
POKRAČOVACÍ MLÉČNÁ KOJENECKÁ VÝŽIVA 
Z BÍLKOVIN KOZÍHO MLÉKA, V PRÁŠKU
Naše mléko – pokračovací kojenecké kozí mléko je výrobek kojenecké 
výživy vhodný pro výživu kojenců starších šesti měsíců. Má být pouze 
součástí smíšené stravy dítěte a nemá se používat jako náhrada mateřského mléka během prvních 
šesti měsíců života.
Složení: plnotučné kozí mléko, kozí laktóza, sušený glukózový sirup z kukuřice, syrovátkové proteiny 
kozího mléka, řepkový olej, slunečnicový olej, fruktooligosacharidy, emulgátor: řepkový lecitin, hydro-
genuhličitan sodný, cholin, kyselina L-askorbová, nikotinamid, DL-alfa tokoferyl-acetát, D-pantothenát 
vápenatý, riboflavin, pyridoxin-hydrochlorid, thiamin-mononitrát, kyselina listová, D-biotin, kyanokoba-
lamin, taurin, inositol, mléčnan železnatý, nukleotidy (cytidin 5´-monofosforečnan, uridin 5´-monofos-
forečnan, adenosin 5´-monofosforečnan, inosin 5´-monofosforečnan, guanosin 5´-monofosforečnan), 
mléčnan zinečnatý, L-karnitin-L-tartrát, cholekalciferol, síran měďnatý, retinyl-palmitát, fylochinon, jodid 
sodný, seleničitan sodný.
Výživové údaje na 100 ml připravené výživy (mléka):
Energetická hodnota 286 kJ/68 kca,l Tuky 2,9 g z toho nasycené mastné kyseliny 1,2 g, Sacharidy 
9 g z toho cukry* 6,7 g, Vláknina 0,3 g, Bílkoviny 1,7 g, Sůl (sodík přepočítaný na sůl) 0,07 g,  
Vitamíny (A 58 µg, D3 0,9 µg, E 1,1 mg, K1 4,8 µg, C 11 mg, B1 0,06 mg, B2 0,1 mg, Niacín 0,9 mg, 
B6 0,07 mg, Kys. listová 11 µg, B12 0,1 µg, Biotin 2,9 µg, Kys. pantothenová 0,4 mg), Minerální látky 
(Draslík 80 mg, Chlor 67 mg, Vápník 52 mg, Fosfor 44 mg, Hořčík 5,8 mg, Železo 0,8 mg, Zinek 0,6 mg, Měď 0,06 mg, 
Mangan 0,001 mg, Selen 0,9 µg, Jód 7,3 µg, Sodík 26 mg), Ostatní důležité látky (Taurin 7,3 mg, Inositol 9,7 mg, 
Cholin 16 mg, L-karnitin 0,5 mg), Nukleotidy 2,9 mg, Mastné kyseliny (LA 522 mg, ALA 83 mg)
*laktóza = 5,9 g na 100 ml připravené výživy (mléka). 
Vitamíny A, C, D přispívají k normální funkci imunitního systému.
Návod na přípravu: Připravené mléko by mělo být spotřebováno do jedné hodiny od přípravy. Vodu vhodnou pro  
kojence nechte přejít varem a ochlaďte na teplotu asi 40 °C, do vysterilované kojenecké lahvičky nalijte 90 ml připravené 
vody. Obsah sáčku vysypejte do lahvičky s vodou, uzavřete a řádně protřepejte, dokud se 
prášek nerozpustí. Ochlaďte na teplotu těla (37 °C). Před podáváním zkontrolujte teplotu 
na vnitřní straně zápěstí, ihned podávejte. 90 ml převařené kojenecké vody a obsah 
sáčku vytvoří 100 ml hotové tekuté výživy pro krmení z lahvičky.
Důležité upozornění:
Nejlepší stravou pro vaše miminko je mateřské mléko.
Výrobce: GOLDIM spol. s r.o., Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4, 
www.goldim.cz
Minimální trvanlivost do: viz zadní strana
Obsah: 1 porce
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