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CZ-BIO-001HU-ÖKO-01
Zemědělská produkce/
Poľnohospodárstvo EU/EÚ mimo EU/EÚ

Ujistěte se, zda sklo a víčko nejsou poškozené. Víčko cvakne při prv-
ním 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.
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Zelenina a těstoviny s kuřecím masem
Zelenina a cestoviny s kuracím mäsom
OMEGA  3 ALFALINOLENOVÁ KYS.  PRO VÝVOJ MOZKU
A NERVOVÝCH BUNĚK

BIO Zelenina a těstoviny s kuřecím masem
BIO Zelenina a cestoviny s kuracím mäsom
Složení/ Zloženie: zelenina* 43 % (rajčata*/ rajčiny*, mrkev*/ mrk-
va*, hrášek*/ hrášok*, cibule*/ cibula*), voda, vařené těstoviny*/
uvarené cestoviny* (mouka/múka z tvrdé/tvrdej pšenice) 21 %, kuřecí maso*/ kuracie 
mäso* 8,4 %, pšeničná mouka*/múka*, řepkový/ repkový olej* 1,6 %, jedlá sůl/soľ 
s jódem/jódom. Obsahuje lepek/glutén. Může obsahovat/Môže obsahovať stopy vajec. 

*z ekologického zemědělství/ poľnohospodárstva

Výživové údaje 100 g 220 g
  (1 porce/porcia)
Energie/ Energia kJ/kcal 299/71 661/158
Tuky z toho 2,8 g 6,2 g
- nasycené/ nasýtené mastné kyseliny 0,5 g 1,1 g
Sacharidy 7,6 g 16,7 g
- z toho cukry 1,3 g 2,9 g 
Bílkoviny/ Bielkoviny 3,3 g 7,3 g
Sůl/ Soľ1 0,28 g 0,62 g
Sodík 0,11 g 0,24 g
Jód 5,5 μg  12,1 μg
Referenční/referenčné
hodnoty příjmu/príjmu jódu 8 % 17 %
Kys. alfa-linolenová/ linolénová 
(omega-3 MK) 
MK – mastné kyseliny 0,11 g 0,24 g

9062300103455

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

CZ6803

0 220g

CZ
68

03
ET

-D
 

14
_1

46
3E

M
 

V3
 

3/
20

16
-z

CZ
6

8
03

ET
�D

79
9 

N
áv

rh
 n

a 
se

rv
íro

vá
ní

/s
er

vi
ro

va
ni

e 

Zeleninovo-masový/ mäsový 
příkrm/príkrm pro zvláštní vý-
živu kojenců a malých dětí/ na 
osobitné výživové účely dojči-
at a malých detí. Sterilizovaný.

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

12 omega-3 z BIO  řepkového 
oleje – pro vývoj mozku a 
 nervových buněk

12 jód – pro funkci štítné žlázy 
12 nízký obsah soli
12 bez přídavku barviv2, konzervač-

ních látek2, aromat a zahušťova-
del – před použitím zamíchejte 

12 drobné kousky – pro učení se 
kousat

Věnujte pozornost vyvážené stravě a 
zdravému způsobu života Vašeho dítěte. 

12 omega-3 z BIO  repkového oleja 
– pre vývoj mozgu a  nervových 
buniek

12 jód – pre funkciu štítnej žľazy
12 nízký obsah soli 
12 bez prídavku farbív2, konzervač-

ných látok2, aróm a zahusťova-
diel – pred použitím zamiešajte 

12 malé kúsky – na učenie sa 
hrýzť

Venujte pozornosť vyváženej strave a 
zdravému spôsobu života Vášho dieťaťa.

2dle/ podľa zákona

Návod k přípravě: / Návod na prípravu:
C Kompletní pokrm. Otevřenou skleníčku 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.  
K Kompletný pokrm. 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.


