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Bio Riževa žitna kašica
 Brez glutena

Za dojenčke po dopolnjenem 4. mesecu starosti
100 % NARAVNA BIO ŽITA
Naša žita so vzgojena samo za dojenčke in skrbno izbrana. Kmetje, 
ki jih pridelujejo, pa zaradi strogih kriterijev potrebujejo za vstop za 
sodelovanje z Milupo tudi do 2 leti. Pri pridelavi so z dušo in telesom 
in večina so naši partnerji že več kot 10 let. Na poti do dojenčkovega 
krožnika gredo žita skozi številne kontrole kvalitete, kar jih naredi 
posebne.

PRIPRAVA POLNOVREDNIH OBROKOV
Obrok za stekleničko
Po navodilih pripravimo 200 ml nadaljevalnega mleka, dodamo 5 g 
izdelka (približno 3 čajne žličke). Napolnimo v stekleničko in pustimo, 
da se ohladi do temperature, ki je primerna za pitje. 

Mlečno žitni obrok po žlički
Po navodilih pripravimo 200 ml nadaljevalnega mleka, dodamo 20 g izdelka 
(približno 5 jedilnih žlic) in 20 g pretlačenega sadja ali sadnega soka brez 
dodanega sladkorja ter premešamo. Obrok je pripravljen! 
Pri pripravi obroka lahko izberemo tudi mleka, ki so namenjena odpravljanju 
težav kot so krči, zaprtje, polivanje, alergije, intoleranca na laktozo).

Žitno sadna kašica
Za pripravo slastnega žitno sadnega obroka zmešamo 20 g izdelka 
(približno 5 jedilnih žlic) in 120 ml vode, primešamo 100 g sadja in 5 g 
(1 žlička) repičnega olja. Obrok je pripravljen!

Upoštevajte navodila za pripravo in pripravite vedno svež obrok. Ne 
pogrevajte ostankov. Zaradi nevarnosti pregretja ne pogrevajte obroka 
v mikrovalovni pečici!

Pomembno obvestilo: 
Materino mleko je najboljša hrana za dojenčka v prvih 6. mesecih 
starosti. O uvajanju čvrste hrane med dopolnjenim 4. in 6. mesecem 
starosti vašega dojenčka se posvetujte s strokovnim zdravstvenim 
osebjem.
Za zdravje vašega dojenčka je pomembna pravilna priprava obroka in 
doziranje.
Obrok žitne kašice vedno ponudite po žlički.
Pri izraščanju prvih zobkov bodite pozorni na njihovo nego, še posebej 
pred spanjem.

DOJENČKOV POLNOVREDNI OBROK
EKOLOŠKE KAKOVOSTI IZ MILUPE
V tem obdobju se otrok razvija izredno hitro, povečuje se njegova 
potreba po energiji. Žitarice imajo pri tem pomembno vlogo, saj 
vsebujejo kompleksne ogljikove hidrate, vitamine in minerale. Žitne 
kašice lahko uporabite za pripravo:
• mlečno žitne kašice
• sadno žitne kašice

Povprečna hranilna
vrednost EM

na 
100 g

izdelka

1 obrok 
kašice

(20 g +
 NM)

% priporočenega
dnevnega
 vnosa v

100 g izdelka/
v enem obroku

Energijska vrednost kJ 1619 896
kcal 382 213

Maščobe g 1,1 6,2
• nasičene mašč. kisl. g 0,5 2,6
Ogljikovi hidrati g 84,4 34,1
• od teh sladkorji (1) g 0,4 17,2
Prehranske vlaknine g 1,8 1,5
Beljakovine g 7,6 4,4
Sol g 0,02 0,09
 Natrij mg 6,0 35,2
Vitamin B1 mg 0,88 0,29 176/58

(1) Vključno z naravno vsebnostjo sladkorja v sestavinah.
NM -200 ml pripravljenega nadaljevalnega mleka 

• Brez mleka
• Brez glutena
• Brez dodanega sladkorja

Sestavine: riževa moka, vitamin B1.

Informacije za potrošnika na
brezplačni telefonski številki:

Vsebino odprte vrečke porabite v 3–4 tednih.
Originalno zaprt izdelek je uporaben najmanj do:
(označeno na vrhu škatle)
Hranite na suhem in hladnem!
Proizvaja: Nutricia Zaklady Produkcyjne Sp.z.o.o., 
ul. Marka z. Jemielnicky 1, 45-952 Opole, Poljska
Prodaja: Milupa Nutricia GmbH, p.p.1942, 
D-61289 Bad Homburg, Nemčija 
Zastopa in prodaja: Merit HP d.o.o., Letališka cesta 3c, 
1000 Ljubljana, Slovenija
Izvajalec BIO nadzora: SI-EKO-002  Kmetijstvo EU/izven EU

Neto 250 g  ℮
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Bio Žitna kašica riž koruza tapioka
 Brez glutena

ALI STE VEDELI?
Žita za pridelovanje otroške hrane morajo ustrezati višjim zahtevam 
kakovosti kot produkti iz žit, ki se uporabljajo za odrasle. V prehrani 
dojenčkov morajo biti zagotovljeni visoko kakovostni in varni produkti.

