ECOLOGIC Preparat din Carne de pui, ℮125 g
cod 6020-01
De la 4 luni
Foarte important! Laptele matern este cea mai bună hrană pentru copilul tău. Se recomandă alăptarea
exclusivă cu lapte matern pentru sugarii cu vârsta de până la 6 luni.
Acest produs trebuie utilizat numai la indicaţia medicului sau a asistentului medical şi după instruirea mamei
privind utilizarea lui.
Ingrediente: apă, carne de pui* 40%,făină de orez*, ulei din seminţe de rapiţă* 1%. Fără gluten.
*din producţie ecologică (DE-ÖKO-001)( Agricultură UE/non-UE)
Fără adaos de sare/ Fără adaos de produse derivate din lapte / Cu ulei ecologic din seminţe de rapiţă –
important în alimentația copilului / Fără arome, conservanţi1, coloranţi1, agenţi de îngroşare2/
1
conform legii;2dacă se separă lichid de masa solidă, vă rugăm amestecaţi
Vă rugăm acordați atenție unei diete echilibrate și unui mod de viață sănătos.
Vă rugăm respectaţi instrucţiunile de utilizare şi de preparare întocmai! Depozitarea şi utilizarea
necorespunzătoare a produsului pot afecta sănătatea copilului dumneavoastră.
Mod de preparare: de la 4 luni, ½ borcan împreună cu ½ borcan de HiPP Legume (190 g) și o linguriță de ulei
din semințe de rapiță (4 g), pentru o masa completă de prânz. Dacă este necesar, mai adăugaţi legume. Pentru
copiii mai mari, adăugat legumelor sau diverselor garnituri. Încălziţi borcanul deschis sau cantitatea necesară
într-un vas cu apă sau la microunde, amestecaţi şi verificaţi temperatura. Acoperiţi cantitatea neîncălzită
rămasă, păstraţi-o la frigider şi folosiţi-o până a doua zi. Pentru a proteja borcanul împotriva deteriorării, vă
rugăm folosiţi doar linguri din plastic.
Acest produs a părăsit fabrica noastră în condiţii perfecte – vă rugăm verificaţi integritatea ambalajului înainte
de consum.
Declarație nutrițională
Valoare energetică
kJ/ kcal
Grăsimi

per 100g
450/108

- din care acizi graşi saturaţi

1,7 g
6,0 g
0,0 g
7,8 g
0,08 g
0,03 g

Glucide
-din care zaharuri
Proteine
Sare
Sodiu

5,8 g

Nr. Lot/ A se consuma de preferinţă, înainte de: a se vedea capacul.
Produs în Germania
Exportator: HiPP GmbH & Co. Export KG, A-4810 Gmunden/Austria
Importator și distribuitor: MARESI FOODBROKER SRL, str. 9 Mai, nr. 3, Arad, Tel. 0257-281 177, Certificat de
RO-ECO-008
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