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spełnia rygorystyczne normy
jakościowe dla najmłodszych

zbilansowany skład
odpowiedni do wieku

z warzywami
gotowanymi na parze

bez konserwantów, barwników
i wzmacniaczy smaku

226/54 kJ/kcal
1,5 g
0,4 g
6,9 g
2,3 g
1,8 g
2,3 g

0,08 g

Wartość odżywcza 100 g produktu
Wartość energetyczna  
Tłuszcz, w tym:
- kwasy nasycone
Węglowodany, w tym:
- cukry
Błonnik 
Białko 
Sól

mięso od sprawdzonych
dostawców

bez dodatku soli 

jarzynki
z CIELĘCINĄ
i kluseczkami

Przygotowanie i przechowywanie:
Odpowiednią ilość produktu przełóż do miseczki, 
używając plastikowej łyżeczki.
Podgrzej w „kąpieli wodnej”, delikatnie wymieszaj. 
Sprawdź temperaturę produktu.
Pozostałą część przechowuj w zamkniętym 
słoiczku w lodówce, nie dłużej niż 48 godzin.
Nie przechowuj resztek produktu, który jadło dziecko. 
Przestrzegaj instrukcji właściwego
przygotowania. Przechowuj 
w temperaturze pokojowej.

Produkt dla niemowląt i małych dzieci zawiera 
składniki skontrolowane pod kątem 
bezpieczeństwa dla niemowląt.
Skład dostosowany do wieku. 
Zgodnie z przepisami prawa nie zawiera 
konserwantów, barwników i wzmacniaczy smaku.

Obiadek dla niemowląt: 
Jarzynki z cielęciną i kluseczkami
Składniki: warzywa 50% (marchewka 
27%, pietruszka 18%, bataty 5%), woda 
użyta do przygotowania, mięso cielęce 8%, 
makaron 6% (mąka pszenna, białko jaja 
kurzego), skrobia kukurydziana, olej 
rzepakowy.

Najlepiej spożyć przed: patrz data na wieczku.
Nie używaj, jeśli można wcisnąć środek wieczka.

Wyprodukowano w Polsce
dla NUTRICIA Polska Sp. z o.o. 
ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

190 g
Nie zawiera mleka.Nie zawiera mleka.

Zawartość netto:

Zawartość soli wynika wyłącznie
z naturalnej zawartości sodu.
Zawartość soli wynika wyłącznie
z naturalnej zawartości sodu.
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Mariola
Ekspert BoboVita

801 16 55 55
www.bobovita.pl

Zapytaj
Doradcę BoboVita
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