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Mrkev s rýží a telecím masem
Mrkva s ryžou a tel’acím mäsom

716

Skladujte v suchu při / pri: 10 °C 
až + 25 °C. Minimální trvanlivost 

do / Minimálna trvanlivosť do: 
viz víčko / viď. uzáver
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Návod na prípravu: Otvorený pohárik alebo porciu 
zohrejte vo vodnom kúpeli alebo v mikrovlnnej 
rúre. Zamiešajte plastovou lyžičkou, aby ste nepo-
škodili pohárik. Preskúšajte teplotu. Nezohriatu časť 
uchovajte v uzatvorenom pohári v chladničke (+6 ° C) a 
spotrebujte do 24 hodín. Dodržujte návod na prípravu a 
skladovanie, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia dieťaťa.

Výživové údaje 100 g 190 g
 (1 porce/

porcia)
Ener.hodnota kJ/kcal 271/65 517/123
Tuky z toho  2,4 g  4,6 g 
– nasycené/nasýtené MK 0,3 g 0,6 g
– mononenasycené/

mononenasýtené MK 1,5 g 2,9 g
– polynenasycené/

polynenasýtené MK 0,6 g 1,1 g
Sacharidy 7,7 g 14,6 g 
– z toho cukry 1,3 g 2,5 g
Vláknina 1,3 g 2,5 g
Bílkoviny/Bielkoviny 2,4 g 4,6 g
Sůl/Soľ1 0,05 g 0,10 g
Sodík 0,02 g 0,04 g
Beta-karoten/karotén 2,1 mg 4,0 mg
(provitamín A)
= vitamín A (RE) 350 µg 667 µg

Věnujte pozornost vyvážené stravě a zdravému způsobu života Vašeho dítěte.
Venujte pozornosť vyváženej strave a zdravému spôsobu života Vášho dieťaťa.
Tento výrobek opustil výrobní závod v neporušeném stavu, přesvědčte se 
prosím před použitím, že sklo zůstalo nepoškozeno. Pokud se střed víčka 
pod tlakem prohne, výrobek nepoužívejte. Bezpečnostní vakuový uzávěr 
musí při prvním otevření cvaknout./Tento výrobok opustil výrobný závod v 
neporušenom stave, presvedčte sa prosím pred použitím, že sklo zostalo 
neporušené. Ak sa viečko pri tlaku na jeho stred prehne, výrobok nepouží-
vajte. Bezpečnostný vákuový uzáver pri prvom otvorení musí kliknúť. 

HU-ÖKO-01
Zemědělská produkce/Poľnohospodárstvo EU/EÚ mimo EU/EÚ4.

od ukončeného

měsíce/mesiaca

9062300101109

Kys. linolenová/linolénová
(omega-3 MK) 0,13 g 0,25 g

Pečeť BIO kvality garantuje nejvyšší kvalitu a překračuje požadavky 
kladené EU na BIO produkty./ Pečať BIO kvality garantuje najvyššiu 
kvalitu a prevyšuje požiadavky kladené EU na BIO produkty.
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HiPP Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5. 
Infolinka: (Po-Pá / Po-Pia 9-14) C +420 724 139 949, 
www.hipp.cz K www.hipp.sk. Vyrobené: Maďarsko

12 obsahuje málo složek, bez přídavku 
mléčné složky a soli1 

12 s omega -3 mastnými kyselinami z BIO 
řepkového oleje – důležité pro vývoj 
mozku a nervových buněk

12 bez přídavku aromat a zahušťovadel – 
před použitím zamíchejte

12 bez přídavku barviv2 a konzervačních 
látek2 

12 bez geneticky modifi kovaných surovin (dle 
Nařízení pro Ekologické zemědělství)

12 jemné pyré
12 složky jsou šetrně ošetřeny párou

12 obsahuje málo zložiek, bez prídavku 
mliečnej zložky a soli1 

12 s omega -3 mastnými kyselinami z BIO 
repkového oleja - dôležité pre vývoj 
mozgu a nervových buniek

12 bez prídavku aróm a zahusťovadiel - 
pred použitím zamiešajte

12 bez prídavku farbív2 a konzervačných 
látok2 

12 bez geneticky modifi kovaných surovín (podľa 
Naridenia pre Ekologické poľnohospodárstvo)

12 jemné pyré
12 zložky sú šetrne ošetrené parou

1obsah soli je dán obsahem sodíku/daný obsahom sodíka v surovinách
2dle/podľa zákona

CZ-BIO-001

MK=mastné kyseliny

Mrkev s rýží a telecím masem/Mrkva s ryžou a tel’acím mäsom 
Potravina pro zvláštní výživu kojenců a malých dětí. Zeleninovo-masový příkrm. / Potravina 
na osobitné výživové účely dojčiat a malých detí. Zeleninovo - mäsový príkrm. Sterilizované.
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Složení: mrkev* 32 %, vařená rýže* 30 %, pitná 
voda, telecí maso* 8 %, řepkový olej* 2 %.
Zloženie: mrkva* 32 %, uvarená ryža* 30 %, pit-
ná voda, teľacie mäso* 8 %, repkový olej* 2 %.  
Bez lepku. / Bezgluténový. Obsah masa při 
zpracování/ mäsa pri spracovaní:15,2 g.

*z ekologického zemědělství/poľnohospodárstva
Návod k přípravě: Otevřenou skleničku nebo porci 
ohřejte ve vodní lázni nebo v mikrovlnné troubě. 
Zamíchejte plastovou lžičkou, abyste nepoškodili 
skleničku. Přezkoušejte teplotu. Neohřátou část 
uchovejte v uzavřené skleničce v chladničce (+6 °C) 
a spotřebujte do 24 hodin. Dodržujte návod k pří-
pravě a skladování, aby nedošlo k ohrožení zdraví dítěte. Po
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