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Počáteční mléčná kojenecká  
výživa z bílkovin kozího mléka v prášku

Počiatočná dojčenská mliečna 
výživa z bielkovín kozieho mlieka v prášku

Výživové údaje
(průměrné hodnoty)/  
Výživové údaje  
(priemerné hodnoty)

na 100 ml připravené 
výživy (mléka)*/ 

na 100 ml pripravenej 
výživy (mlieka)*

Energetická hodnota/Energia 275 kJ/66 kcal                
Tuky 3,1 g
z toho nasycené/nasýtené  
mastné kyseliny    1,1 g

Sacharidy 8 g
z toho cukry** 6,2 g
Vláknina 0,2 g
Bílkoviny/Bielkoviny 1,5 g
Sůl/Soľ 0,05 g
Vitamíny  
Vitamín A 54 µg
Vitamín D3 0,8 µg
Vitamín E 1 mg
Vitamín K1 3,8 µg
Vitamín C 10 mg
Thiamin/Tiamín (Vitamín B1)  0,05 mg
Riboflavin/Riboflavín (Vitamín B2) 0,1 mg
Niacín 0,9 mg
Vitamín B6 0,07 mg
Kyselina listová 10 µg
Vitamín B12 0,1 µg
Biotin/Biotín 2,7 µg
Kyselina pantothenová/pantoténová 0,4 mg
Minerální/Minerálne látky  
Draslík 73 mg
Chlor/Chlór 63 mg
Vápník/Vápnik 47 mg
Fosfor 39 mg
Hořčík/Horčík 5,1 mg
Železo 0,6 mg
Zinek/Zinok 0,6 mg
Měď/Meď 0,04 mg
Mangan/Mangán 0,001 mg
Selen/Selén 0,9 µg
Jód 7,2 µg
Sodík 20 mg
Mastné kyseliny (omega-3, omega-6) 
LA – kyselina linolová 506 mg
ALA – kyselina alfa-linolenová 97 mg
Ostatní důležité látky/Ostatné dôležité látky
Taurin/Taurín 7,3 mg
Inositol/Inozitol 12 mg
Cholin/Cholín 13 mg
L-karnitin/L-karnitín 0,9 mg
Nukleotidy 1,8 mg
Fruktooligosacharidy (FOS) 0,2 g
**Laktóza 5,5 g

Složení: plnotučné kozí mléko, kozí laktóza, sušený glukózový 
sirup z kukuřice, řepkový olej, syrovátkové proteiny kozího 
mléka, slunečnicový olej, fruktooligosacharidy, emulgátor: 
řepkový lecitin, hydrogenuhličitan sodný, cholin, inositol, 
kyselina L-askorbová, nikotinamid, DL-alfa-tokoferyl-acetát, 
D-pantothenát vápenatý, riboflavin, pyridoxin-hydrochlorid, thiamin-
mononitrát, kyselina listová, D-biotin, kyanokobalamin, taurin, 
mléčnan železnatý, nukleotidy (cytidin 5´-monofosforečnan, 
uridin 5´-monofosforečnan, adenosin 5´-monofosforečnan, inosin 
5´-monofosforečnan, guanosin 5´-monofosforečnan), mléčnan 
zinečnatý, L-karnitin-L-tartrát, cholekalciferol, retinyl-palmitát, síran 
měďnatý, fylochinon, jodid sodný, seleničitan sodný.

