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CZ-BIO-001

BIO Jablka a banány s dětskými keksy
BIO Jablká a banány s detskými keksami  

FRUIT & CEREALS
Jablka a banány s dětskými keksy
Jablká a banány  
s detskými keksami 

BEZ PŘÍDAVKU CUKRŮ
BEZ PRÍDAVKU CUKROV
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12 bez přídavku cukrů* 
12 bez přídavku barviv2, 

konzervačních  látek2, 
 aromat a zahušťovadel -  
před použitím 
 zamíchejte 

12 bez prídavku cukrov*
12 bez prídavku farbív2, 

 konzervačných látok2, 
aróm a zahusťovadiel -  
pred použitím 
 zamiešajte 

Návod k přípravě: / Návod na prípravu:
CSvačinka mezi jídly. Plastovou lžičkou odeberte 
 požadovanou porci, nespotřebovanou část uchovejte  
v uzavřené skleničce v chladničce a spotřebujte do 3 dnů. 
Pro zdraví dítěte dodržujte návod k přípravě a skladování. 
KDesiata medzi jedlami. Plastovou lyžičkou odoberte 
požadovanú porciu, nespotrebovanú časť uchovajte v 
uzavretom pohári v chladničke a spotrebujte do 3 dní. Pre 
zdravie dieťaťa dodržujte návod na prípravu a skladovanie.
Ujistěte se, zda sklo a víčko nejsou poškozené. Víčko cvakne při prvním otevření.  
 Výrobek nepoužívejte, prohne-li se víčko pod  tlakem. / Uistite sa, či sklo a viečko nie sú 

poškodené. Viečko cvakne pri prvom otvorení. 
 Výrobok nepoužívajte, ak sa viečko pri tlaku prehne. 

HU-ÖKO-01
Zemědělská produkce/ 
Poľnohospodárstvo EU/EÚ mimo EU/EÚ

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

Ovocno-obilný příkrm/prí-
krm pro zvláštní výživu ko-
jenců a malých dětí/ na oso-
bitné výživové účely dojčiat 
a malých detí. Pasterizovaný.

Složení/ Zloženie: ovoce*/ ovocie* 75 % (jablka*/ jablká* 50 %, banány* 25 %, 
citrónová šťáva*/ šťava* z koncentrátu, voda, keksy* (pšeničná mouka*/ múka*, slad-
ká sušená mléčná syrovátka*/ sladká sušená mliečná srvátka*, máslo*/ maslo*, pše-
ničný škrob*) 6 %, antioxidant: kyselina l-askorbová**. Obsahuje lepek/ glutén. 
Může obsahovat/ Môže obsahovať stopy vajec a skořápkových plodů/ ořechov. 

*z ekologického zemědělství/poľnohospodarstva
**ve formě vitamínu C, který se přirozeně vyskytuje v ovoci/ vo forme vitamínu C, ktorý sa vyskytuje prirodzene v ovocí4062300279490

Skladujte v suchu při /  
pri: pokojové teplotě/ izbovej 
teplote. Minimální trvanlivost 
do / Minimálna trvanlivosť do: 
viz víčko / viď. uzáver

0 190g
CZ4710-01

Výživové údaje 100 g
Energie/Energia kJ/kcal 312/74
Tuky z toho 0,7 g 
- nasycené/nasýtené MK 0,4 g
Sacharidy 15,1 g 
- z toho cukry  10,9 g
Bílkoviny/Bielkoviny 1,0 g
Sůl/Soľ1 < 0,05 g
Sodík < 0,02 g
MK - mastné kyseliny

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


