
12 bez dodatku cukru – zawiera naturalnie  występujące cukry 
12 bez dodatku składników pochodzenia mlecznego
12 bez aromatów i zagęstników – przy  rozwarstwieniu

wymieszaj
12 zgodnie z przepisami prawa nie zawiera substancji

konserwujących ani barwników
12 bez składników modyfi kowanych genetycznie3

 3zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 dotyczącym produkcji ekologicznej

Sposób użycia:
Podawaj między głównymi posiłkami. Odpowiednią 
porcję przełóż do miseczki. Pozostałą zawartość 
słoiczka zamknij, wstaw do lodówki i zużyj
w ciągu 3 dni. Używaj plastikowej łyżeczki.

Składniki: owoce* 80% (gruszki* 35%, jabłka* 26%, sok 
jabłkowy* z soku zagęszczonego), woda, pełnoziarnista mąka 
orkiszowa* 5%, przeciwutleniacz: kwas L-askorbinowy1.
ZAWIERA GLUTEN  *z rolnictwa ekologicznego 
1Kwas L-askorbinowy to forma witaminy C występująca również naturalnie w owocach. 

Wartość odżywcza 100g 190g
  (1 porcja)
energia kJ/kcal 239/57 454/107
tłuszcz, w tym 0,3 g 0,6 g
 - kwasy tł. nasycone 0,0 g 0,0 g
węglowodany  11,6 g 22,0 g
 - w tym cukry 8,2 g 15,6 g
białko 0,9 g 1,7 g
sól2 <0,05 g <0,05 g
sód <0,02 g <0,02 g
2 zawartość soli wynika wyłącznie z obecności 
 naturalnie występującego sodu
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Najlepiej spożyć przed: 
data na wieczku

0 190g
PL4745

Wyprodukowano w Unii Europejskiej 
dla HiPP Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, www.hipp.pl
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Jakość tego produktu w momencie opuszczania zakładu produkcyjnego była bez zarzutu – 
przed użyciem upewnij się, że słoiczek nie został naruszony. Nie używaj, jeśli środek 
 wieczka się ugina. Bezpieczne zamknięcie próżniowe – klika przy pierwszym otwarciu. 

Przecier owocowy
z dodatkiem zbóż
dla niemowląt

Produkt z certyfi katem ekologicznym –
zgodnie z prawem UE. Znak HiPP BIO
to gwarancja ponad 260 kontroli
każdego słoiczka oraz 60 lat doświadczenia
w rolnictwie ekologicznym.

HU-ÖKO-01
rolnictwo UE/spoza UE

Gruszki i jabłka z kleikiem orkiszowym HiPP BIO

OWOCE & ZBOŻA
Gruszki i jabłka
z kleikiem orkiszowym
BEZ DODATKU CUKRUP
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