
vícezrnná se švestkami 
viaczrnná so slivkami

Datum výroby/ 
Dátum výroby:
Minimální trvanlivost do/ 
Minimálna trvanlivosť do:

vícezrnná se švestkami 
viaczrnná so slivkami

FSX   09/19   18_0950EM

Dávkování • Dávkovanie 
Každé dítě je jiné, a tak může být i počet denních porcí kaše rozdílný.  
Uvedená tabulka Vám pomůže správně připravit různá množství kaše.
Každé dieťa je iné, a tak môže byť aj počet denných porcií kaše rozdielny.  
Uvedená tabuľka Vám pomôže správne pripraviť rôzne množstvá kaše.

•	Obilno-mléčný příkrm pro kojence a malé děti od ukončeného 5. měsíce.
•	Pro zdraví Vašeho dítěte je důležité dodržovat návod k přípravě a skladování. 
•	Kaši připravujte vždy čerstvou a podávejte dítěti lžící.
•	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.

•	Obilno-mliečny príkrm pre dojčatá a malé deti od ukončeného 5. mesiaca.
•	Pre zdravie Vášho dieťaťa je dôležité dodržiavať návod k príprave a skladovania.  
•	Kašu pripravujte vždy čerstvú a podávajte dieťaťu lyžicou.
•	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.

Věnujte pozornost vyvážené stravě a zdravému způsobu života Vašeho dítěte.
Venujte pozornosť vyváženej strave a zdravému spôsobu života Vášho dieťaťa.

Příprava • Príprava
Množství vody a kaše v prášku zvolte podle údajů uvedených v tabulce  
Dávkování – podle věku a potřeby dítěte.
Množstvo vody a kaše v prášku zvoľte podľa údajov uvedených v tabuľke  
Dávkovanie – podľa veku a potreby dieťaťa.

Důležité upozornění • Dôležité upozornenia

Množství/ 
Množstvo  

výrobku (g)

Množství/ 
Množstvo vody  

(ml)

Porce/ 
Porcia 

(g)

od ukončeného  
5. měsíce/ mesiaca  

45 (cca 4 pol.  
lžíce/ lyžíce) 135 180

od ukončeného  
7. měsíce/ mesiaca 

50 (cca 4-5 pol. 
lžíc/lyžic) 150 200

menší porce/ 
menšia porcia

40 (cca 3-4 pol. 
lžíc/lyžic) 120 160

5.
OD UKONČENÉHO

MĚSÍCE / MESIACA

snadná příprava – cca 10 porcí
ľahká príprava – cca 10 porcií

Zde prosím otevřete 
Tu prosím otvorte

 450 g

Mléčná kaše vícezrnná se švestkami od uk. 5.měsíce 
Mliečna kaša viaczrnná so slivkami od uk. 5.měsíce

CZ30008

Výška plnění je technicky podmíněna. Baleno v ochranné atmosféře.
Výška plnenia je technicky podmienená. Balené v ochrannej atmosfére.

 450 g (2 x 225 g)

Obsahuje
14 bez přídavku cukrů* – nedoslazováno ani ovocnými 

koncentráty
14 vápník** – přispívá k vývoji kostí a zubů
14 jód – přispívá k správné funkci štítné žlázy
14 železo – přispívá k vývoji poznávacích funkcí, podporuje 

tvorbu červených krvinek
14 vitamín A** – přispívá ke správné funkci 

imunitního systému
14 vitamín C – podporuje vstřebávání železa
14 vitamín B1** – podporuje správnou funkci energetického 

metabolismu
14 omega-3 (ALA***) – mastné kyseliny – podporují rozvoj 

mozku a nervových buněk
14 kvalitní obiloviny

14 bez prídavku cukrov* – neprisladzované ani ovocnými 
koncentrátmi

14 vápnik** – prispieva k vývoju kostí a zubov  
14 jód – prispieva k správnej funkcii štítnej žľazy 
14 železo – prispieva k vývoju poznávacích funkcií, podporuje 

tvorbu červených krviniek 
14 vitamín A** – prispieva k správnej funkcii 

imunitného systému
14 vitamín C – podporuje vstrebávanie železa
14 vitamín B1** – podporuje správnu funkciu energetického 

metabolizmu
14 omega-3 (ALA***) – mastné kyseliny – podporujú rozvoj 

mozgu a nervových buniek
14 hodnotné obiloviny

* obsahuje pouze přirozeně se vyskytující cukry/ len prirodzene sa  
 vyskytujúce cukry
** dle/ podľa zákona 
*** ALA = kyselina alfa-linolenová/ linolénová 

2 samostatně uzavřené sáčky/
samostatne uzatvorené vrecká

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.
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Minimální trvanlivost do: viz horní okraj obalu
Minimálna trvanlivosť do: viď horný okraj obalu 

Výživové údaje

vícezrnná se švestkami 
viaczrnná so slivkami

Bez přídavku cukrů*
Bez prídavku cukrov*

MLéčNá KAšE
MLiEčNA KAšA

MLéčNá KAšE
MLiEčNA KAšA

Prodávající:
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.