Zloženie: plnotučné kozie mlieko, kozie laktóza, sušený 
glukózový sirup z kukurice, repkový olej, srvátkové proteíny 
kozieho mlieka, slnečnicový olej, fruktooligosacharidy, emulgátor: 
repkový lecitín, hydrogénuhličitan sodný, cholín, inozitol, kyselina 
L-askorbová, nikotínamid, DL-alfa-tokoferylacetát, D-pantotenát 
vápenatý, riboflavín, pyridoxínhydrochlorid, tiamínmononitrát, 
kyselina listová, D-biotín, kyanokobalamín, taurín, mliečnan 
železnatý, nukleotidy (cytidín 5’-monofosfát, uridín 5’-monofosfát, 
adenozín 5’-monofosfát, inozín 5’-monofosfát, guanozín 
5’-monofosfát), mliečnan zinočnatý, L-karnitín-L-tartrát, 
cholekalciferol, retinylpalmitát, síran meďnatý, fylochinón, jodid 
sodný, seleničitan sodný.
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Standardní příprava výživy: 90 ml převařené kojenecké vody  
a 13,5 g instantního prášku vytvoří 100 ml hotové tekuté výživy pro krmení  
z lahvičky. Jedna zarovnaná odměrka obsahuje průměrně 6,75  g 
instantního prášku. 
Důležité rady pro přípravu: Naše mléko – počáteční kozí mléko 
je vyvinuto předními českými odborníky a vyrábí se za nejpřísnějších 
hygienických podmínek. Uchovejte tuto vysokou míru kvality až do 
spotřeby. Nesprávná hygienická příprava nebo skladování výrobku může 
vést k ohrožení zdraví dítěte vzniklé nežádoucími choroboplodnými 
zárodky z předmětů použitých k přípravě. Výživu připravujte vždy 
čerstvou před každým krmením a ihned ji podávejte. Zbytky stravy 
dále neuchovávejte a dítěti opětovně nepodávejte. Lahvičku a savičku 
řádně sterilizujte. Odměrku nezahřívejte (sterilizace). Kojeneckou výživu 
neohřívejte v mikrovlnné troubě (nebezpečí přehřátí). 
Důležitá upozornění: Nejlepší stravou pro vaše miminko je mateřské 
mléko. Naše mléko – počáteční kojenecké kozí mléko je výrobek 
kompletní kojenecké výživy vhodný pro výživu kojenců od narození, pokud 
nejsou nebo nemohou být kojeni. Naše mléko – počáteční kojenecké 
kozí mléko by mělo být podáváno na základě doporučení lékaře nebo 
osoby kvalifikované v oblasti farmacie, dětské výživy nebo péče o matku  
a dítě, v závislosti na individuálním růstu a vývojových potřebách konkrét-
ního kojence. Naše mléko – kojenecké kozí mléko je nutričně kompletní 
počáteční mléčná kojenecká výživa, která je vhodná jako jediný zdroj 
výživy pro kojence od narození do doby zavedení vhodných příkrmů. Při 
zavádění příkrmů se řiďte doporučeními lékaře. 

Doporučené dávkování:
Doporučená denní dávka připravené výživy je orientační. Přihlížejte  
k individuálním potřebám vašeho děťátka a doporučení dětského 
lékaře nebo odborníka z oblasti dětské výživy. 

Odporúčané dávkovanie: 
Odporúčaná denná dávka pripravenej výživy je orientačná. Prihliadajte  
k individuálnym potrebám vášho dieťatka a odporúčania detského lekára 
alebo odborníka z oblasti detskej výživy.

Věk kojence/ 
Vek dojčatá

Denní dávka  
(orientační počet porcí)/

Denná dávka  
(orientačný počet porcií)

Množství  
připravené výživy/ 

Množstvo 
pripravenej výživy

Příprava jedné porce/Príprava jednej porcie

Množství převařené vody/ 
Množstvo prevarenej vody 

Počet zarovnaných odměrek 
instantního prášku/

Počet zarovnaných odmeriek 
instantného prášku

0–2 týdny/týždne 6 100 ml 90 ml 2

3–8 týdnů/týždňov 5–6 150 ml 135 ml 3

2–4 měsíce/mesiace 5 200 ml 180 ml 4

5–6 měsíců/mesiacov 5 250 ml 225 ml 5

Výrobce/Výrobca:  
GOLDIM spol. s r.o., 
Michelská 18/12a, 
140 00 Praha 4, Česká republika

www.goldim.cz

1
0–6 

měsíců/ 
mesiacov

Chutné a výživné 

Návod na přípravu/prípravu: Dodržujte návod na přípravu a uvedená doporučení./Dodržujte návod na prípravu a uvedené odporúčania.

Před přípravou si vždy důkladně 
umyjte ruce, vysterilizujte lahvičku, 
savičku a ostatní používané nádobí./
Pred prípravou si vždy dôkladne 
umyte ruky, vysterilizujte fľaštičku, 
cumlík a ostatný používaný riad.

