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Složení: 
instantní kukuřičná mouka (43 %); pokračovací 
mléčná kojenecká výživa (plnotučné kozí mléko, 
řepkový olej, slunečnicový olej, syrovátkové pro-
teiny kozího mléka, maltodextrin, prebiotikum 
- Orafti® Synergy1, mléčnan vápenatý, kyselina 
L-askorbová, nikotinamid, DL-alfa tokoferylace-
tát, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydro-
chlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina 
listová, D-biotin, kyanokobalamin, mléčnan že-
leznatý, 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).

Kukuřično-rýžová s broskví a dýní
Obilno-mléčná kaše s kojeneckým kozím mlékem
Bez syntetických barviv, aromat a konzervačních látek
Obilno-mléčný příkrm, instantní kaše pro výživu kojenců a malých dětí od ukonče-
ného 5. měsíce věku – jako součást vyvážené smíšené stravy, která netvoří jediný 
zdroj výživy kojenců a malých dětí. Kaši podávejte kojenci, pokud mateřské mléko 
či náhradní mléčná výživa již nestačí pokrýt energetické nároky rostoucího dítěte.  
Instantní kaše s kojeneckým kozím mlékem jsou vyráběny podle receptury, která 
plně odpovídá nejnovějším vědeckým poznatkům a evropské legislativě.

Od ukončeného 5. měsíce

Příprava: 
1) Podle tabulky dávkování zvolte potřebné množství vody a  instantní směsi dle 
 věku dítěte.
2) Před každou přípravou kaše nechte kojeneckou vodu přejít varem. Ochlaďte 
 zhruba na 50 °C. 
3) Odměřte převařenou vodu, nalijte do vhodné nádoby a přidejte instantní směs 
 (potřebné množství vody a instantní směsi dle tabulky dávkování).
4) Dobře promíchejte, nechte 1–2 minuty nabobtnat, až kaše dosáhne požadované  
 hustoty. Před podáváním zkontrolujte teplotu pokrmu.
5) Doporučené dávkování je určeno pro podávání kaše lžičkou. Pro krmení 
 z lahvičky je nutné dávkování upravit dle potřeby.

Důležitá upozornění:
Pro zdraví vašeho miminka je důležité, abyste přesně dodržovali návod k přípravě 
a  dávkování. Tato výživa nenahrazuje mateřské mléko. Kaši podávejte lžičkou 
a připravujte ji vždy čerstvou pro každé krmení. Kojenecké kozí mléko obsažené 
v Kozí kaši může na počátku zavádění vést k řidší stolici, což je přirozený jev. Avšak 
po 2-3 dnech podávání dojde k  normalizaci. Otevřený sáček po každém použití 
vždy dobře uzavřete, uchovávejte v suchu a při teplotě do 25 °C (ne v chladničce), 
po otevření spotřebujte během 2 týdnů. Neohřívejte kaši v mikrovlnné troubě. 

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

Minimální trvanlivost do: 

Tabulka dávkování
Věk dítěte Převařená voda Instantní směs Počet krmení denně

 Kaše Mléko nebo ostatní 

po 5. měsíci 100–120 ml 30 g (4 polévkové lžíce) 1 4

po 7. měsíci 130–150 ml 40 g (5 polévkových lžic) 1–2 4–3 

90

C/PP PAP

21

Hodnoty podléhají obvyklým odchylkám u výrobků z přírodních surovin.

225 g

Kukuřično-rýžová s broskví a dýní
Vyzkoušejte i další druhy 
Kozích kaší!

Výživové údaje na 100 g prášku
na 1 porci  
(30 g + 100 ml 
kojenecké vody)

Energetická hodnota 1756 kJ/417 kcal 527 kJ/125 kcal
Tuky 12 g 3,6 g

z toho nasycené  
mastné kyseliny

0,6 g 0,2 g

Sacharidy 65 g 20 g
z toho cukry 23 g 6,9 g

Vláknina 2,5 g 0,8 g
Bílkoviny 11 g 3,3 g
Sůl 0,2 g 0,1 g 
Vitamíny

Vitamín A 400 µg 120 µg
Vitamín D 6,4 µg 1,9 µg
Vitamín E 8,3 mg 2,5 mg
Vitamín C 40 mg 12 mg
Thiamin 0,4 mg 0,1 mg
Riboflavin 0,6 mg 0,2 mg
Niacin 6 mg 1,8 mg
Vitamín B6 0,5 mg 0,2 mg
Kyselina listová 70 µg 21 µg
Vitamín B12 0,9 µg 0,3 µg
Biotin 20 µg 6 µg
Kyselina pantothenová 2,6 mg 0,8 mg

Minerální látky
Draslík 320 mg 96 mg
Chlor 276 mg 83 mg
Vápník 380 mg 114 mg
Fosfor 176 mg 53 mg
Hořčík 36 mg 11 mg
Železo 6,5 mg 2 mg
Zinek 0,8 mg 0,2 mg
Měď 0,07 mg 0,02 mg
Mangan 0,1 mg 0,03 mg
Jód 69 µg 21 µg

Obsahuje:
	 vápník, vitamín D a fosfor 
 nezbytné pro normální růst  
 a vývin kostí u dětí,

 železo přispívající k rozvoji  
 poznávacích funkcí u dětí,

 jód přispívající k normálnímu 
  růstu dětí.


