Zde prosím otevřete
Tu prosím otvorte
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BIO
OBILNÁ KAŠE / OBILNÁ KAŠA

100 % rýžová / 100 % ryžová
Datum výroby/
Dátum výroby:
Minimální trvanlivost do/
Minimálna trvanlivosť do:

Kaše s kojeneckým mlékem •
Kaša s dojčenským mliekom
1

2
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Připravte 200 ml mléka HiPP, které právě používáte
(jako když připravujte mléčnou porci do láhve).
Pripravte 200 ml mlieka HiPP, ktoré práve používate
(ako keď pripravujte mliečnu porciu do fľaše).
3-4 polévkové lžíce (20 g) HiPP BIO Rýžové kaše nasypte do hlubokého talíře.
3-4 polievkové lyžice (20 g) HiPP BIO Ryžovej kaše nasypte do hlbokého taniera.
Přidejte připravenou mléčnou výživu a zamíchejte.
Pridajte pripravenú mliečnu výživu a zamiešajte.
Nechte odstát, dokud kaše nezíská požadovanou
konzistenci. Přezkoušejte teplotu.
Nechajte odstáť, pokiaľ kaša nezíska požadovanú
konzistenciu. Preskúšajte teplotu.

Kaše s HA kojeneckým mlékem •
Kaša s HA dojčenským mliekom
Pokud má Vaše dítě zvýšené riziko vzniku alergií, konzultujte s lékařem
přípravu kaše s HiPP HA mlékem.
Pokiaľ má Vaše dieťa zvýšené riziko vzniku alergií, konzultujte s lékarom
prípravu kaše s HiPP HA mliekom.

Nemléčná kaše s ovocem •
Nemliečna kaša s ovocím
Převařte 100 ml vody určené pro kojence, zchlaďte na teplotu 50 °C*.
Smíchejte s 2-3 (12 g) polévkovými lžícemi výrobku. Přidejte cca 100 g
HiPP BIO Ovoce nebo HiPP BIO Zeleniny a 1 čajovou lžičku řepkového
oleje. Přezkoušejte teplotu.
Prevarte 100 ml vody určené pre dojčatá, ochlaďte na teplotu 50 °C*.
Zamiešajte s 2-3 (12 g) polievkovými lyžicami výrobku. Pridajte cca
100 g HiPP BIO Ovoce nebo HiPP BIO Zeleniny a 1 čajovú lyžičku
repkového oleja. Prezkúšajte teplotu.

Kaše s polovičním množstvím mléka •
Kaša s polovičným množstvom mlieka
Převařte 100 ml plnotučného mléka + 100 ml vody určené pro
kojence. Zchlaďte na teplotu 50 °C*. Smíchejte s 3-4 polévkovými
lžícemi (20 g) výrobku. Nechte odstát. Přezkoušejte teplotu.
Prevarte 100 ml plnotučného mlieka + 100 ml vody určené pre
dojčatá. Ochlaďte na teplotu 50 °C*. Zamiešajte s 3-4 polievkovými
lyžicami (20 g) výrobku. Nechajte odstáť. Preskúšajte teplotu.
*pro ideální rozpustnost nepřipravujte kaši s horkou vodou/
*pre ideálnu rozpustnost nepripravujte kašu s horúcou vodou

Složení • Zloženie
Rýžová mouka*/ ryžová múka* 100 %, vitamin B1.
Pozn.: Bez lepku./ Bezgluténový.
*z ekologického zemědělství/poľnohospodárstva
Věnujte pozornost vyvážené stravě a zdravému způsobu života Vašeho dítěte.
Venujte pozornosť vyváženej strave a zdravému spôsobu života Vášho dieťaťa.

