
Източник на витамини А, C, D и     
желязо, калций, цинк 
Без добавена захар

За растеж съобразен с възрастта - в хармония с природата. 
Витамини А, С, D и цинк - допринасят за нормалната функция на 
имунната система
Калций – необходим за поддържане на нормалното състояние на 
костите
Желязо – допринася за нормалното образуване на червени кръвни 
телца и хемоглобин

1 порция (180 g) – лесна за приготвяне
1. Преварете чиста вода за пиене и оставете да се охлади до около 
50°С.
2. Добавете 45 g (около 4-5 супени лъжици ) зърнена каша на прах в 
купичката.
3. Добавете 140 ml от предварително преварената вода и 
разбъркайте - кашата е готова.
Вашето бебе е различно, затова може да изяде порции, различни от 
препоръчваната.

Важни забележки
Винаги давайте зърнената каша на бебето с лъжичка. Спазвайте 
указанията за употреба при приготвяне на бебешката храна. 
Приготвяйте зърнената каша прясна преди всяко хранене и 
незабавно я давайте на бебето си. Изхвърляйте останалата храна. 
Почиствайте внимателно бебешките зъбки още от появата на 
първото зъбче! 
Моля, спазвайте разнообразна, балансирана диета и здравословен 
начин на живот. 

Съставки: Брашно от елда (38%), мляко на прах, обезмаслено 
(24%), лактоза, малтодекстрин, растителни масла (соево, 
кокосово, слънчогледово, палмово, емулгатор: соев лецитин), 
ябълков прах (7%), фрукто-олигозахариди, натриев L-аскорбат, DL - 
алфа - токоферол ацетат, ниацин, ретинил ацетат, пантотенова 
киселина, холекалциферол, пиридоксин хидрохлорид, рибофлавин, 
тиамин, цианокобаламин, фитоменадион, фолиева киселина, 
биотин, цинков глюконат, железен пирофосфат.

Млечно-зърнена каша 
елда 
от 4-тия месец

Хумана Съдържание

Средни   на 100 g  1 порция 
хранителни   прах  = 180 g 
стойности   

Енергийна стойност kJ 1708 769
 kcal 405 182
Мазнини, от които g 9,0 4,1
Наситени мастни киселини g 3,3 1,5
Въглехидрати, от които  g 65,1 29,3
Захари g 23,4 10,5
Влакнини g 6,5 2,9
Фрукто-олигозахариди g 2,7 1,2
Белтъци g 12,7 5,7
Сол* g 0,30 0,14
Витамини    
Витамин А µg  RE        375 (93**) 169 (42**)
Витамин Е mg  ά-TE                   3,6 1,6
Витамин D µg 7,5 (75**) 3,4 (34**)
Витамин С mg 40,0 (160**) 18,0 (72**)
Тиамин (витамин В1) mg 0,70 0,32
Рибофлавин (витамин В2) mg 0,60 0,27
Ниацин mg  NE                      6,9 3,1
Витамин В6 mg 0,60 0,27
Фолиева киселина µg 70,0 31,5
Витамин В12 µg 0,50 0,23
Биотин µg 15,0 6,8
Пантотенова киселина mg 3,0 1,4
Витамин К µg 10,0 4,5
Минерали    
Натрий* mg 120 54,0
Калций* mg 340 (85**) 153 (38**)
Желязо mg 6,5 (108**) 2,9 (48**)
Цинк mg 5,0 (125**) 2,3 (57**)
Фосфор mg 380 171

* естествено съдържание, без добавка
** x% от хранителната референтна стойност съгласно 
Директива на ЕС  

Съхранение:
Затворете плътно отвореното саше и използвайте съдържанието до 
3 седмици. Съхранявайте на сухо и хладно място. 
Опаковано в защитена атмосфера.
Нивата на пълнене може да варират по технически причини.

Произведено за Humana GmbH,
32051 Herford, Германия, 
от Hero Espana Avda Murcia 1, 30820, Alcantarilla, Испания

Дистрибутор: МагнаФарм България ЕАД, 
София 1271, бул. Рожен 24,  България, 
тел. 02/890 39 13

Нетно количество: 200 g 
200 g = около 4 порции

Съдържа естествени захари.
Не съдържа глутен.
От 4-месечна възраст.
Ние не добавяме оцветители или консерванти (в съответствие с 
изискванията на законодателството).


