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Minimální trvanlivost do: / Minimálna trvanlivosť do:
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BIO Boloňské špagety / Bolonské špagety
Jako teplý pokrm pro děti od 1 roku/ Ako teplý pokrm pre deti od 1 roka
Návod na přípravu: / Návod na prípravu:

Zde prosím otevřete. / Prosím, tu otvoriť!

Výživové údaje   100 g 250 g 
   (1 porce/ 
   porcia)
Energetická hodnota kJ/kcal 293/70 732/174
Tuky  2,2 g  5,5 g  
– z toho nasycené/nasýtené mastné kyseliny 0,5 g 1,3 g
Sacharidy 9,4 g  23,5 g  
– z toho cukry 1,5 g 3,8 g
Vláknina 0,9 g 2,3 g
Bílkoviny/Bielkoviny 2,6 g 6,5 g
Sůl/Soľ 0,28 g 0,70 g
Sodík 0,11 g 0,28 g

Minimální trvanlivost do: viz. dno obalu. 
Minimálna trvanlivosť do: pozri dno balenia. 
Skladujte v suchu při teplotě/pri teplote +10 až +25 °C.
HiPP Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5./ 
Infolinka: (Po-Pá / Po-Pia 9-14) C+420 724 139 949, hipp.cz K hipp.sk. 
Balené: Rakousko/Rakúsko.
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Ve vodní lázni: Pitnou vodu nalejeme do hrnce a  uvedeme k varu, poté odstavíme z plotny, misku s pokrmem vložíme na 4-5 minut do horké 
vody. Poté odstraníme fólii zakrývající misku a zamícháme. / Vo vodnom kúpeli: Pitnú vodu nalejeme do hrnca a uvedieme k varu, potom 
odstavíme z platne, misku s pokrmom vložíme na 4-5 minút do horúcej vody. Potom odstránime fóliu zakrývajúcu misku a zamiešame.
V mikrovlnné troubě1: Fólii víčka na několika místech propíchneme a ohříváme po dobu 1 minuty při 450 W (střední popř. nízký stupeň). /  
V mikrovlnnej rúre1: Fóliu viečka na niekoľkých miestach prepichneme a zohrievame po dobu 1 minúty pri 450 W (stredný popr. nízky stupeň).
1Důležité: Misku s pokrmem ohřívejte vždy samostatně ve středu mikrovlnné trouby. Doba ohřevu a teplota může být odlišná podle typu 
přístroje - dbejte prosím pokynů výrobce mikrovlnné trouby. Miska není vhodná pro ohřev v troubě na pečení! Je důležité dodržovat návod k 
přípravě a skladování, aby nedošlo k ohrožení zdraví dítěte. / 1Dôležité: Misku s pokrmom zohrievajte vždy samostatne v strede 
mikrovlnnej rúry. Doba ohrevu a teplota môže byť odlišná podľa typu prístroja - dbajte prosím na pokyny výrobcu mikrovlnnej rúry. Miska 
nie je vhodná pre ohrev v rúre na pečenie! Je dôležité dodržovať návod k príprave a skladovaniu, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia dieťaťa.
Obsah dobře zamíchejte a přezkoušejte teplotu. Případné zbytky pokrmu dítěti znovu nepodávejte. /  
Obsah dobre zamiešajte a preskúšajte teplotu. Prípadné zostatky pokrmu dieťaťu opäť nepodávajte.

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.
AT-BIO-301
Zemědělská produkce/Poľnohos-
podárstvo EU/EÚ mimo EU/EÚ
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Sterilizovaný zeleninovo-mäsový príkrm 

s cestovinami pre malé deti. 

Boloňské špagety 
 Bolonské špagety 

 

Dobré vědět/vedieť:
Přispívá k dennímu příjmu 
zeleniny./Prispieva k 
dennému príjmu zeleniny. 

1Antioxidanty jsou použity pro ochranu citlivých složek a aromat /sú použité pre ochranu citlivých zložiek a aróm. Extrakty obsahující tokoferol 
se přirozeně vyskytují v rostlinách/ obsahujúce tokoferoly sa prirodzeně  vyskytujú v rostlinách.

Tento výrobek opustil výrobní závod v neporušeném stavu, přesvědčte se prosím před použitím, že miska i fólie jsou nepoškozené. /  
Tento výrobok opustil výrobný závod v bezpečnom, neporušenom stave, presvedčte sa prosím pred použitím, že plastová miska a fólia  

sú neporušené. Balené v ochranné/ochrannej atmosfére.

Produkt ekologického zemědělství CZ-BIO-001.
CZ-BIO-001

Od 
ukončeného

roku

  Složení: rajčata* 45 %, vařené těstoviny špagety* (voda, mouka z tvrdé pšenice*, vaječný bílek*, vejce*) 26 %, voda, mrkev*,
hovězí maso* 5 %,  cibule*, slunečnicový olej*, celer*, rýžová mouka*, kukuřičný škrob*, jedlá sůl s jódem, bylinky* (oregáno*, 

rozmarýn*), antioxidanty1    (kyselina L-askorbová, extrakty obsahující tokoferol). / Zloženie: rajčiny* 45 %, uvarené 
cestoviny špagety* (voda, múka z tvrdej pšenice*, vaječný bielok*, vajce*) 26 %, voda, mrkva*, hovädzie mäso* 5 %, 

cibuľa*, slnečnicový olej*, zeler*, ryžová múka*,  kukuričný škrob*, jedlá soľ s jódom, bylinky* 
(oregano*, rozmarín*), antioxidanty1 (kyselina L-askorbová, extrakty obsahujúce tokoferol). 

Pozn.: Obsahuje lepek/ lepok. *z ekologického zemědělství/ poľnohospodárstva
Obsah masa při zpracování/ mäsa pri spracovaní: 12,5 g.

12s hodnotnou zeleninou
12jemně ošetřeno párou
12okořeněno přiměřeně věku 

12s hodnotnou zeleninou
12jemne ošetrené parou 
12okorenené primerane veku
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 Za kvalitu ručím 

Skladujte v suchu při teplotě/pri teplote +10 až +25°C. Balené v ochranné  atmosféře /  
ochrannej atmosfére. Může dojít ke vzniku prázdného prostoru při svislém 

 skladování./ Môže dôjsť k vzniku prázdneho priestoru pri zvislom skladovaní.


