
ХУМАНА
Зърнена каша с елда

от 4-тия месец
Без мляко
Напълно подходяща за HA/SL диети
С важни витамини и минерали
Без добавена захар*
*Съставките съдържат естествени захари

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

Лесна за приготвяне
1. Преварете препоръчаното количество течност или 
пригответе преходно мляко (вижте таблицата) и оставете да 
се охлади до около 50°C.
2. Добавете зърнен прах (за количествата вижте таблицата 
по-долу) в купичка.
3. Добавете препоръчаното количество течност (вижте 
таблицата) и разбъркайте – кашата е готова.

Как да дозираме правилно
Има различни начини на приготвяне на тази каша. Тя е 
подходяща за бебета със специални хранителни нужди 
(напр. непоносимост към краве мляко).

Как Вашето 
бебе я харесва  Прах в g  Течност Порция в g
най-много?

Производител:
32046 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 11 порции

Съставки: зърнени култури (99%), калциев карбонат, 
витамини (натриев L-аскорбат, никотинамид, DL - алфа - 
токоферол ацетат, калциев D-пантотенат, рибофлавин, 
пиридоксин хидрохлорид, тиамин хидрохлорид, ретинил 
ацетат, фолиева киселина, с D-биотин, фитоменадион, 
холекалциферол, цианокобаламин), малтодекстрин, цинков 
глюконат, железен пирофосфат. 

Съхранение:
Затворете плътно отворения плик и използвайте 
съдържанието до 3 седмици. Съхранявайте на сухо и хладно 
място. 
Опаковано в защитена атмосфера. 
При съхраняване на сухо и хладно място, срокът на годност е: 
вижте дъното на кутията.
Нивата на пълнене може да варират по технически причини.

С преходно 
мляко (напр. 
Humana 2, HA, 
SL)

С половин част 
мляко и 
половин вода

Без мляко

19 (3-4 
пълни 
супени 
лъжици)  

19 (3-4 
пълни 
супени 
лъжици)  

19 (3-4 
пълни 
супени 
лъжици)  

160 ml 
готово 
преходно 
мляко1

80 ml мляко 
+ 80 ml 
вода2

160 ml вода
+ 1 чаена 
лъжичка 
рапично 
масло

175

175

175

1 Следвайте указанията за приготвяне
2 Преварете чиста питейна вода и оставете да се 
охлади до около 50°C
Вашето бебе е различно, затова може да приема 
порции, различни от препоръчваните.

СЪДЪРЖАНИЕ

Средни  на 100 g прах 1 порция =
хранителни   покрива x% 175 g*/
стойности  от дневните покрива
  нужди** x% от
   дневните 
   нужди**

Енергийна стойност kJ 1613 521
  kcal 381 124
Мазнини, от които g 3,6 3,6
Наситени мастни киселини g 0,7 2,1
Въглехидрати,  от които g 71,2 17,4
Захари g 1,1 4,0
Влакнини g 6,0 1,1
Белтъци g 13,0 5,2
Сол g 0,04 0,10
Минерали    
Натрий mg 16,0 39,0
Калций mg 160 (40) 126 (32)
Фосфор mg 300 131
Желязо mg 6,5 (108) 1,2 (20)
Цинк mg 5,0 (125) 1,2 (30)
Витамини    
Витамин А µg RE 375 (94) 93,7(23)
Витамин D µg 7,5 (75) 1,5 (15)
Тиамин (витамин В1) µg 500 (100) 130 (26)
Рибофлавин (витамин В2) µg 600 (75) 260 (33)
Ниацин mg NE 7,8 (87) 1,6 (18)
Пантотенова киселина mg 3,0 0,86
Витамин В6 µg 600 (86) 150 (21)
Биотин µg 15,0 5,7
Фолиева киселина µg 70,0 (70) 17,3 (17)
Витамин В12 µg 0,50 (71) 0,40 (57)
Витамин С mg 40,0 (160) 9,0 (36)
Витамин К µg  10,0 2,3
Витамин Е mg ɑ-ТЕ 3,6 0,7

*  съответства на приготвяне с половин част мляко и 
половин вода
** съгласно Директива на ЕС

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!

Най-доброто за бебета
Децата са най-важното нещо в живота.
Благодарение на 60 години опит в научно-изследователската 
дейност, ние подкрепяме растежа, подходящ за възрастта на 
децата и развитието на детето като осигуряваме надеждни 
природосъобразни продукти.

Не съдържа глутен.
Ние не добавяме аромати, оцветители* или консерванти*
(*съгласно изискванията на законодателството).


