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Výživové údaje na 100 g na porci

Energetická hodnota 2184 kJ/523 kcal 546 kJ/131 kcal

Tuky 31 g tj. 31 % hm. 7,8 g tj. 3,5 % hm.

   z toho  nasycené  
   mastné kyseliny

21 g 5,3 g

Sacharidy 35 g 8,8 g

   z toho cukry 35 g 8,8 g

Bílkoviny 26 g 6,5 g

Sůl 0,6 g 0,2 g

Výživové údaje na 100 g na porciu

Energia 2184 kJ/523 kcal 546 kJ/131 kcal

Tuky 31 g tj. 31 % hm. 7,8 g tj. 3,5 % hm.

   z toho  nasýtené 
   mastné kyseliny

21 g 5,3 g

Sacharidy 35 g 8,8 g

   z toho cukry 35 g 8,8 g

Bielkoviny 26 g 6,5 g

Soľ 0,6 g 0,2 g

Sušené kozí mléko plnotučné 31%
Sušené kozí mléko plnotučné 31%

CZ: POZNEJTE I DALŠÍ 
VÝROBKY Z KOZÍHO 

MLÉKA

www.nase-mleko.cz

SK: 

CZ: 
SUŠENÉ PLNOTUČNÉ KOZÍ MLÉKO 
Obsah tuku 31 % hmot.
Složení: kozí mléko 99 %, emulgátor: řepkový lecitin.
Není určeno pro výživu kojenců do 12 měsíců.

Návod k použití: Pro přípravu 220 ml obnoveného mléka nasypte 
do vhodné nádoby 25 g prášku (4 přiložené odměrky), smíchejte  
s 200 ml teplé nebo studené vody a dobře zamíchejte. Připravujte 
bezprostředně před spotřebou.

Baleno v ochranné atmosféře. Skladujte při teplotě do 24 °C a rel. 
vlhkosti do 60 %. Po otevření spotřebujte nejdéle do 3 týdnů.

SK: 
SUŠENÉ PLNOTUČNÉ KOZIE MLIEKO
Obsah tuku 31 % hmot.
Zloženie: kozie mlieko 99 %, emulgátor: repkový lecitín.
Nie je určené jako potravina pre deti do troch rokov. 

Návod na použitie: Na prípravu 220 ml obnoveného mlieka nasypte 
do vhodnej nádoby 25 g prášku (4 priložené odmerky), zmiešajte  
s 200 ml teplej alebo studenej vody a dobre zamiešajte. Pripravujte 
bezprostredne pred spotrebou.

Balené v ochrannej atmosfére. Skladujte pri teplote do 24 °C a rel. 
vlhkosti do 60 %. Po otvorení spotrebujte do 3 týždňov.

1 porce = 25 g (220 ml). Balení obsahuje 12 porcí.

Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se 
vyskytujícího sodíku.

Obsah soli je spôsobený výlučne prítomnosťou prirodzene sa 
vyskytujúceho sodíka.

1 porcia = 25 g (220 ml). Balenie obsahuje 12 porcií.

Naskenuj
měVýrobce/Výrobca:

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