V případě dotazů jsme Vám k dispozici • 
V prípade otázok sme Vám k dispozícii

Složení • Zloženie
produkt mléčné syrovátky/ mliečnej srvátky, sušené odtučněné mléko/  
odtučnené mlieko 17 %, krupice z tvrdé pšenice/ krupica z tvrdej pšenice 
12 %, rostlinné/ rastlinné oleje (slunečnicový/ slnečnicový, řepkový/  
repkový, kokosový), krupice z měkké pšenice/ krupica z mäkkej pšenice 
6 %, celozrnná ovesná mouka/ ovsená múka 6 %, galaktooligosacharidy z 
laktózy (z mléka/ mlieka), rýžová mouka/ ryžová múka 3 %, kukuřičná 
mouka/kukuričná múka 2,4 %, vločky švestek/ sliviek 2,1 %, uhličitan 
vápenatý, kyselina L-askorbová (vitamín C), fosforečnan železnatý,  
DL-alfa-tokoferyl acetát/ DL-alfa-tokoferol acetát (vitamín E), thiamin-
hydrochlorid/ tiamín-hydrochlorid (vitamín B1), retinyl acetát (vitamín A), 
jodičnan draselný, cholekalciferol (vitamín D). Vztahuje se k sušenému 
stavu potraviny./ Vzťahuje sa k sušenému stavu potraviny. Pozn.: Obsahuje 
lepek/ glutén.
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LVýživové údaje 100 g 
výrobku

Porce/Porcia
180 g

Energetická hodnota/ Energia kJ 1833 825

   kcal 435 196

Tuky 11,4 g 5,1 g

 -  z toho nasycené/ nasýtené  
  mastné kyseliny 2,7 g 1,2 g

Sacharidy 67,2 g 30,2 g

 -  z toho cukry 39,2 g 17,6 g

Vláknina 2,6 g 1,2 g

Bílkoviny/ Bielkoviny 14,6 g 6,6 g

Sůl/ Soľ 1 0,50 g 0,23 g

Sodík 0,20 g 0,09 g

Vápník/ Vápnik 430 mg 108 %* 194 mg 48 %*

Železo 4,3 mg 72 %* 1,9 mg 32 %*

Jód 46,2 µg 66 %* 20,8 µg 30 %*

Vitamín A 375 µg 94 %* 169 µg 42 %*

Vitamín D 5,5 µg 55 %* 2,5 µg 25 %*

Vitamín E 3,2 mg 1,4 mg

Vitamín C 45 mg 180 %* 20 mg 81 %*

Vitamín B1 0,63 mg 126 %* 0,28 mg 57 %*

Další/ Ďalšie výživové údaje

Kyselina alfa-linolenová/ linolénová  
(Omega-3 mastná kyselina) 0,22 g 0,10 g

Galaktooligosacharidy 1,6 g 0,7 g

* % referenční hodnoty/ referenčnej hodnoty příjmu/ príjmu
1 obsah soli je daný obsahem sodíku v surovinách/ obsahom sodíka v surovinách

Pro Vaše dítě • Pre Vaše dieťa
• BEZ umělých aromat/ umelých aróm 
• BEZ přídavku barviv/ prídavku farbiv1 
• BEZ konzervačních látek/ konzervačných látok1

1 dle/podľa zákona

Pro přípravu převařte vždy čerstvě pitnou vodu určenou 
pro kojence a nechte zchladnout na teplotu cca 50 °C.
Pre prípravu prevarte vždy čerstvo pitnú vodu určenou 
pre dojčatá a  nechajte ochladnúť na teplotu cca 50 °C.

Doporučené množství výrobku (podle Dávkování)  nasypte  
do hlubokého talíře.
Doporučené množstvo výrobku (podľa Dávkovanie) nasypte 
do hlbokého taniera.

Odměřte doporučené množství převařené vody (podle  
Dávkování) a přilijte do výrobku a zamíchejte.
Odmerajte doporučené množstvo prevarenej vody (podľa  
Dávkovanie) a prilejte do výrobku a zamiešajte.

Nechte odstát, dokud kaše nezíská požadovanou konzis-
tenci. Přezkoušejte teplotu.
Nechajte odstáť, pokial‘ kaša nezíska požadovanú konzis-
tenciu. Preskúšajte teplotu.

HR
1385
EU

Použití • Použitie
Mléčná kaše je ideálním jídlem v období přikrmování. 
Obilný příkrm od ukončeného 5. měsíce, jako doplněk ke 
kojení nebo k počátečnímu mléku, pokud nezávislé osoby 
kvalifikované v lékařství, výživě, farmacie nebo péče o mat-
ku a dítě nestanoví jinak. 

Mliečna kaša je ideálnym jedlom v období prikrmovania. 
Obilný príkrm od ukončeného 5. mesiaca, ako doplnok ku 
dojčeniu alebo k počiatočnému mlieku, pokiaľ nezávislé 
osoby kvalifikované v lekárstve, výžive, farmácii alebo sta-
rostlivosti o matku a dieťa nestanovia inak.

HiPP Kaše na dobrou noc nebo 
HiPP Obilné kaše od ukončeného 
4. měsíce pro poznávání nových 
chutí.

HiPP Kaše na dobrú noc nebo 
HiPP Obilné kaše od ukončeného 
4. mesiaca pre poznávanie nových 
chutí.

Už jste zkusili? • Vyskúšali ste už?

Staňte se HiPP maminkou a užívejte výhod…
www.babyclub.hipp.cz
www.babyclub.hipp.sk

Climate-
friendly

cyan magenta yellow P 280 C P 292 C cutter embossing

Artikel: CZ30008

Kennung: FSX   09/19   18_0950EM

Stanze:  cutter_pap_rj965_T75

Prägung: embossing_pap_rj965_T75


