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Гарбуз та картопля 
з індичкою
ОМЕГА-3

Перед початком споживання необхідна консультація лікаря. 
Можлива підвищена чутливість до інгредієнтів продукту. 
Візьміть необхідну кількість пюре (не використовуйте металеву 
ложку), підігрійте та перемішайте, перевірте температуру. 
Починайте з 1 чайної ложки та поступово збільшуйте кількість 
до вікової норми. Відкриту баночку зберігайте в холодильнику і 
використайте не пізніше наступного дня.

Гарбуз та картопля з індичкою - 
це органічне ретельно гомогенізоване м‘ясо-овочеве пюре, є джерелом цінного  
білку, вітамінів, мінеральних речовин та заліза, що легко засвоюється. Стерилізоване.
Склад: органічні овочі 75% (органічний гарбуз 60%, органічна 
картопля), вода, органічне м’ясо індички 8%, органічна ріпакова 
олія 1,5%.
Поживна цінність в 100 g /г 
(середні значення) 
Енергетична цінність kJ/ kcal (кДж/ ккал) 246/59
Жири, з них 2,5 g /г
- насичені 0,4 g /г
Вуглеводи, з них 5,7 g /г
- цукри 2,9 g /г
Харчові волокна 0,9 g /г
Білки 2,9 g /г
Сіль < 0,05 g /г
Натрій < 0,02 g /г

9062300108733

Номер партії виробництва, 
краще спожити до, 
дата виробництва:  
див. на кришці.

0190 g(г)
UA6183

Служба консультацій НіРР: тел. 0-800-50-15-12; hipp.ua. 
Виробник: «HіPP Kft» (ХіПП Кфт), вул. Хіпп 1, м. Ганзаглігет, 9167, Угорщина,  
тел. +36/96-563-014.  Імпортер та підприємство, яке здійснює функції щодо 
прийняття претензій від споживача: ТОВ «ХіПП Україна», просп. Голосіївський,  
буд. 100/2, м. Київ, 03127, Україна, тел. 0-800-50-15-12.
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Непочату  баночку зберігайте при t від 3°С до 25°С. Упаковано під вакуумом. 
У разі відсутності хлопка під час першого відкривання баночки та при наяв-
ності пошкоджень продукт споживати не можна. 
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маса нетто

м’ясо-овочеве пюре
HU-ÖKO-01

EU/non-EU AgricultureВикористання:

Знак HiPP ORGANIC гарантує найвищу 
якість і має суворіші стандарти, ніж 
вимоги ЄС до органічної якості.
organic.hipp.ua

12 пюре  готують з використанням гарячої 
пари, що разом із вакуумною упаковкою 
баночки зберігає природні вітаміни 
протягом тривалого часу 

12 з Омега-3 жирними кислотами органічної 
ріпакової олії, які важливі для розвитку 
мозку та нервових клітин

12 підходить для низькоалергенного 
харчування

12 без додавання солі
12 не містить глютену
12 без ароматизаторів, без барвників, 

без консервантів
12 без ГМО

*не містить речовин та харчових продуктів, що зазначені у Додатку 1 до Закону України «Про 
інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» від 6 грудня 2018 року № 2639-VIII.


