
Brambory s králičím 
masem a fenyklem 
Zemiaky s králičím 
mäsom a feniklom
BEZ PŘÍDAVKU SOLI
BEZ PRÍDAVKU SOLI

12 bez přídavku soli1a mléčné složky 
12 omega-3 MK z řepkového oleje - 

pro vývoj mozku a nervových buněk 
12 bez přídavku barviv2, konzervačních 

látek2, aromat a zahušťovadel - 
před použitím zamíchejte
Věnujte pozornost vyvážené stravě a  
zdravému způsobu života Vašeho dítěte.

12 bez prídavku soli1 a mliečnej zložky 
12 omega-3 MK z repkového oleje - 

pre vývoj mozgu a nervových buniek 
12 bez prídavku farbív2, konzervačních 

látok2, aróm a zahusťovadiel-pred 
 použitím zamiešajte
Venujte pozornosť vyváženej strave a  

 zdravému spôsobu života Vášho dieťaťa.

Návod k přípravě: / Návod na prípravu:
CKompletní pokrm. Otevřenou skleníčku nebo porci 
ohřejte ve vodní lázni nebo v mikrovlnce. Zamíchejte 
plastovou lžičkou, abyste nepoškodili skleničku. Ověřte 
teplotu. Neohřátou část uchovejte v uzavřené skleničce 
v chladničce a spotřebujte do 24 hodin. Pro zdraví dítěte 
dodržujte návod k přípravě a skladování. 
KKompletný pokrm. Otvorený pohárik alebo porciu 
ohrejte vo  vodnom kúpeli alebo v mikrovlnke. Zamiešajte 
plastovou lyžičkou tak, aby ste  nepoškodili pohárik. 
Overte teplotu. Neohriatu časť uchovajte v uzavretom 
pohári v chladničke a spotrebujte do 24 hodín. Pre  zdravie 
dieťaťa dodržujte návod na prípravu a skladovanie.

Ujistěte se, zda sklo a víčko nejsou poškozené. Víčko cvakne při prv-
ním otevření.  Výrobek nepoužívejte, prohne-li se víčko pod  tlakem. 
Uistite sa, či sklo a viečko nie sú poškodené. Viečko cvakne pri prvom 
otvorení. Výrobok nepoužívajte, ak sa viečko pri tlaku prehne. 

Nová receptura/receptúra
Brambory s králičím masem a fenyklem
Zemiaky s králičím mäsom a feniklom
Složení/ Zloženie: zelenina 46 % (brambory/ 
zemiaky 39 %, fenykl/ fenikel 5 %, cibule/ cibula ), voda, 
králičí maso/ králičie mäso 8,0 %, řepkový/ repkový olej 
2,4 %, rýžový/ ryžový škrob.
Bez lepku/ Bezgluténový.4062300281127

Skladujte v suchu při / 
pri: pokojové teplotě/ izbovej 
teplote. Minimální trvanlivost 
do / Minimálna trvanlivosť do: 
viz víčko / viď. uzáver
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Zeleninovo-masový/ mäsový 
příkrm/príkrm pro zvláštní vý-
živu kojenců a malých dětí/ na 
osobitné výživové účely dojči-
at a malých detí. Sterilizovaný.
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1obsah soli je daný obsahem sodíku/ obsahom sodíka v surovinách            2dle/podľa zákona      

Výživové údaje 100 g 190 g
(1 porce/porcia)

Energie/Energia kJ/kcal 273/65 519/124
Tuky z toho 2,8 g 5,3 g
- nasycené/nasýtené MK 0,3 g 0,6 g
Sacharidy 7,3 g 13,9 g
- z toho cukry 0,4 g 0,8 g
Bílkoviny/Bielkoviny 2,3 g 4,4 g
Sůl/Soľ1 <0,05 g <0,05 g
Sodík <0,02 g <0,02 g
Kys. alfa-linolenová/linolénová
(omega-3 MK) 0,19 g 0,36 g
MK - mastné kyseliny
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