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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.    

•	 Кашу давайте з ложечки та готуйте для годування завжди свіжу порцію. 
•	 Будь ласка, не підігрівайте кашу у мікрохвильовій печі (небезпека 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 при-

готування дитячого харчування. 
•	Непочатий пакет зберігайте у сухому, захищеному від прямих сонячних про-

менів 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 g сухої каші
Органічна пшенична крупа, органічне яблучне пюре 27%, органічна 
молочна сироватка, органічне знежирене молоко 10%, органічні 
рослинні олії (органічна пальмоядрова, органічна низькоерукова  
ріпакова, органічна соняшникова), висушені органічні банани 1,7%, 
висушені органічні персики 0,5%, органічне рисове борошно, кальцію 
карбонат, екстракт з яблук, екстракт з апельсинів, вітамін С, дифосфат 
заліза, вітамін Е, вітамін В1, вітамін А, калію йодат, вітамін D. 
Містить глютен.

Від ідеї до переконання
З самого початку заснування сімейного підприємства HiPP власниками 
було обрано принцип діяльності «в гармонії з природою». Виходячи з гли-
бокого переконання, сімейна ферма HiPP ще в далекі 50-ті роки минулого 
століття була перетворена на органічне господарство, розвиваючи тим  
самим екологічну концепцію існування. Фрукти, овочі та зернові вирощу-
валися на чистій, необробленій штучними добривами землі. 
Інших фермерів–постачальників сировини для HiPP було надзвичайно 
складно переконувати перейти на органічний спосіб господарювання, 
адже це означало відмову від використання хімії, яка почала дуже широко 
використовуватися в той час в сільському господарстві. Але все ж таки  
Клаусу Хіппу, який повністю  підтримував ідею органічного виробництва, 
це вдавалось. Таким чином ще тоді були встановлені високі стандарти 
якості виробництва дитячого харчування HiPP.
На сьогодні всі складники для органічних молочних каш HiPP походять від 
фермерських господарств, які суворо дотримуються європейських поло-
жень про органічне виробництво та контролюються незалежним Інститу-
том контролю HR-EKO-07. 
Це гарантує, що зерно та фрукти вирощують на чистій землі без застосу-
вання хімічних добрив, а молоко отримують від корів, що утримуються на 
екологічно чистих органічних фермах в максимально природних умовах та 
харчуються тільки натуральними кормами.

Переваги продукту:
34 без додавання цукру 
34 зі стиглих фруктів
34 корисні цільнозернові 

злаки, які легко 
засвоюються

Є джерелом:
34 кальцію 

для формування кісток 
34 заліза

для кровотворення та 
розумового розвитку

34 йоду
для здорового функціонуван-
ня щитоподібної залози та ро-
зумового розвитку

34 вітаміну А
для імунної системи

34 вітаміну С
для засвоєння заліза

34 вітамінів В1  
для кращого функціонування 
нервової системи

Продукт не містить:
•	 цукру
•	 штучних ароматизаторів
•	 барвників
•	 консервантів
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Молочна органічна каша 
«Пшенична з фруктами»

Маса нетто   

Маса нетто

0 250 g (г)
Відкривайте тут!

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

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.

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

Склад 

HR-EKO-07 
EU/Non-EU Agriculture

Знак HiPP ORGANIC гарантує найвищу якість 
органічних продуктів HiPP та застосування до 
них більш суворих вимог у порівнянні з вимо-
гами законодавства Європейського Союзу 
щодо органічних продуктів.

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.

Спробуйте!
Молочна органічна каша 

«Вівсяна з яблуком» 
«На добраніч»

Молочні каші “На добраніч” 
у баночках

HR
1385

EU

Закип’ятіть свіжу питну воду та охолодіть її до темпера-
тури 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!

Найвища якість HiPP
 ❤ Використання органічних злаків, які вирощені без 

застосування хімічних добрив та засобів для  
прискорення росту.  

 ❤ Більше 60 років досвіду виробництва органічних продуктів.  

 ❤ Найсуворіший контроль якості сировини і продуктів у 
лабораторії HiPP, яка належить до однієї  
з провідних в Європі.  

 ❤ Внутрішні стандарти якості HiPP – вищі, ніж того 
вимагають європейські закони.

Поживна (харчова) цінність в 100 г
сухого продукту

в 100 г готового до 
вживання продукту 

(приготування з 
водою)

Енергетична цінність 1844 кДж 421 кДж
Калорійність 438 ккал 100 ккал
Жири, з них 12,0 г 2,7 г
 - насичені жирні кислоти 4,0 г 0,9 г
 - ліноленова кислота (Омега-3) 0,25 г 0,06 г
Вуглеводи 68,2 г 15,6 г
Харчові волокна 2,2 г 0,5 г
Білки 13,1 г 3,0 г
Натрій 0,20 г 0,05 г
Кальцій 405 мг 93 мг
Залізо 4,8 мг 1,1 мг
Йод 50 мкг 11,4 мкг
Вітамін A 375 мкг 86 мкг
Вітамін D 5,5 мкг 1,3 мкг
Вітамін E 3,2 мг 0,7 мг
Вітамін C 45 мг 10 мг
Вітамін B1 0,63 мг 0,14 мг

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

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. 

готувати на воді

Екологічна упаковка:

картон та фольгована 
упаковка утилізуються 
окремо

картон з переробленого  
паперу

друкарські фарби  
на основі  
рослинної олії

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

Climate-
friendly
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cyan magenta yellow P 292 C P 280 C cutter

Artikel: UA3141-03

Kennung: FS1 08/19   18_0968EM

Stanze:  cutter_pap_719475_T39_5_T40

Prägung: embossing_pap_719475_T39_5_T40

embossing


