
• Za zdravje vašega otroka je pomembno, da se držite točnih na-
vodil priprave.

• Otroka z mlečno kašico vedno nahranite po žlički. Vedno pri-
pravite svež obrok.  

• Odprto vrečko po vsaki uporabi dobro zaprite, hranite pri sob-
ni temperaturi, v suhem in čistem prostoru – vsebino porabite 
v 3-4 tednih.

• Mlečne kašice ne pogrevajte v mikrovalovki (nevarnost 
opeklin!)

• Skrbite za redno higieno otrokovih zobk vse od prvega zobka 
dalje, še posebno pred spanjem.

Prosimo skrbite za uravnoteženo dojenčkovo prehrano in 
zdrav življenjski slog.

Pomembne informacije

Sestavine
Sirotkin pripravek*, riževa moka* 22%, jabolčna kaša* 
16%, posneto mleko v prahu* 15%, polnovredna moka 
iz prosene kaše* 10%, rastlinska olja* (sončnično olje*, 
repično olje*), izvleček jabolka, kalcijev karbonat, vita-
min C, železov difosfat, vitamin E, vitamin B1, vitamin 
A, kalijev jodat, vitamin D.   
*iz ekološke pridelave 

Priprava
Količino vode in mlečnega prahu primerno starosti in apetitu 
izberite glede na tabelo za doziranje.

Svežo pitno vodo prevrite in pustite, da se ohladi na 
50 °C.

Predlagano količino žitne kašice (glede na tabelo) 
stresite v krožniček.

Odmerite prekuhano vodo (glede na tabelo), 
dodajte žitni kašici in premešajte

Počakajte, da se zgosti, preverite temperaturo in po-
nudite.

Tabela za doziranje
Vsak dojenček je drugačen, zato lahko dnevne porcije mlečne 
kašice zelo odstopajo. naša tabela je namenjena vam v pomoč, 
da boste lahko prav pripravili različne količine mlečne kašice.

mlečni prah (g) voda (ml) porcija (g)

po 4. mesecu 40 (3-4 žlice) 130 170

po 6. mesecu 45 (približno 4 žlice) 140 185

po 8. mesecu 50 (4-5 žlic) 155 205

Hranilna vrednost (tipična)
na 170 g obroka 
pripravljenega za 

uživanje
na 100 g prahu

energijska vrednost  (kJ) 726 1816
                        (kcal) 172 431
maščobe 4,6 g 11,4 g
 -od tega: nasičene MK1 0,6 g 1,5g
ogljikovi hidrati 27,0 g 67,5 g
 -od tega: sladkorji2 14,0 g 35,0 g
prehranske vlaknine 1,0 g 2,6 g
beljakovine 5,3 g 13,3 g
sol* 0,20 g 0,53 g
natrij 0,08 g 0,21 g
kalcij 160 mg 40%** 400 mg 100%**
železo 1,8 mg 30%** 4,5 mg 75%**
jod 20 µg 29%** 51 µg 73%**
vitamin A 150 µg 38%** 375 µg 94%**
vitamin D 2,8 µg 28%** 7,0 µg 70%**
vitamin E 2,0 mg 5,0 mg
vitamin C 18 mg 72%** 45 mg 180%**
vitamin B1 0,27 mg 54%** 0,68 mg 136%**
druga hranila
linolenska kislina
(Omega-3-MK) 0,12 0,30 g

*preračunano iz naravne količine v sestavinah
**pokriva % dnevnih potreb
1maščobne kisline 
2vsebuje naravno prisotne sladkorje 

Sestava

Uporaba
ta mlečna kašica je idealen obrok za otroke, ki uživajo gosto 
hrano in je primerna za dojenčke od 4. meseca dalje za dopolnje-
vanje dojenja ali hranjenja z mlečno formulo po steklenički.

HiPP-ova garancija svežine: 
Izdelek je naše podjetje zapustil v brezhibnem stanju 
– prosimo pred uporabo se prepričajte, da je pakiranje 
ostalo nepoškodovano. Hranite pri sobni temperaturi 
(max. 25 °C), v suhem in čistem prostoru. Po vsaki upo-
rabi vrečko dobro zaprite. Vsebino odprte vrečke pora-
bite v 3-4 tednih. Folirana vrečka jamči optimalno 
zaščito svežine in arome.

℮ 250 g

AL2963-04

Polnjenje je tehnično pogojeno. Pakirano v kontrolirani atmosferi.

V kolikor imate vprašanja glede prehrane 
vašega dojenčka:

Proizvajalec/Poreklo:
proizvedeno na hrvaškem

Distributer:
Atlantic trade d.o.o.,
Kolinska ulica 1,
1000 Ljubljana
Info.: 080 2221, hipp.si

Mlečno-žitna kašica za lahko noč
JABOLKO

brez glutenaNeto količina: 250g
Uporabno najmanj do / Lot: 
označeno na vrhu embalaže

25082021_19_5038

Shranjevanje

po 4. mesecu

(HR-EKO-07) 
Kmetijstvo EU/Izven EU

  Pripravite le z vodo

Za uravnoteženo prehrano vašega dojenčka
• brez dodanih sladkorjev*
• brez koncentratov sadnih sokov
• s kalcijem
• z železom
• z jodom
• z A vitaminom
• s C vitaminom
• z B1 vitaminom
• z dragocenimi žiti
• s sadjem dozorelim na soncu
• s polnovrednimi, lahko prebavljivimi žiti


