
Začetna
    kašica

Star ter

Neto 250g

Ali ste vedeli?
Ko začnete uvajati čvrsto hrano po žlički, bo otrok včasih 
hrano izpljunil. To je popolnoma normalen odziv, ki preneha, 
ko se otrok navadi na to zanimivo izkušnjo!

Moje prve žitne kašice:
Milupa ponuja različne kašice s posebno sestavo. 
Zagotavljajo uravnotežene obroke s hranili, ki jih dojenčki 
in malčki potrebujejo za zdravo rast in razvoj. Začetne 
mlečne žitne kašice Milupa imajo blag okus po mleku, so 
brez glutena in jih majhen želodec zlahka prebavi. Žitarice 
v teh kašicah so povsem na drobno zmlete, kar omogoča 
lažje požiranje in preprost prehod na čvrsto hrano. Te kašice 
so skrbno pripravljene, iz kombinacije žit in sestavin mleka. 
Instant otroška hrana.

Navodila za pripravo:
Natančno upoštevajte navodila za pripravo obroka. 
Nepravilna priprava obroka predstavlja tveganje za zdravje 
vašega otroka. Uporabite čisti skledo in žlico. Ne pogrevajte 
obroka v mikrovalovni pečici zaradi možnosti pregretja.

1. 40 g (približno 5 žlic) mlečno žitne kašice Milupa dajte 
v čisto skledo.

2. Dodajte 160 ml mlačne, predhodno zavrete vode.
3. Zmešajte v skladen pire in pred hranjenjem preverite 

temperaturo obroka (cca 37 °C). Pripravite vedno le svež 
obrok in ga takoj uporabite (v eni uri). Ostankov hrane 
ne uporabljajte ponovno. Izdelek hranite v suhem in 
hladnem prostoru (ne v hladilniku). Porabite v 3-4 tednih 
po odprtju.

 
Uporaba
Originalno zaprt izdelek je uporaben najmanj do:
Datum je odtisnjen na vrhu embalaže.
Kontrolna številka: odtisnjena je na embalaži 
Pakirano v kontrolirani atmosferi.

Informacije za potrošnika na 
brezplačni telefonski liniji: 

Proizvaja: Nutricia Zaklady Produkcyjne Sp.z.o.o. 
ul Marka z. Jemielnicy 1, 45-952  Opole, Poljska
Distribuira: Merit  HP d.o.o., Letališka cesta 3c, 
1000 Ljubljana, Slovenija

POMEMBNO OBVESTILO
Materino mleko je najboljša hrana za dojenčka. 

Milupa mlečna žitna kašica riž banana je v skladu z direktivo EU 
prilagojena za dojenčke, ki začnejo prehajati na čvrsto hrano. 
Za optimalno rast, razvoj in zdravje dojenčkov, Milupa v skladu z WHO priporočili 
podpira izključno dojenje do 6.meseca starosti, nato pa nadaljevanje dojenja 
vzporedno z uvajanjem mešane prehrane. O uporabi izdelka po dopolnjenem 4. 
mesecu starosti se posvetujte s strokovnim zdravstvenim osebjem.

• Brez glutena
• Popolnoma gladko in z mlečnim okusom
• Olajša prehod na čvrsto hrano

Mlečna žitna kašica Riž banana  250 g
Začetna Milupa mlečna žitna kašica Riž banana.

Sestavine: riževa moka (43%), posneto mleko v prahu, sladkor, bananini 
kosmiči (10%), rastlinska maščoba (palmovo, repično, kokosovo in sončnično olje, 
emulgator: sojin lecitin), minerali (kalcijev karbonat, železov fosfat, kalijev jodid), 
maltodekstrin (iz krompirja), vitamini (L-askorbinska kislina, DL-alfa-tokoferil 
acetat, retinil acetat, holekalciferol, D-biotin, tiamin nitrat, piridoksin hidroklorid). 
Vsebuje: mleko, soja.

Hranilna vrednost EM Na 100 g Na porcijo % PDV

Energijska vrednost kJ/kcal 1743/413 697/165
Maščobe g 7,4 3,0
-nasičene M.K. g 3,1 1,2
Ogljikovi hidrati g 74 29
Od teh
- sladkorji g 33 13
Prehranske vlaknine g 1,3 0,50
Beljakovine g 12 0,5
Sol g 0,23 0,10
Vitamini
A μg 423 169 42 %
D μg 6,0 2,4 24 %
E mg 6,3 2,5
B1 (tiamin) mg 1,2 0,47 94 %
B6 mg 0,70 0,28 40 %
Biotin μg 19 7,7
C mg 38 15 60 %
Minerali
Natrij g 0,09 0,04
Kalcij mg     587 235 59 %
Jod μg 111 45 64 %
Železo mg 7,0 2,8 47 %

% PDV= % priporočenega dnevnega vnosa
1 porcija = 40 g kašice + 160 ml vode


