
400 g 0 
4 x 100g

CZ5810-02(4 x 100 g)

17_0364EM V2 1/17

Jablka s jahodami / Jablká s jahodami

Jablka s jahodami / Jablká s jahodami

Chutná 
malým i 

dospělým!

Minimální  
trvanlivost do:
Minimálna  
trvanlivosť do:

CZ-BIO-001
Složení/Zloženie: Ovoce*/ Ovocie* 100 % 
(jablka*/ jablká* 91 %, jahody* 5 %, 
banány*, borůvky*/ čučoriedky* 1,3 %).  
Podíl ovocné složky/ Podiel ovocnej zložky: 100 %.  
Pozn.: Bez lepku./ Bezgluténový. Změkčuje 
stolici/ zmäkčuje stolicu.
 *z ekologického zemědělství/ poľnohospodárstva

Pasterizovaný ovocný příkrm/ príkrm pro kojence 
a malé děti/ pre dojčatá a malé deti.
Výrobek opustil výrobní závod v neporušeném stavu. Přesvědčte 
se prosím před použitím, že balení je neporušené. Je důležité 
dodržovat návod k přípravě a skladování./ Výrobok opustil 
výrobný závod v neporušenom stave. Presvedčte sa prosím pred 
použitím, že balenie zostalo neporušené. Je dôležité dodržiavať 
návod na prípravu a skladovanie. Skladujte v suchu při pokojové 
teplotě/ pri izbovej teplote. Chraňte před přímým slunečním 
světlem./ Chráňte pred priamym slnečným svetlom.

Minimální trvanlivost do:
Minimálna trvanlivosť do:
na horním okraji/ hornom okraji

12 BEZ přídavku cukrů/ prídavku cukrů1 
12 Lahodná chuť - jemné pyré - nejlepší/ najlepšia kvalita
12 BEZ přídavku mléčné složky/ prídavku mliečné zložky
12 BEZ přídavku aromat, zahušťovadel, konzervačních 

látek2 a barviv2/ prídavku aróm, zahusťovadiel, 
konzervačných látok2 a farbív2

1 obsahuje přirozeně se vyskytující cukry/ prirodzene sa vyskytujúce cukry
2 dle/ podľa zákona

HiPP Czech s.r.o., Pekařská 628/14, Praha 5 155 00
Infolinka (po-pá/piá 9-14 hod): +420 724 139 949
www.hipp.cz, www.hipp.sk
Vyrobené v Německu/ Nemecku.

Návod na přípravu/prípravu: 
Jako dezert nebo s kaší. Promíchejte, odeberte žádané množství. 
Zbylou část uchovejte v chladničce a spotřebujte do 12 hodin./ Ako 
dezert nebo s kašou. Premišajte, odoberte žiadané množstvo. 
Zvyšnú časť uchovajte v chladničke a spotrebujte do 12 hodín.
Chutná i dospělým!/ Chutí aj dospelým!...
...ještě lépe lehce chlazený/...ešte lepšie ľahko chladený.

DE-ÖKO-003
Zemědělská produkce/
Poľnohospodárstvo EU/EÚ mimo EU/EÚ

Pečet BIO kvality garantuje nejvyšší kvalitu a  
překračuje požadavky kladené EU na BIO produkty.

Pečať BIO kvality garantuje najvyššiu kvalitu a  
prekračuje požiadavky kladené EU na BIO produkty.

100% OVOCE / BEZ PŘÍDAVKU CUKRŮ
100% OVOCIE / BEZ PRÍDAVKU CUKROV
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Výživové údaje  100 g 
Energie/Energia (kJ/kcal)  213/50
Tuky  0,1 g
- z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny 0,0 g
Sacharidy 11,2 g
- z toho cukry 10,6 g
Vláknina 1,7 g
Bílkoviny/Bielkoviny 0,3 g
Sůl/Soľ** < 0,05 g
Sodík < 0,02 g
**obsah soli je daný obsahem sodíku/ obsahom sodíka v surovinách
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