Odpovídající množství převařené  
a ochlazené vody (viz tabulka) 
nalijte do vysterilizované lahvičky./
Zodpovedajúce množstvo prevarenej 
a ochladenej vody (viď tabuľka) 
nalejte do vysterilizovanej fľaštičky.

Odměřte požadované množství 
prášku (viz tabulka). K dávkování 
vždy používejte přiloženou odměrku. 
Prášek v odměrce pouze zarovnejte./
Odmerajte potrebné množstvo prášku 
(viď tabuľka). Na dávkovanie vždy 
používajte priloženú odmerku. Prášok 
v odmerke iba zarovnajte.

Lahvičku uzavřete a řádně 
protřepejte, dokud se prášek úplně 
nerozpustí. Ochlaďte na teplotu 
těla a ihned podávejte dítěti./
Fľaštičku uzavrite a riadne 
pretrepte, kým sa prášok úplne 
nerozpustí. Ochlaďte na teplotu 
tela a ihneď podávajte dieťaťu.

1. 2. 3. 4.
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Uchovávání: Po každém použití obal vždy dobře uzavřete, 
uchovávejte jej v suchu a chladu (ne v chladničce). Nevkládejte 
dovnitř vlhkou odměrku. Po otevření spotřebujte během 3 týdnů. 
Skladování: Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě 
do 24 °C a rel. vlhkosti do 60 %.

Uchovávanie: Po každom použití obal vždy dobre uzatvorte, 
uchovávajte ho v suchu a chlade (nie v chladničke). Nevkladajte 
dovnútra vlhkú odmerku. Po otvorení spotrebujte do 3 týždňov.
Skladovanie: Balené v ochrannej atmosfére. Skladujte pri teplote 
do 24 °C a rel. vlhkosti do 60 %.

Štandardná príprava výživy: 90 ml prevarenej dojčenskej vody  
a 13,5 g  instantného prášku vytvorí 100 ml hotovej  tekutej výživy pre 
kŕmenie z fľaštičky. Jedna zarovnaná odmerka obsahuje priemerne 6,75 g 
instantného prášku.
Dôležité rady pre prípravu: Naše mléko – počiatočné kozie mlieko 
je vyvinuté poprednými českými odborníkmi a vyrába sa za najprísnejších 
hygienických podmienok. Uchovajte túto vysokú mieru kvality až do spotre-
by. Nesprávna hygienická príprava alebo skladovanie výrobku môže viesť 
k ohrozeniu zdravia dieťaťa vzniknuté nežiaducimi choroboplodnými zárod-
kami z predmetov použitých na prípravu. Výživu pripravujte vždy čerstvú pred 
každým kŕmením a ihneď ju podávajte. Zvyšky stravy ďalej neuchovávajte 
a dieťaťu opätovne nepodávajte. Fľaštičku a cumlík riadne sterilizujte.  
Odmerku nezahrievajte (sterilizácia). Dojčenskú výživu neohrievajte  
v mikrovlnnej rúre (nebezpečenstvo prehriatia). 
Dôležité upozornenie: Najlepšou stravou pre vaše bábätko je materské 
mlieko. Naše mléko – počiatočne dojčenské kozie mlieko je výrobok 
kompletnej dojčenskej výživy vhodný pre výživu dojčiat od narodenia, ak 
nie sú alebo nemôžu byť dojčené. Naše mléko – počiatočne dojčenské 
kozie mlieko by malo byť podávané na základe odporúčania lekára alebo 
osoby kvalifikovanej v oblasti farmácie, detské výživy alebo starostlivosti  
o matku a dieťa, v závislosti na individuálnom raste a vývojových potre-
bách konkrétneho dojčaťa. Naše mléko – dojčenské kozie mlieko je  
nutrične kompletná počiatočná mliečna dojčenská výživa, ktorá je vhodná 
ako jediný zdroj výživy pre dojčatá od narodenia do doby zavedenia vhod-
ných príkrmov. Pri zavádzaní príkrmov sa riaďte odporúčaniami lekára.

Minimální trvanlivost do/Minimálna trvanlivosť do: 

JAKO PRVNÍ PŘÍKRM VYZKOUŠEJTE 
KOZÍ KAŠE

Naskenuj mě

*100 ml = 90 ml vody a 13,5 g prášku

NEOBSAHUJE  
KRAVSKÉ MLÉKO

PŘIDAT JEN
VODU


