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Bio žitna kašica riž oves
po dopolnjenem 6. mesecu starosti   200 g

MILUPA PODPIRA RAZVOJ VAŠEGA OTROKA – KORAK ZA KORAKOM
Že več kot 100 let se trudimo in uporabljamo vso naše znanje in izkušnje pri razvoju 
naših kašic, ki so prilagojene tako, da podpirajo naraven razvoj vašega otroka. 
Kašice vsebujejo točno to, kar majhni trebuščki potrebujejo:

 Visokokakovostne žitarice kontrolirane pridelave
 Vitamin B1
 Brez konzervansov in barvil

Navodila za pripravo: Natančno upoštevajte navodila za pripravo obroka. 
Nepravilna priprava obroka predstavlja tveganje za zdravje vašega otroka. 
Uporabite čisto skledo in žlico. Pri jemanju kašice iz ovoja uporabite osušeno 
žlico. Ne pogrevajte obroka v mikrovalovni pečici zaradi možnosti pregretja.

Neto: 200 g

Uporaba: Pakirano v kontrolirani atmosferi.
Originalno zaprt izdelek je uporaben najmanj do: datum in kontrolna številka sta odtisnjena na vrhu embalaže.
Informacije za potrošnika na brezplačni telefonski liniji: 080 15 36
Proizvaja: Nutricia Zaklady Produkcyjne Sp.z.o.o. ul Marka z. Jemielnicy 1, 45-952  Opole, Poljska
Prodaja: Nutricia Exprt B.V., Albert Einsteinlaan 20, 2719 EP Zoetermeer, Nizozemska
Distribuira: Merit  HP d.o.o., Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija 

Hranilna vrednost EM Na 
100 g

Na 
porcijo

% 
PDV

Energijska
vrednost

kJ/
kcal

 1687/
399

  827/
197

Maščobe g 3,4 6,4
od teh
-nasičene M.K. g 0,70 2,7
Ogljikovi hidrati g 79 29
od teh
- sladkorji g 1,8 15
Prehranske vlaknine g 4,8 2,0
Beljakovine g 11 4,5
Sol g 0,01 0,11
Vitamini
Tiamin (B1) mg 0,88 0,25  50 %
Minerali in 
elementi v sledeh
Natrij mg 5,7 43

% PDV= % priporočenega dnevnega vnosa
1 porcija = 18 g kašice + 182 ml materinega mleka 
ali nadaljevalne mlečne formule

Doživljanje različnih okusov:
Milupa nudi različne prehransko uravnotežene kašice za dojenčke in malčke. Posebna sestava vašemu malčku nudi 
ustrezna hranila za zdravo rast in razvoj v vsakem obdobju. Milupine kašice po 6. mesecu z dodatki sadja in različnimi 
žiti pomagajo vašemu dojenčku pri razvijanju okusa. Z ostalimi okusi Milupa kašic lahko vašemu otroku nudite 
raznovrstno prehrano.

1. 18 g (približno 4-5 
žlic) Milupa kašice 
dajte v čisto skledo

2. Dodajte 182 ml materinega 
mleka ali nadaljevalne mlečne 
formule, če je ta predpisana 
oziroma svetovana s strani 
zdravstvenih strokovnjakov.

3. Zmešajte v gladek pire in 
preverite temperaturo kašice pred 
hranjenjem (37°C) . Vedno pripravite 
le svež obrok in ostankov hrane 
ne uporabljajte ponovno. Izdelek 
hranite dobro zaprt v hladnem in 
suhem prostoru (ne v hladilniku). 
Preprečite kontaminacijo izdelka. 
Porabite v 3-4 tednih po odprtju

Milupa Bio žitna kašica - riž, oves je 
namenjena dojenčkom, ki pričenjajo z 
uvajanjem čvrste hrane in je primerna 
za prvi izbor raznovrstne prehrane. 
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 do dosežene starosti dveh let. O uporabi 
izdelka se posvetujte s strokovnim zdravstvenim osebjem.
* Vsebuje glutenVsebuje gluten
* Brez mlekaBrez mleka
* Brez dodanega sladkorja*Brez dodanega sladkorja*

Sestavine:
žita 98% (bio riževa moka 59%, bio polnozrnata 
ovsena moka 39%), bio jagode v prahu, vitamini 
(tiamin mononitrat). 
Alergeni: gluten.

  Za lažji prehod na čvrsto hrano   Lahko prebavljivo   Prehransko uravnoteženo

*vsebuje naravno prisotne sladkorje

Pomembno obvestilo: Materino mleko je najboljša Pomembno obvestilo: Materino mleko je najboljša 
hrana za dojenčka. Če mati ne more dojiti ali hrana za dojenčka. Če mati ne more dojiti ali 
ima premalo mleka, naj se o uporabi nadomestne ima premalo mleka, naj se o uporabi nadomestne 
mlečne hrane posvetuje z zdravnikom pediatrom.  mlečne hrane posvetuje z zdravnikom pediatrom.  

Ali ste 
vedeli?

Naša bio kašica z rižem in ovsom za uporabo po 
6. mesecu starosti, izvira iz kontrolirane pridelave – 
idealno za dojenčke, ki pričnejo z uvajanjem čvrste hrane. 

Naša žitna kašica je brez mleka, brez dodanega 
sladkorja* in je hitro pripravljena za raznovrstne 
namene, bodisi v pireju, bodisi s sadjem ali z 

zelenjavo.
*vsebujejo naravno prisotne sladkorje


