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

Rigatoni Napoli HiPP BIO
Składniki: warzywa* 61% (pomidory* 39%,  cukinia*, mar-
chew*, seler*, cebula*), ugoto wany makaron* 25% (z psze-
nicy* durum),  odtłuszczone mleko*, olej rzepakowy* 2,5%, 
skrobia*, mąka pszenna*, tarty twardy ser* 0,8%, odtłusz-
czone mleko* w proszku,  jodowana sól, przyprawy*. 
 *z rolnictwa ekologicznego
Może zawierać jaja.

Jakość tego produktu w momencie opuszczania zakładu produkcyj-
nego 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.

Sposób użycia:

Pełnowartościowy 
 posiłek warzywny 
dla niemowląt  
i małych dzieci

DE-ÖKO-001
rolnictwo UE/spoza UE

Otwarty słoiczek z całą zawartością lub odpo-
wiednią porcję  przełożoną do miseczki podgrzej 
w  „kąpieli wodnej” lub kuchence mikrofalowej, 
wymieszaj i sprawdź temperaturę.  Pozostałą, 
niepodgrzaną  zawartość słoiczka zamknij, 
wstaw do lodówki i zużyj  następnego dnia. 
Używaj  plastikowej łyżeczki.
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Najlepiej spożyć 
przed: data 
na wieczku

12 kwas alfa-linolenowy (ALA) z grupy Omega-3 –
ważny dla rozwoju mózgu i komórek nerwowych 

12 zgodnie z przepisami prawa nie zawiera substancji 
konserwujących ani barwników; bez aromatów

12 bez składników modyfikowanych genetycznie1

 1zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym produkcji ekologicznej
Zadbaj o zrównoważoną dietę oraz zdrowy tryb życia 
swojego dziecka.

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

Rigatoni 
Napoli

PASTA BAMBINI
Wartość odżywcza 100 g 220 g 
  (1 porcja)
wartość energetyczna kJ/kcal 320/76  703/168
tłuszcz, w tym 3,0 g 6,6 g 
- kwasy nasycone 0,4 g 0,9 g
- kwasy jednonienasycone 1,8 g 4,0 g
- kwasy wielonienasycone 0,8 g 1,8 g
węglowodany 9,5 g 20,9 g 
- w tym cukry 2,3 g 5,1 g
białko 2,3 g 5,1 g
sól 0,28 g 0,62 g
sód 0,11 g 0,24 g
kwas alfa-linolenowy (Omega-3) 0,17 g 0,37 g


