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Od 1+_
HiPP BIO Paella se zeleninou a BIO kuřecím masem/
℮ 250 g
so zeleninou a BIO kuracím mäsom
Sterilizovaný zeleninovo-masový/ mäsový příkrm/ príkrm pro zvláštní
výživu malých dětí/ na osobitné výživové účely malých detí od
ukončeného 1. roku/roka.
Složení / Zloženie: voda, vařená rýže*/ uvarená ryža* 21 %, mrkev*/
mrkva*, kuřecí maso*/ kuracie mäso* 9,2 %, kukuřice*/ kukurica*, rajčata*/
rajčiny*, hrášek*/ hrášok*, paprika*, cibule*/ cibuľa*,
slunečnicový/
slnečnicový olej*, kukuřičný/ kukuričný škrob*, citrónová šťáva*/ šťava*
z koncentrátu, sůl s jódem/soľ s jódom, koření*/ korenie*, antioxidanty 1
(kyselina L-askorbová, extrakty obsahující/ obsahujúce tokoferoly).
Pozn.: bez lepku/bezgluténové.
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*z ekologického zemědělství/ poľnohospodárstva, 1Antioxidanty jsou použity pro ochranu citlivých
složek a aromat /sú použité pre ochranu citlivých zložiek a aróm. Extrakty obsahující tokoferoly se
prirozene vyskytují v rostlinách/ obsahujúce tokoferoly sa prirodzene vyskytujú v rastlinách.
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Ve vodní lázni: Misku vložíme na 4-5 minut do uvařené, horké vody, odstraníme
fólii, zamícháme./ Vo vodnom kúpeli: Misku vložíme na 4-5 minút do
uvarenej, horúcej vody, odstránime fóliu, zamiešame. V mikrovlnce1: Fólii víčka
na několika místech propíchneme a ohříváme po dobu 1 minuty při 450 W (střední
popř. nízký stupeň). / V mikrovlnke1: Fóliu viečka na niekoľkých miestach
prepichneme a zohrievame po dobu 1 minúty pri 450 W (stredný popr. nízky stupeň).
1
Pozor: Misku ohřívejte samostatně ve středu mikrovlnky. Čas a teplota ohřevu
je dle pokynů výrobce. Neohřívejte v troubě na pečení! Pro zdraví dítěte dodržujte
návod k přípravě a skladování. Obsah dobře zamíchejte a přezkoušejte teplotu.
Nesnědený pokrm dítěti znovu nepodávejte. / Misku ohrievajte samostatne v stredu
mikrovlnky. Čas a teplota ohrevu je podľa pokynov výrobcu. Neohrievajte v rúre na
pečenie! Pre zdravie dieťaťa dodržiavajte návod na prípravu a skladovanie. Obsah
dobre zamiešajte a preskúšajte teplotu. Nezjedené jiedlo dieťaťu opäť nepodávajte.
Výrobek opustil výrobní závod v neporušeném stavu, před použitím se přesvědčte, že miska i fólie jsou
nepoškozené./ Výrobok opustil výrobný závod v neporušenom stave, pred použitím sa presvedcte, že
miska a fólia sú neporušené. Balené v ochranné/ ochrannej atmosfére. Může dojít ke vzniku prázdného
prostoru při svislém skladování./ Môže dôjsť k vzniku prázdneho priestoru pri zvislom skladovaní.

Výživové údaje
100 g
250 g
(typické hodnoty)
(1 porce/porcia)
Energetická hodnota/ Energia kJ / kcal
320/76
799/190
Tuky (z toho nasycené /nasýtené mastné kyseliny) 2,5 g (0,5 g) 6,3 g (1,3 g)
Sacharidy (z toho cukry)
9,7 g (1,2 g) 24,3 g (3,0 g)
Bílkoviny/Bielkoviny
2,9 g
7,3 g
Sůl/Soľ
0,28 g
0,70 g
Sodík
0,11 g
0,28 g
Skladujte v suchu při/pri pokojové/izbovej teplotě/teplote.
Minimální trvanlivost do/Minimálna trvanlivosť do: viz boční hrana/viď
bočná hrana
HiPP Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5
Infolinka (po -pá 9 -14): +420 724 139 949
hipp.cz, hipp.sk

Balené: Rakousko/Rakúsko.
19_1368EM

8661-01

CZ-BIO-001
AT
40528
EG

AT-BIO-301
Zemědělská produkce/Poľnohospodárstvo EU/EÚ mimo EU/EÚ

