
Výživové údaje 100 g 130 g
Energetická hodnota/Energia kJ / kcal 310/74 404/96
Tuky (z toho - nasycené /nasýtené mastné kyseliny) 2,9 g (0,6 g) 3,8 g (0,8 g)
Sacharidy (z toho cukry1) 7,6 g (1,8 g) 9,9 g (2,3 g)
Bílkoviny/Bielkoviny 3,4 g 4,4 g
Sůl/Soľ 1 0,08 g 0,10 g
Sodík  0,03 g 0,04 g
kyselina alfa-linolenová/linolénová (ALA) 0,12 g 0,16 g

HiPP BIO Zeleninové rizoto - Kuřecí maso/Kuracie mäso - Hrášek/Hrášok
Sterilizovaný masovo/mäsovo-zeleninový příkrm/príkrm od ukončeného 7. měsíce/mesiaca. Omega-3 (ALA) - pro vývoj mozku a nervových 
buněk/pre vývoj mozgu a nervových buniek. Složení/Zloženie: zelenina* 46 % (mrkev*/mrkva*, rajčata*/rajčiny, hrášek*/hrášok* 8 %, celer*/zeler*, 
cibule*/cibuľa*), vařená rýže*/uvarená ryža* 18 %, voda, odtučněné mléko*/odtučnené mlieko*, kuřecí maso*/kuracie mäso* 8 %, řepkový/repkový 
olej* 1,8 %, koření*/korenie*. *z ekologického zemědělství/ poľnohospodárstva. Pozn.: bez lepku/bezgluténové. Dodržujte přípravu a skladování. 
Před použitím se přesvědčte, že obal je neporušený. Určeno k okamžité konzumaci nebo lze v neotevřeném obalu ohřát ve vodní lázni. Před podáním na 
lžičce nebo talíři (dle věku dítěte) ověřte teplotu. Výrobek v obalu neohřívejte v mikrovlnné troubě. Ohřátý výrobek ihned spotřebujte a znovu neohřívejte. 
Otevřené neohřáté balení uchovejte v chladničce a spotřebujte do 24 hodin. Věnujte pozornost konzumaci a zubní hygieně. Není určeno ke hraní. / 
Dodržujte prípravu a skladovanie. Pred použitím sa presvedčte, že obal je neporušený. Určené na okamžitú konzumáciu alebo možno ohriať 
v neotvorenom obale vo vodnom kúpeli. Pred podaním lyžičkou alebo na tanieri (podľa veku dieťaťa) overte teplotu. Výrobok v obale neohrievajte 
v mikrovlnnej rúre. Ohriaty výrobok ihneď spotrebujte a znovu neohrievajte. Otvorené neohriate balenie uchovajte v chladničke a spotrebujte do 24 hodín.  
Venujte pozornosť konzumácii a zubnej hygiene. Nie je určené na hranie. Skladujte v suchu do 24 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením./ Chráňte 
pred priamym slnečným žiarením. Balené v ochranné atmosféře/ ochrannej atmosfére. Minimální trvanlivost/Minimálna trvanlivosť do: viz níže/viď nižšie.

HiPP Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5
hipp.cz, hipp.sk
Balené: Francie/Francúzsko
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CZ-BIO-001

1obsahuje přirozeně se vyskytující cukry a sůl/prirodzene sa vyskytujúce cukry a soľ

FR-BIO-01
Zemědělská produkce/ Poľnohospo-
dárstvo EU/EÚ mimo EU/EÚ

s KOUSKY - učení se ŽVÝKAT/s KÚSKAMI - učenia sa ŽUŤ


