OBILNO-MLÉČNÁ KAŠE
S KOJENECKÝM KOZÍM MLÉKEM
Od ukončeného 5. měsíce

Obilno-mléčný příkrm, instantní kaše pro výživu kojenců a malých dětí od ukončeného 5. měsíce věku – jako součást vyvážené smíšené
stravy, která netvoří jediný zdroj výživy kojenců a malých dětí.
Složení: instantní kukuřičná mouka (43 %); pokračovací mléčná kojenecká výživa (plnotučné kozí mléko, řepkový olej, slunečnicový olej,
syrovátkové proteiny kozího mléka, maltodextrin, prebiotikum - Orafti® Synergy1, mléčnan vápenatý, kyselina L-askorbová, nikotinamid,
DL-alfa tokoferylacetát, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina listová, D-biotin, kyanokobalamin, mléčnan železnatý, retinylpalmitát, cholekalciferol, jodičnan sodný); dextróza, instantní rýžová mouka (10 %), broskve (1,3 %),
dýně (1,1 %), přírodní aroma.
Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte v suchu a chladu (ne v chladničce).
Průměrné složení ve 100 g prášku: Energetická hodnota 1756 kJ/417 kcal, Tuky 12 g (z toho nas. mastné kys. 0,6 g), Sacharidy 65 g (z toho cukry
23 g), Vláknina 2,5 g, Bílkoviny 11 g, Sůl 0,2 g, Vitamíny (Vitamín A 400 µg, Vitamín D 6,4 µg, Vitamín E 8,3 mg, Vitamín C 40 mg, Thiamin 0,4 mg,
Riboflavin 0,6 mg, Niacin 6 mg, Vitamín B6 0,5 mg, Kyselina listová 70 µg, Vitamín B12 0,9 µg, Biotin 20 µg, Kyselina pantothenová 2,6 mg),
Minerální látky (Draslík 320 mg, Chlor 276 mg, Vápník 380 mg, Fosfor 176 mg, Hořčík 36 mg, Železo 6,5 mg, Zinek 0,8 mg, Měď 0,07 mg, Mangan
0,1 mg, Jód 69 µg).
Příprava vzorku: 100 ml převařené kojenecké vody + obsah sáčku.
Před každou přípravou kaše nechte kojeneckou vodu přejít varem. Ochlaďte zhruba na 50 °C.
Odměřte převařenou vodu, nalijte do vhodné nádoby a přidejte obsah sáčku. Dobře promíchejte, nechte 1–2 minuty nabobtnat, až kaše dosáhne požadované hustoty. Před podáváním
zkontrolujte teplotu pokrmu. Doporučené dávkování je určeno pro podávání kaše lžičkou. Pro
krmení z lahvičky je nutné dávkování upravit dle potřeby.
Výrobce: GOLDIM spol. s r.o., Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4
e-mail: info@goldim.cz, www.kozikase.cz
Minimální trvanlivost do: viz zadní strana vzorku.

Neprodejný vzorek
Hmotnost: 30 g
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