
HiPP Fulgi de Cereale Ecologice - Fructe 200 g. Produs ecologic Cod AL3531-01-U

Fulgi de cereale ecologice și fructe, în formă instant. Potrivite ca mic dejun complet pentru copii; dimineața, între mese, pentru copiii cu 
apetit scăzut la micul dejun sau după-amiază, între mese.

ź 67% fulgi de cereale integrale (conţin gluten)
ź Cu bucăţi delicate – ușor de mestecat
ź Fără adaos de zaharuri (ingredientele conţin zaharuri în mod natural)
ź Fără stafide
ź Vitamina B1 (conform legii) – sprijină sistemul nervos
ź Fără arome artificiale

Informații importante!
Pentru a asigura sănătatea copilului dumneavoastră vă rugăm preparați produsul conform instrucţiunilor și cantităţilor indicate. De 
fiecare dată, pregătiți o masă proaspătă de cereale. Sigilaţi bine pachetul după fiecare deschidere și depozitaţi cutia la temperatura 
camerei, într-un loc uscat. Vă rugăm nu încălziţi produsul preparat la microunde – risc de arsuri! Asiguraţi igiena dentară a 
copilului dumneavoastră începând cu apariţia primului dinte.

Preparare:
Vă rugăm respectaţi instrucţiunile de preparare și de utilizare întocmai! 

1. Adăugați aprox. 6 linguri (35 g) de HiPP Fulgi de
  Cereale Ecologice - Fructe în bolul de preparare. 
2. Adăugaţi 100 ml lapte de vacă și amestecaţi cu o lingură.
  Produsul este pregătit pentru consum.

Din a-10-a lună

Valoare energetică   KJ

        Kcal

Grăsimi

 -dintre care acizi grași saturaţi

Glucide

 -dintre care zaharuri¹

Fibre  

Proteine

Sare²

Sodiu

Vitamina B1

1 565

371

4,7 g

0,8 g

66,8 g

13,2 g

8,5 g

11,0 g

< 0,05 g

< 0,02 g

1,1 mg (220%**)

816

194

5,2 g

2,5 g

28,1 g

9,3 g

3,0 g

7,2 g

0,13 g

0,05 g

0,42 mg (84%**)

*per porţie: 35 g fulgi de cereale + 100 ml lapte integral (3,5% grăsime) 
** % din Valoarea Nutriţională de Referinţă (VNR)
¹ ingredientele conțin zaharuri în mod natural
² calculată pe baza conținutului natural de sare al ingredientelor utilizate

Valori nutriționale per 100g per porție*

Ingrediente: Fulgi de grâu integral* 28%, fulgi de ovăz integral* 28%, 
piure de mere* 19%, făină integrală* 11% (grâu*, orz*, ovăz*, secară*, 
alac³), fulgi de banane* 11%, fulgi de prune* 1,7% (piure de prune*, 
făină de orez*), făină de porumb*, vitamina B1 (mononitrat de tiamină).

Conţine gluten.
³ Alacul este un sortiment de grâu.
* din producţie ecologică (HR-EKO-07)(Agricultură UE/non-UE)

Se păstrează la temperatura camerei, într-un loc uscat. A se folosi în 3-
4 săptămâni din momentul deschiderii. Acest produs a părăsit fabrica 
noastră în condiţii perfecte - vă rugăm să verificaţi integritatea 
ambalajului înainte de a folosi produsul.

Data fabricaţiei: vezi capacul cutiei.
Produsul nedesfăcut, depozitat corespunzător, se consuma de 
preferinţă înainte de: vezi capacul cutiei.
Nr. Lot: vezi capacul cutiei.

Distribuitor: Mediplus Exim SRL
Str. Ciobanului nr.133, Mogoșoaia, Ilfov-România
Tel.: 021/301.74.74; Fax: 021/301.74.75
Distribuitor certificat ecologic de SRAC CERT SRL, RO-ECO-026
 
Produs în Croația.
Hipp Austria GmbH, Theresienthalstraße 68, 4810 Gmunden, Austria 
HiPP ROMANIA: www.hipp.ro, tel:021/2529211

Ambalat în atmosferă protectoare.


