
Από μονάδα της HiPP με 
μηδενικό ενεργειακό 
αποτύπωμα CO2.
Με χρήση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και 
υποστήριξη έργων 
παγκόσμιας εμβέλειας για την 
προστασία του κλίματος.

Φιλικό προς
το κλίμα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  
Βοδινό με πατάτες και καρότα βιολογικής καλλιέργειας
Συστατικά: Καρότα*, νερό, πατάτες*, βοδινό κρέας* 8,0 %, κραμβέ-
λαιο* 1,3 %. *Βιολογικής παραγωγής.
Σημείωση: Δεν περιέχει γλουτένη.

4062300025110

Ανάλωση κατά 
προτίμηση πριν από:
Βλ. στο καπάκι

 190g

Βοδινό με πατάτες και  
καρότα βιολογικής  
καλλιέργειας

Μέσος όρος  σε 100g σε 190g
θρεπτικών στοιχείων  (1 μερίδα)

Ενέργεια kJ/kcal 242/58 462/110
Λιπαρά 2,3 g 4,4 g
- εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά οξέα 0,6 g 1,1 g
Υδατάνθρακες 6,3 g 12,0 g
- εκ των οποίων σάκχαρα 2,4 g 4,6 g
Πρωτεΐνες 2,1 g 4,0 g
Αλάτι 0,08 g 0,15 g
Νάτριο 0,03 g 0,06 g
Άλφα λινολενικό οξύ (ωμέγα-3) 0,10 g 0,19 g

6240

DE-ÖKO-001
Καλλιέργεια της ΕΕ/εκτός ΕΕ

Η σφραγίδα βιολογικής πιστοποίησης της 
HiPP εγγυάται την κορυφαία ποιότητα και 
υπερβαίνει τις νομοθετικές προδιαγραφές 
για τα βιολογικά προϊόντα.
hippgreece.gr
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ΤΌΝ 5°
Τρόπος κατανάλωσης:
Αποτελεί ένα πλήρες γεύμα. Ζεστάνετε σε μπεν μαρί ή φούρνο μι-
κροκυμάτων το ανοιχτό βαζάκι ή την ποσότητα που επιθυμείτε, 
ανακατέψτε δυνατά και ελέγξτε τη θερμοκρασία. Φυλάξτε το υπό-
λοιπο γεύμα που δεν ζεστάνατε κλειστό στο ψυγείο και καταναλώστε 
το την επόμενη μέρα. Χρησιμοποιήστε πλαστικό κουτάλι. Φροντίζε-
τε να ακολουθείτε ισορροπημένη διατροφή και υγιεινό τρόπο ζωής.

*  Το αλάτι που περιέχεται στο προϊόν πρόερχεται από το νάτριο που 
περιέχουν τα συστατικά από τη φύση τους.

Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε πριν από τη χρήση 
ότι το γυάλινο βαζάκι έχει παραμείνει άθικτο.

12 Χωρίς προσθήκη αλατιού*
12 Άλφα λινολενικό οξύ (ωμέγα-3 λιπαρό οξύ), σημαντικό για 

την ανάπτυξη των εγκεφαλικών και νευρικών κυττάρων
12 Χωρίς προσθήκη αρωμάτων, συντηρητικών1, χρωστικών 

ουσιών1 1σύμφωνα με τη νομοθεσία
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