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PL5820 06_0288EM

Przecier owocowy Jabłka-Banany

Składniki: owoce* 100% (jabłka* 84%, 
banany* 16%), przeciwutleniacz: kwas 
L-askorbinowy1.    
 *z rolnictwa ekologicznego
Produkt bezglutenowy 
1 Kwas L-askorbinowy to forma witaminy C 
 występująca również naturalnie w owocach.

Sposób użycia:
Przecier Owocowa Chwila jest idealny jako deser 
lub dodatek do kaszki. Sprawdza się też jako 
 przekąska na spacerze czy w podróży. Potrzebną 
ilość przełóż do miseczki, pozostałą porcję zamknij, 
wstaw do lodówki i zużyj w ciągu 12 godzin.
Nasza rada dla starszych dzieci: Owocowa 
Chwila smakuje jeszcze lepiej, kiedy jest lekko 
schłodzona.

Jakość tego produktu w momencie 
opuszczania zakładu produkcyjnego była 
bez zarzutu – przed użyciem upewnij się, 
że kubeczek i folia nie zostały naruszone.

wartość odżywcza w 100 g
energia kJ/kcal 235/56
tłuszcz 0,1 g
- w tym kwasy tł. nasycone 0,0 g
węglowodany 12,4 g
- w tym cukry 10,9 g
błonnik 1,7 g
białko 0,4 g
sól2 < 0,05 g
sód < 0,02 g
2 zawartość soli wynika wyłącznie 
z obecności naturalnie występującego sodu

Najlepiej spożyć przed:
data minimalnej trwałości podana 
na górze opakowania

12 100% owoców
12 bez dodatku cukru – zawiera 

naturalnie występujące cukry
12 bez dodatku składników pochodzenia 

mlecznego, aromatów i zagęstników –
przy rozwarstwieniu wymieszaj

12 zgodnie z przepisami prawa
nie zawiera substancji konserwujących 
ani barwników

12 bez składników modyfikowanych 
genetycznie*

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

Wyprodukowano w Unii Europejskiej
dla HiPP Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa

DE-ÖKO-024
rolnictwo UE/spoza UE

Produkt z certyfikatem ekologicznym – 
zgodnie z prawem UE.

Znak HiPP BIO to gwarancja ponad 260 
kontroli każdego produktu oraz 60 lat 

doświadczenia w rolnictwie ekologicznym.

PL5820
400 g 0 
(4 x 100 g)

Jabłka-Banany
100% OWOCÓW

OWOCOWA CHWILA
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