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•	Перш ніж Ви почнете доповнювати раціон дитини прикормом, 
порадьтеся з Вашим лікарем. Можлива індивідуальна підвищена 
чутливість до будь-якого компоненту продукту.

•	Для здоров’я Вашої дитини важливо, щоб Ви дотримувалися 
рекомендацій щодо приготування.

•	Кашу давайте з ложечки та готуйте для годування завжди свіжу 
порцію. 

•	Будь ласка, не підігрівайте кашу у мікрохвильовій печі (небез-
пека перегріву!).

•	При появі перших зубів, почніть 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 сухому, захищеному від прямих 

сонячних променів місці при температурі від 3 °C до 25 °C. 
•	Початий пакет щільно закривайте та зберігайте у сухих та  

гігієнічних умовах при кімнатній температурі, макс. 25 °C. Вміст 
відкритого пакету використайте протягом 4 тижнів.

Важлива інформація

Склад на 100 г сухої каші
Молочна сироватка, знежирене молоко 17%, пшенична кру-
па з твердих сортів пшениці 12%, рослинні олії (соняшникова, 
низькоерукова ріпакова, кокосова), пшенична крупа з м’яких 
сортів пшениці 6%, вівсяне борошно з цільного вівса, галактоо-
лігосахариди з лактози, рисове борошно 3%, кукурудзяне бо-
рошно 2,4%, висушені сливи 2,1%, кальцію карбонат, вітамін С, 
дифосфат заліза, вітамін Е, вітамін В1, вітамін А, калію йодат, 
вітамін D. 
Містить глютен.

Переваги продукту:
34 цінні злаки, які легко 

засвоюються

34 пребіотики – для 
підтримки здорової 
мікрофлори кишківника

Є джерелом:

34 кальцію  
для формування кісток

34 заліза
для кровотворення та 
розумового розвитку

34 йоду 
для здорового 
функціонування 
щитоподібної залози

34 вітаміну А 
для імунної системи

34 вітаміну С 
для кращого засвоєння 
заліза

34 вітаміну В1 
для кращого функціону-
вання нервової системи

Продукт не містить:
•	 цукру

•	 штучних ароматизаторів 

•	 барвників 

•	 консервантів 

UA2918-02

«5 злаків  
з чорносливом» 

з пребіотиками

«5 злаків з чорносливом»
з пребіотиками

5 злаків 
з чорносливом

з пребіотиками

МОЛОЧНА КАША
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Молочна каша 
«5 злаків з чорносливом»  
з пребіотиками

Маса нетто   

Маса нетто

0 250 g (г)
Відкривайте тут!

Номер партії, дата  
виготовлення, кінцева 
дата cпоживання  
«Вжити до»: 

Приготування
Готувати на воді. Візьміть необхідну кількість води та сухої каші 
відповідно до віку дитини згідно з таблицею дозувань.

Склад 

Cлужба консультацій HiPP:
тел. 0-800-50-15-12;
hipp.ua 
shop.hipp.ua 
facebook.com/HiPP.ua 
instagram.com/hipp.ua

Виробник: «HiPP Croatia d.o.o.» 
(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.

готувати на воді

Молочні каші “На добраніч” 
у баночках

Спробуйте!
Молочна каша «Гречана»  

з пребіотиками
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Закип’ятіть свіжу питну воду та охолодіть її до темпе-
ратури 40-50 °C.

Покладіть в тарілку рекомендовану кількість сухої 
каші (згідно таблиці дозувань). 

Відміряйте кип’ячену воду (згідно таблиці дозувань), 
поступово додайте її у суху кашу та перемішайте.

Залиште кашу на 1 хв. для досягнення густої консис-
тенції. Перед годуванням перевірте температуру каші!

Від ідеї до переконання

Пребіотики
 ❤ харчові компоненти, які входять до складу  

грудного молока
 ❤ підтримують здорову мікрофлору  

кишківника

Дозування
Кожна дитина індивідуальна, тому і кількість каші може різнитися. 
Наведені в таблиці об’єми каші є орієнтовними та залежать від 
віку початку введення прикорму та апетиту дитини.

Поживна (харчова) цінність в 100 г
сухого продукту

в 100 г готового до 
вживання продукту   

(приготування з 
водою)

Енергетична цінність 1833 кДж 458 кДж
Калорійність 435 ккал 109 ккал
Жири, з них 11,4 г 2,9 г
 - насичені жирні кислоти 2,7 г 0,7 г
 - ліноленова кислота (Омега-3) 0,22 г 0,06 г
Вуглеводи 67,2 г 16,8 г
Харчові волокна 2,6 г 0,7 г
 - пребіотики (галактоолігосахариди) 1,6 г 0,4 г
Білки 14,6 г 3,7 г
Натрій 0,20 г 0,05 г
Кальцій 430 мг 108 мг
Залізо 4,3 мг 1,1 мг
Йод 46,2 мкг 11,6 мг
Вітамін A 375 мкг 94 мкг
Вітамін D 5,5 мкг 1,4 мкг
Вітамін E 3,2 мг 0,8 мг
Вітамін C 45 мг 11 мг
Вітамін B1 0,63 мг 0,16 мг

Цей продукт вироблений та запакований у найсуворіших гігієніч-
них умовах. 
Перед першим використанням перевірте герметичність внутріш-
нього пакету: при натисканні двома руками на пакет з нього не  
повинне виходити повітря та висипатись суміш. При порушенні 
герметичності – продукт не використовуйте. 

Екологічна упаковка:

картон та фольгована 
упаковка утилізуються 
окремо

картон з переробленого  
паперу

друкарські фарби  
на основі  
рослинної олії

вік кількість сухої каші, г кип’ячена 
вода, мл

об’єм 
готової 
каші, г

з 6 місяців 45 г (приблизно 4 ст. ложки) 135 180
з 8 місяців 50 г (приблизно 4-5 ст. ложок) 150 200
для 
маленьких 
порцій

40 г (приблизно 3-4 ст. ложки) 120 160

Багаторічний досвід і науковий прогрес гарантують високу якість 
молочних каш HiPP. Сировина, що використовується для виго-
товлення молочних каш HiPP, проходить сувору перевірку.  
Ми проводимо постійний моніторинг під час виробництва,  
дотримуємося суворого контролю за токсичними речовинами.  
В кашах HiPP не використовуються генетично модифіковані  
інгредієнти. Наші фахівці з харчування працюють над тим, щоб 
молочні каші HiPP завжди відповідали новітнім стандартам та  
потребам споживачів.  
Все це ми робимо з радістю задля природного та здорового 
розвитку Вашої дитини.

На підтримку світових проектів по захисту 
клімату продукт вироблено на підприємстві 
HiPP без викидів вуглекислого газу з 
використанням відновлювальної енергії.

Climate-
friendly

Ка
рт

он з переробленого 

паперу

cyan magenta yellow P 292 C P 280 C cutter
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