
Výživové údaje  100 g 190 g (1 Porce/Porcia)

12 bez přídavku cukrů2 
12 vitamín A, D, B1 a vápník3 
12 bez přídavku aromat, 

zahušťovadel, barviv3 
a konzervačních látek3 

12 bez prídavku cukrů2 
12 vitamín A, D, B1 a vápník3 
12 bez prídavku aróm, 

zahusťovadiel, farbív3 
a konzervačných látok3

1obsah soli je daný obsahem sodíku / obsahom sodíka v surovinách 2obsahuje 
přirozeně se vyskytující cukry/ prirodzene sa vyskytujúce cukry 3dle / podľa zákona

BIO Kaše s keksy a jablky/ Kaša s keksami a jablkami - mléčná/ mliečna

Kaše s keksy a jablky
Kaša s keksami a jablkami

NA DOBROU NOC / NA DOBRÚ NOC
 

BEZ PŘÍDAVKU CUKRŮ
S VÁPNÍKEM

Složení/ Zloženie: mléčná složka/ mliečna zložka (mléko*/ mlieko* 35 %, 
voda, olej z kukuřičných klíčků/ kukuričných klíčkov), jablečná šťáva* nízké 
kyselosti/ jablková šťava*  nízkej kyslosti z koncentrátu, voda, keksy* 7 % (pšeničná mouka*/ 
múka*, sladká sušená mléčná  syrovátka*/ mliečna srvátka*, máslo*/ maslo*, pšeničný škrob*), 
jablka*/ jablká* 5 %, rýžový/ ryžovy škrob*, celozrnné obilné vločky* 1 % (pšenice*/ pšenica*, 
špalda*, oves*/ ovos*), uhličitan  vápenatý, vitamín B1, vitamín A, vitamín D.   
Obsahuje lepek/ glutén. Může obsahovat/ Môže  obsahovať  stopy vajec a skořápkových plodů/ 
orechov. *z ekologického zemědělství/ poľnohospodárstva

Energie/ Energia kJ/kcal 328/78 624/149
Tuky  3,0 g 5,7 g
- z toho nasycené/ nasýtené mastné kyseliny   1,4 g 2,7 g
Sacharidy  10,7 g 20,3 g
- z toho cukry  4,8 g 9,1 g
Bílkoviny/ Bielkoviny 1,9 g 3,6 g
Sůl/ Soľ1 0,05 g 0,10 g
Sodík 0,02 g 0,04 g
Vápník/ Vápnik 75 mg (19 %*) 143 mg (36 %*) 
Vitamín A  65 μg (16 %*) 124 μg (31 %*)
Vitamín D  1,1 μg (11 %*) 2,1 μg (21 %*) 
Vitamín B1  0,12 mg (24 %*) 0,23 mg (46 %*) 
*% referenční/ referenčné hodnoty příjmu/ príjmu (NRV)

Návod na použití: / Návod na použitie: 
CKompletní večeře. Otevřenou skleničku nebo porci ohřejte 
ve vodní lázni nebo v mikrovlnce. Zamíchejte plastovou lžičkou, abyste 
nepoškodili skleničku. Ověřte teplotu. Neohřátou část uchovejte  
v uzavřené skleničce v chladničce a spotřebujte do 24 hodin.  
Pro zdraví dítěte dodržujte návod k přípravě a skladování.
KKompletná večera. Otvorený pohárik alebo porciu ohrejte 
vo vodnom kúpeli alebo v mikrovlnke. Zamiešajte plastovou lyžičkou 
tak, aby ste nepoškodili pohárik. Overte teplotu. Neohriatu časť  
uchovajte v uzavretom pohári v chladničke a spotrebujte do 24 hodín.  
Pre zdravie dieťaťa dodržujte návod na prípravu a skladovanie.
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Mléčno/ Mliečno-obilný 
příkrm/ príkrm pro  
zvláštní výživu  kojenců a 
malých dětí/ na osobitné 
výživové účely dojčiat a 
malých detí. Sterilizované.

HiPP Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5. Infolinka: (Po-Pá / Pia 9-14)  
C +420 724 139 949, www.hipp.cz K www.hipp.sk, Vyrobené: Maďarsko N

áv
rh

 n
a 

se
rv

ír
ov

án
í/s

er
vi

ro
va

ni
e 

Ujistěte se, zda sklo a víčko nejsou poškozené. Víčko 
cvakne při prvním  otevření.  Výrobek nepoužívejte, pro-
hne-li se víčko pod  tlakem. Prevencí před zubním  kazem 
je čištění dětských zoubků před spaním./ Uistite sa, či 
sklo a viečko nie sú  poškodené. Viečko cvakne pri prvom 
 otvorení. Výrobok  nepoužívajte, ak sa viečko pri tlaku 

 prehne. Prevenciou pred zubným 
kazom je  čistenie detských  
zúbkov pred spaním. 

HU-ÖKO-01  
Zemědělská produkce/Poľnohospo- 
dárstvo EU/EÚ mimo EU/EÚ
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Skladujte v suchu při /  
pri: pokojové teplotě/ izbovej 
teplote. Minimální trvanlivost 
do / Minimálna trvanlivosť do: 
viz víčko / viď. uzáver


