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Приготування: 
Готувати на воді. Закип’ятіть свіжу питну воду та охолодіть її до 
температури 50 °C. Покладіть в тарілку вміст пакетику (45 g/г). 
Відміряйте 135 ml/мл кип’яченої води, додайте її у суху кашу та 
перемішайте. Залиште кашу на 1 min./хв. для досягнення гус-
тої консистенції. Перед годуванням перевірте t каші!

Виробник: «ХіПП Хорватія д.о.о.», вул. Краля Звонимира 1, 
44400, м. Гліна, Хорватія, тел. +385 44 551 500. 
Імпортер та підприємство, яке здійснює функції щодо 
прийняття претензій від споживача:  
ТОВ «ХіПП Україна», просп. Голосіївський, буд. 100/2,  
м. Київ, 03127, Україна, тел. 0-800-50-15-12. 
Cлужба консультацій HiPP: тел. 0-800-50-15-12; 
hipp.ua 
shop.hipp.ua

Молочна каша «Гречана»  
з пребіотиками

Молочна каша «Гречана»  
з пребіотиками

Дата виготовлення, кінцева дата споживання «Вжити до», 
номер партії: див. на упаковці

Переваги продукту:
14 цінні злаки, які легко засвоюються
14 пребіотики – для підтримки здорової 

мікрофлори кишківника

Продукт не містить:
•	цукру
•	штучних ароматизаторів
•	барвників 
•	консервантів
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Важлива інформація: 
•	 Перш	ніж	 Ви	 почнете	 доповнювати	 раціон	 дитини	 при-
кормом, порадьтеся з Вашим лікарем. Можлива індивіду-
альна підвищена чутливість до будь-якого компоненту 
продукту.	•	Для	здоров’я	Вашої	дитини	важливо,	щоб	Ви	до-
тримувалися	рекомендацій	щодо	приготування.	•	Кашу	да-
вайте з ложечки та готуйте для годування завжди свіжу 
порцію.	•	Будь	ласка,	не	підігрівайте	кашу	у	мікрохвильовій	
печі	 (небезпека	перегріву!).	 •	При	появі	перших	зубів,	по-
чніть чистити зуби Вашого малюка кожний вечір після 
останнього	 годування.	 •	 Безумовна	 перевага	 належить	
грудному	 вигодовуванню.	 •	 Забороняється	 використання	
води з колодязів та каптажних джерел для приготування 
дитячого	харчування.	•	Непочатий	пакет	зберігайте	у	сухо-
му, захищеному від прямих сонячних променів місці при 
температурі від 3 °C до 25 °C. Початий пакет (упаковку) 
щільно закривайте та зберігайте у сухих та гігієнічних умо-
вах при кімнатній температурі, макс. 25 °C.  
Вміст відкритого пакету використайте протягом 4 тижнів.

енергетична цінність kJ / кДж
(калорійність) kcal / ккал
жири, з них
 - насичені жирні кислоти
 - ліноленова кислота (Омега-3) 
вуглеводи
харчові волокна, з них
 - пребіотики (галактоолігосахариди)
білки
натрій
кальцій
залізо
йод
вітамін A
вітамін D
вітамін E
вітамін C
вітамін B1

в 100 g / г  готового до вживання продукту 
(приготування з водою)

448 
106 
2,9 g/г
0,7 g/г

0,05 g/г
16,5 g/г

0,7 g/г
0,4 g/г
3,3 g/г

0,05 g/г
98 mg/мг
1,1 mg/мг

12,5 µg/мкг
94 µg/мкг
1,5 µg/мкг
0,8 mg/мг
11 mg/мг

0,16 mg/мг

Склад на 100 g/г сухої каші: 
Молочна сироватка, гречане борошно 34%, 
знежирене молоко 13%, рослинні олії (соняш-
никова, низькоерукова ріпакова, кокосова), 
галактоолігосахариди з лактози, кальцію 
карбонат, вітамін С, дифосфат заліза, вітамін Е, 
вітамін В1, вітамін А, калію йодат, вітамін D.  
 
Не	містить	глютену.