100 % NARAVNA BIO ŽITA
Naša žita so vzgojena samo za dojenčke in skrbno izbrana. Kmetje, 
ki jih pridelujejo, pa zaradi strogih kriterijev potrebujejo za vstop za 
sodelovanje z Milupo tudi do 2 leti. Pri pridelavi so z dušo in telesom 
in večina so naši partnerji že več kot 10 let. Na poti do dojenčkovega 
krožnika gredo žita skozi številne kontrole kvalitete, kar jih naredi 
posebne.

PRIPRAVA POLNOVREDNIH OBROKOV
Obrok za stekleničko
Po navodilih pripravimo 200 ml nadaljevalnega mleka, dodamo 5 g 
izdelka (približno 3 čajne žličke). Napolnimo v stekleničko in pustimo, 
da se ohladi do temperature, ki je primerna za pitje. 

Mlečno žitni obrok po žlički
Po navodilih pripravimo 200 ml nadaljevalnega mleka, dodamo 20 g izdelka 
(približno 5 jedilnih žlic) in 20 g pretlačenega sadja ali sadnega soka brez 
dodanega sladkorja ter premešamo. Obrok je pripravljen! 
Pri pripravi obroka lahko izberemo tudi mleka, ki so namenjena odpravljanju 
težav kot so krči, zaprtje, polivanje, alergije, intoleranca na laktozo).

Žitno sadna kašica
Za pripravo slastnega žitno sadnega obroka zmešamo 20 g izdelka 
(približno 5 jedilnih žlic) in 120 ml vode, primešamo 100 g sadja in 5 g 
(1 žlička) repičnega olja. Obrok je pripravljen!

Upoštevajte navodila za pripravo in pripravite vedno svež obrok. Ne 
pogrevajte ostankov. Zaradi nevarnosti pregretja ne pogrevajte obroka 
v mikrovalovni pečici!

POMEMBNO OBVESTILO
Materino mleko je najboljša hrana za dojenčka v prvih 6. mesecih 
starosti. O uvajanju čvrste hrane med dopolnjenim 4. in 6. mesecem 
starosti vašega dojenčka se posvetujte s strokovnim zdravstvenim 
osebjem.
Za zdravje vašega dojenčka je pomembna pravilna priprava obroka in 
doziranje. Obrok žitne kašice vedno ponudite po žlički. Pri izraščanju 
prvih zobkov bodite pozorni na njihovo nego, še posebej pred spanjem.

DOJENČKOV POLNOVREDNI OBROK
EKOLOŠKE KAKOVOSTI IZ MILUPE
V tem obdobju se otrok razvija izredno hitro, povečuje se njegova 
potreba po energiji. Žitarice imajo pri tem pomembno vlogo, saj 
vsebujejo kompleksne ogljikove hidrate, vitamine in minerale. Žitne 
kašice lahko uporabite za pripravo:
• mlečno žitne kašice
• sadno žitne kašice

Povprečna hranilna
vrednost EM

na 
100 g

izdelka

1 obrok 
kašice

(20 g +
 NM)

%priporočenega
dnevnega
 vnosa v

100 g izdelka/
v enem obroku

Energijska vrednost kJ 1628 896
kcal 384 213

Maščobe g 1,1 6,2
• nasičene mašč. kisl. g 0,5 2,6
Ogljikovi hidrati g 84,8 34,1
• od teh sladkorji (1) g 0,2 16,9
Prehranske vlaknine g 1,9 1,5
Beljakovine g 7,7 4,4
Sol g 0,03 0,09
Natrij mg 11,0 36,6
Vitamin B1 mg 0,8 0,30 160/60

(1) Vključno z naravno vsebnostjo sladkorja v sestavinah.
NM -200 ml pripravljenega nadaljevalnega mleka

Za dojenčke po dopolnjenem 6. mesecu starosti
• brez glutena
• brez mleka
• brez dodanega sladkorja

Sestavine: riževa moka, koruzni zdrob (25,2%), škrob tapioke, 
vitamin B1.

Informacije za potrošnika na
brezplačni telefonski številki:

Vsebino odprte vrečke porabite v 3–4 tednih.
Originalno zaprt izdelek je uporaben najmanj do:
(označeno na vrhu škatle)
Hranite na suhem in hladnem!
Proizvaja: Nutricia Zaklady Produkcyjne Sp.z.o.o., 
ul. Marka z. Jemielnicky 1, 45-952 Opole, Poljska
Prodaja: Milupa Nutricia GmbH, p.p.1942, 
D-61289 Bad Homburg, Nemčija 
Zastopa in prodaja: Merit HP d.o.o., Letališka cesta 3c, 
1000 Ljubljana, Slovenija
Izvajalec BIO nadzora: SI-EKO-002  Kmetijstvo EU/izven EU

Neto 250 g  ℮


