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Produkty - udost?pnij
X

Nestlé Mi?kopty
Wyj?tkowe herbatniczki w kszta?cie misiów stworzone specjalnie dla niemowl?t po 8.
miesi?cu ?ycia. Idealne w ramach przek?ski lub deserku. Dobrze sprawdzaj? si? w okresie
z?bkowania.
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Kaszki Nestle produkty dla niemowl?t i ma?ych dzieci [10]

Nestlé Mi?kopty
Wyj?tkowe herbatniczki w kszta?cie misiów stworzone specjalnie dla niemowl?t po 8.
miesi?cu ?ycia. Idealne w ramach przek?ski lub deserku. Dobrze sprawdzaj? si? w okresie
z?bkowania.
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po 8. miesi?cu
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Drukuj [5]
Udost?pnij

Co warto wiedzie?
Ju? po 8. miesi?cu
Doskona?e do nauki ?ucia i w okresie z?bkowania
Samodzielne odkrywanie smaku, konsystencji i tekstury (chrupkie na zewn?trz,
delikatnie biszkoptowe wewn?trz)
Zawieraj? 4 witaminy, wap? oraz ?elazo

Sk?adniki
m?ka pszenna (zawiera gluten) (71%), cukier, olej s?onecznikowy, mas?o z mleka (3,3%),
odt?uszczone mleko w proszku, substancje spulchniaj?ce (wodorow?glan amonu i
wodorow?glan sodu), sk?adniki mineralne (w?glan wapnia i mleczan ?elaza), naturalne
aromaty, emulgator (lecytyna sojowa), witaminy (B1, B2, niacyna i B6).
Mo?e zawiera? jaja.

Alergeny
Produkt zawiera gluten.
Produkt mo?e zawiera? j?czmie?.
Produkt mo?e zawiera? mleko.
Produkt zawiera soj?.
Produkt mo?e zawiera? jaja.

Sk?ad produktu

Warto?? od?ywcza

100 g

Warto?? energetyczna 1859 kJ / 441 kcal

Warto?? od?ywcza

100 g

T?uszcz

12,0 g

w tym kwasy t?uszczowe nasycone 3,0 g
W?glowodany

74,0 g

w tym cukry

16,0 g

B?onnik

1,5 g

Bia?ko

8,5 g

Sól

0,21 g

Tiamina (wit. B1)

0,6 mg (120% ZDS*)

Ryboflawina (wit. B2)

1,0 mg (125% ZDS*)

Niacyna

14 mg (155% ZDS*)

Witamina B6

0,9 mg (129% ZDS*)

Sód

85 mg

Wap?

320 mg (80% ZDS*)

?elazo

7 mg (116% ZDS*)
* Zalecane dzienne spo?ycie

Features & Benefits
Ingredients & Nutritional facts
Additional Information
Zawarto?? soli wynika wy??cznie z obecno?ci naturalnie wyst?puj?cego sodu.
Przygotowanie i stosowanie:
Propozycja podania:
1. Mi?kopty mo?esz podawa? jako przek?sk?, któr? dziecko mo?e je?? samodzielnie,
trzymaj?c w r?czce.
2. Pokrusz herbatnik do miseczki i podaj ze ?wie?ymi owocami lub jogurtem.
Przechowywanie: Przechowywa? w suchym i ch?odnym miejscu.
Herbatniczki s? pakowane w torebki, które mog? by? ponownie zamkni?te, dla zachowania
?wie?o?ci i aromatu. Torebk? po otwarciu nale?y dok?adnie zamkn?? i przechowywa? w
suchym i ch?odnym miejscu.
Masa netto: 180 g ?
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