
Ali ste vedeli?
Lahko se zgodi, da bo vaš malček sprva zavračal hrano v 
koščkih. Kadar mu izmenično ponudite kašice z gladko 
teksturo in naslednjič kašico s koščki hrane, mu omogočate 
lažje sprejemanje hrane različne teksture.

Pripravljen na hrano različne teksture:
Milupa ponuja različne kašice s posebno sestavo. 
Zagotavljajo uravnotežene obroke s hranili, ki jih malčki 
potrebujejo za zdravo rast in razvoj. Žitne mlečne kašice 
Milupa po dopolnjenem 12. mesecu starosti malčku 
ponudijo kvalitetne sestavine in prehrano, ki v polnosti 
zadosti njegovim prehranskim potrebam v aktivnih dneh. 
Narejene so iz kombinacije zdravih žit in mleka, so novih 
razburljivih okusov in prispevajo k uravnoteženi prehrani 
otroka.
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. 55 g (približno 5 žlic) mlečno žitne kašice Milupa dajte 
v čisto skledo.

2. Dodajte 140 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

Mlečna žitna kašica Stračatela   250 g
Milupa mlečna žitna kašica straciatella po dopolnjenem 12.mesecu starosti. 

Mesecev

M e sec e v
12

Neto 250g

Sestavine: riževa moka 28%, demineralizirana sirotka v prahu (iz mleka), 
posneto mleko v prahu, sladkor, koščki mlečne čokolade (sladkor, kakavovo 
maslo, polno mastno mleko v prahu, kakavova masa, naravni okus vanilje), 
10 % rastlinske maščobe (palmovo, repično, kokosovo in sončnično olje, 
emulgator: sojin lecitin), naravna aroma, maltodekstrin, minerali (kalcijev 
karbonat, železov pirofosfat, kalijev jodid), vitamini (L-askorbinska kislina, DL-
alfa-tokoferil acetat, retinil acetat, holekalciferol, D-biotin, tiamin mononitrat, 
piridoksin hidroklorid), okus (vanilin).
Vsebuje: mleko, soja.

Hranilna vrednost EM Na 
100 g

Na
porcijo

% 
PDV

Energijska vrednost kJ/kcal 1875/445 1032/245
Maščobe g 12 6,8
-nasičene M.K. g 5,6 3,1
Ogljikovi hidrati g 72 40
Od teh
- sladkorji g 46 25
Prehranske vlaknine g 0,4 0,2
Beljakovine g 11 6,2
Sol g 0,21 0,12
Vitamini
A μg 419 231 58 %
D μg 6,0 3,3 33 %
E mg 6,5 3,6
B1 (tiamin) mg 0,88 0,48 96 %
B6 mg 0,59 0,33 47 %
Biotin μg 17 9,3
C mg 38 21 84 %
Minerali
Natrij g 0,08 0,05
Kalcij mg     489 269 67 %
Jod μg 102 56 80 %
Železo mg 7,3 4,0 67 %

% PDV= % priporočenega dnevnega vnosa
1 porcija = 55 g kašice + 140 ml vode

POMEMBNO OBVESTILO
Materino mleko je najboljša hrana za dojenčka. 

Milupa mlečna žitna kašica stračatela je namenjena malčkom po 
12.mesecu starosti, ko jih mame odstavljajo od prsi. 
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 6. 
mesecu starosti se posvetujte s strokovnim zdravstvenim osebjem. 

• Brez glutena
• Različne teksture za učenje žvečenja
• Vir energije