HiPP Špičková kvalita
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HiPP je BIO – více než 60 let
striktní kontroly HiPP laboratoří, patřící k nejlepším v Evropě
přísnější limity než vyžaduje zákon
přirozená tradiční produkce*
bez GMO technologií*
kvalitní BIO obiloviny – bez chemických hnojiv
či syntetických postřiků*
HiPP je BIO – viac ako 60 rokov
striktné kontroly HiPP laboratórií, patriacich k najlepším
v Európe
prísnejšie limity ako vyžaduje zákon – prirodzená
tradičná produkcia*
bez GMO technológií*
kvalitné BIO obilniny – bez chemických hnojív
či syntetických postrekov*
*dle/ podľa zákona

Výživové údaje
Porce/Porcia1 100 g výrobku
Energetická hodnota/ Energia kJ
590
1, 608
kcal
140
379
Tuky
3,7 g
0,7 g
- z toho: nasycené/nasýtené mastné kyseliny
2,2 g
0,1 g
Sacharidy/Sacharidy
21,7 g
85,1 g
- z toho cukry*
4,8 g
0,3 g
Vláknina
0,3 g
1,4 g
Bílkoviny/Bielkoviny
4,8 g
7,3 g
2
Sůl/Soľ
0,13 g
< 0,05 g
Sodík
0,05 g
< 0,02 g
Vitamin B1/ Vitamín B1
0,30 mg (60 %**) 1,3 mg (260 %**)
*obsahuje přirozeně se vyskytující cukry/ prirodzene sa vyskytujúce cukry
**% referenční/ referenčné hodnoty příjmu/ príjmu
1
Porce/ porcia: 20 g výrobku + 100 ml plnotučného mléka/ mlieka (obsah tuku 3,5 %)
+ 100 ml vody
2
obsah soli je daný obsahem sodíku/ obsahom sodíka v surovinách

Důležité upozornění • Dôležité upozornenia
• Obilný příkrm pro zvláštní výživu kojenců a dětí od uk. 4. měsíce.
• Pro zdraví Vašeho dítěte je důležité dodržovat návod k přípravě
a skladování.
• Kaši podávejte dítěti lžící a připravujte vždy čerstvou.
• Obal po otevření dobře uzavřete, skladujte v suchu hygienickým
způsobem při pokojové teplotě. Spotřebujte do 3-4 týdnů po otevření.
• Neohřívejte kaši v mikrovlnné troubě (nebezpečí opaření!).
• Již od prvních zoubků věnujte pravidelnou péči zubní hygieně.
• Nepoužívejte při alergii na rýži.
• Obilný príkrm na osobitné výživové účely dojčiat a detí od
uk. 4. mesiaca.
• Pre zdravie Vášho dieťaťa je dôležité dodržovať návod k príprave
a skladovania.
• Kašu podávajte dieťaťu lyžicou a pripravujte vždy čerstvú.
• Obal po otvorení dobre uzatvorte, skladujte v suchu hygienickým
spôsobom pri izbovej teplote. Spotrebujte do 3-4 týždňov po otvorení.
• Nezohrievajte kašu v mikrovlnnej rúre (nebezpečenstvo popálenia!).
• Už od prvých zúbkov venujte pravidelnú starostlivosť zubnej hygiene.
• Nepoužívajte pri alergii na ryžu.

HiPP BIO kvalita
Rodinná firma HiPP se ztotožňuje s principem „v souladu s přírodou“ již od 50-tých let, kdy začala s pěstováním
na půdě v přirozeném stavu. Dnes je HiPP celosvětově
největším BIO výrobcem dětské výživy.
Rodinná firma HiPP sa stotožňuje s princípem „v súlade
s prírodou“ už od 50-tych rokoch, kdy začala s pestovaním na pôde v prirodzenom stave. Dnes je HiPP celosvetovo najväčším BIO výrobcom detskej výživy.

Staňte se HiPP maminkou
a užívejte výhod…

OD UKONČENÉHO
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BIO

OBILNÁ KAŠE
OBILNÁ KAŠA

100 % rýžová
100 % ryžová

"Více než 60 let se s nadšením věnujeme ekologickému zemědělství. Cítíme velkou odpovědnost za přirozený a zdravý vývoj Vašeho dítěte a vyrábět tu
nejlepší výživu považujeme za náš celoživotní úkol.
Za kvalitu ručím svým jménem."
„Viac ako 60 rokov sa vášnivo venujeme ekologickému
poľnohospodárstvu. Náš zmysel pre zodpovednosť
za prirodzený a zdravý vývin Vášho dieťatka; to je
skutočne naša celoživotná úloha. Za kvalitu ručím
svojim menom.“

www.babyclub.hipp.cz
www.babyclub.hipp.sk

ručím
litu

Za kv
a

100 % rýžová
100 % ryžová

Bez přídavku cukrů*
Bez prídavku cukrov*

HR-EKO-07
Zemědělská produkce/
Poľnohospodárstvo EU/EÚ mimo EU/EÚ
Pečeť 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.

