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A HiPP aktívan 
hozzájárul a 

klímavédelemhez: 
Közösen minden 
üveggel javítjuk a 
klímaegyensúlyt.

Klímapozitív

BIO Banános tejbegríz  Bébidesszert

NEM TARTALMAZ
HOZZÁADOTT CUKROT

JÓ ÉJT PAPI 
Banános tejbegríz

Ízletes desszert 

12 Nem tartalmaz hozzáadott cukrot (természetes módon 
előforduló cukrokat tartalmaz)

12 Kalciummal, A- és B1-vitaminnal (előírás szerint)
12 Nem tartalmaz hozzáadott aromát
12 Nem tartalmaz hozzáadott színezőanyagot és tartósítószert 

(előírás szerint)

Felhasználási
javaslat:
Kiegészítő táplálékként vagy desszertként fogyasztható az esti étke-
zésekhez.  Felbontás után a szükséges mennyiséget vízfürdőben vagy 
mikrohullámú sütőben melegítse fel. Keverje meg, majd ellen-
őrizze a hőmérsékletet. A fel nem melegített rész lezárt üvegben, 
hűtőben tárolva 1 napig használható fel. Az üveg sérülésének 
elkerülése érdekében ne használjon fémkanalat. Közvetlenül az 
üvegből való fogyasztás esetén a nyállal való érintkezés 
következményeképpen a termék hígabbá válhat. Hőkezeléssel 
tartósított. Szobahőmérsékleten tárolható.

Minőségét 
megőrzi: a tetőn 
jelzett időpontig.

HU5512-01

Forgalmazza: HiPP Kft. 9167 Hanságliget, Hipp u. 1. 
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Fontos: A fogszuvasodás megelőzése érdekében az esti 
fogmosás után már ne adjon enni  gyermekének!

A termék a gyártás helyét sértetlenül hagyta el. Felbontás előtt  ellenőrizze az üveg állapotát. Ha a 
fedél közepe benyomható kérjük cserélje ki a terméket. A biztonsági vákuumzár nyitásra  kattan.

0190 g
HU-ÖKO-01

EU-/nem EU-mezőgazdaság

A HiPP BIO logó garancia a kiváló 
minőségre és felülmúlja a jogszabályi 
bioelőírásokat. www.hipp.hu

Tápérték 100 g-ban
Energia (kJ/kcal) 316/75
Zsír 2,5 g
- ebből telített zsírsavak 1,0 g
Szénhidrát 10,4 g
- ebből cukrok 4,6 g
Fehérje 2,5 g
Só 0,08 g
Nátrium 0,03 g
Kalcium 70 mg (18%)1
A-vitamin 65 µg (16%)1
D-vitamin 1,1 µg 
B1-vitamin 0,12 mg (24%)1
1A napi beviteli referenciaérték %-a

Összetevők: tej* 35%, ivóvíz, sovány tej* 16%, banánpü-
ré* 13%, búzadara* 5%, rizskeményítő*, repceolaj*, teljes 
kiőrlésű gabonapehely* 1% (búza*, tönkölybúza*, zab*), 
kalcium-karbonát, B1-vitamin, A-vitamin, D-vitamin.
Glutént tartalmaz. 
       *ökológiai gazdaságokból
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