Obsahuje
3 vitamín B11 – podporuje správnou činnost
32
nervového systému/ podporuje správnú
činnosť nervového systému
3 hodnotné a snadno stravitelné/ ľahko
32
stráviteľné BIO obilniny

Pro Vaše dítě • Pre Vaše dieťa
✗ BEZ přídavku cukrů/ prídavku cukrov*
✗ BEZ mléka/ mlieka
✗ BEZ lepku/ BEZgluténový
* obsahuje přirozeně se vyskytující cukry/ prirodzene sa
vyskytujúce cukry
1

dle zákona/ podľa zákona

Použití • Použitie
Kaše od ukončeného 4. měsíce je vhodná v období přikrmování jako dokrm ke kojení nebo k počátečnímu mléku, pokud nezávislé osoby kvalifikované v lékařství, vyživě, farmacie nebo péče o matku nestanoví jinak.
Kaša od ukončeného 4. mesiaca je vhodná v období prikrmovania ako dokrm k dojčeniu alebo k počiatočnému mlieku, pokiaľ nezávislé osoby kvalifikované v lekárstve, výžive,
farmácii alebo starostlivosti o matku nestanovia inak.

CZ-BIO-001

Climatefriendly

Další krok ve výživě • Ďalší
krok vo výžive

Infolinka
HiPP Czech, s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00, Praha 5
Infolinka (po-pá/pia 9-14 hod.): +420 724 139 949
hipp@hipp.cz, www.hipp.cz
hipp@hipp.sk, www.hipp.sk
Balené:
Chorvatsko/ Chorvátsko.

HiPP nabízí kompletní řadu výživy pro kojence a batolata.
HiPP ponúka kompletný rad výživy pre dojčatá a batoľatá.

Výška plnění je technicky podmíněna. / Baleno v
ochranné atmosféře.
Výška plnenia je technicky podmienená. / Balené v
ochrannej atmosfére.
Minimální trvanlivost do: viz horní okraj obalu
Minimálna trvanlivosť do: viď horný okraj obalu
HiPP Krupicová kaše, HiPP Krupicová kaše s
banánem*

BIO Obilná kaše rýžová od uk.4.měsíce
BIO Obilná kaša ryžová od uk.4.mesiaca

*Kojení je pro Vaše dítě to nejlepší. Použití
konzultujte s lékařem./
Dojčenie je pre Vaše dieťa to najlepšie. Výživu
konzultujte s lekárom.

snadná příprava – cca 10 porcí
ľahká príprava – cca 10 porcií
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HiPP záruka čerstvosti: Použitím fóliového obalu je zachována čerstvost a aroma produktu. Tento produkt opustil výrobní závod v neporušeném stavu, přesvědčte se prosím před použitím, že obal zůstal nepoškozený. Všechny části
obalu jsou recyklovatelné. Obal po otevření dobře uzavřete, skladujte a uchovejte
v suchu při pokojové teplotě. Spotřebujte do 3-4 týdnů po otevření.
HiPP záruka čerstvosti: Použitím fóliového obalu je zachovaná čerstvosť a aróma produktu. Tento produkt opustil výrobný závod v neporušenom stave, presvedčte sa prosím pred použitím, že obal zostal nepoškodený. Všetky časti obalu
sú recyklovateľné. Obal po otvorení dobre uzatvorte, skladujte a uchovajte v
suchu pri izbovej teplote. Spotrebujte do 3-4 týždňov po otvorení.

Kunde:

HiPP

Artikel:

CZ30402 Bio Getreidebrei | 100% Reis

Kennung: FS1 1/19 05_1891EM
Stanze:

S11-PB-8541

Prägung: Vorgabe aus S11-PB-8541

CUTTER

Cyan

Embossing

Magenta Yellow
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