
CZ: Good Gout BIO Mini bagetky s rozmarýnem a sýrem 70 g
Určeno od ukončeného 10. měsíce, ke žvýkání. Potravina pro zvláštní výživu – potravina pro obilnou výživu kojenců a malých dětí. Pečené.
Složení: 76,1 % bio celozrnná mouka pšeničná (lepek), 9,7 % bio extra panenský olivový olej, 9,1 % bio sýr (laktóza), 1,5 % bio rozmarýn, kvasnice, 
bio pšeničný lepek. Obsahuje lepek. Obsahuje laktózu. Může obsahovat soju a sezam.
Skladování: Po použití obal opatrně uzavřete. Skladujte na chladném a suchém místě, mimo dosah světla a tepla. Pro zdraví dítěte dodržujte návod 
na přípravu a zacházení s výrobkem.
Upozornění: Při konzumaci nenechávejte dítě bez dozoru. Nebezpečí vdechnutí výrobku. Je vaše dítě připraveno na křupání? I když dítě o několik 
centimetrů povyrostlo, neznamená to, že je schopné jíst jako dospělý! Doporučujeme vám, abyste mu dali mini bagetky, pouze pokud již umí sedět 
na vysoké dětské židli, je zvyklé jíst chléb a jídla obsahující kousky a má alespoň dva zuby. Je také nezbytné, aby vaše dítě sedělo vzpřímeně a bylo 
během jídla pod neustálým dohledem dospělého.
SK: Good Gout BIO Mini bagetky s rozmarýnom a sýrom 70 g
Určené od ukončeného 10. mesiaca, na žuvanie. Potravina pre zvláštnu výživu - potravina pre obilnú výživu dojčiat a malých detí. Pečené.
Zloženie: 76,1 % bio celozrnná múka pšeničná (glutén), 9,7 % bio extra panenský olivový olej, 9,1 % bio syr (laktóza), 1,5 % bio rozmarín, kvasnice, 
bio pšeničný glutén. Obsahuje glutén. Obsahuje laktózu. Môže obsahovať sóju a sezam.
Skladovanie: Po použití obal opatrne uzavrite. Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu svetla a tepla. Pre zdravie dieťaťa dodržujte 
návod na prípravu a zaobchádzanie s výrobkom.
Upozornenie: Pri konzumácii nenechávajte dieťa bez dozoru. Nebezpečenstvo vdýchnutia výrobku. Je vaše dieťa pripravené na papanie sušienok? 
Aj keď dieťa o niekoľko centimetrov povyrástlo, neznamená to, že je schopné jesť ako dospelý! Odporúčame vám, aby ste mu dali mini bagetky, iba 
ak už vie sedieť na vysokej detskej stoličke, je zvyknuté jesť chlieb a jedlá obsahujúce kúsky a má aspoň dva zuby. Je tiež nevyhnutné, aby vaše dieťa 
sedelo vzpriamene a bolo počas jedla pod neustálym dohľadom dospelého.
PL: Good Gout BIO Mini bagietki z serem i rozmarynem 70 g
Odpowiednie dla dzieci, które ukończyły 10. miesiąc życia, do przeżuwania. Żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego - produkt zbożowy 
przeznaczony do żywienia niemowląt i małych dzieci. Produkt pieczony. Może zawierać soję i sezam.
Składniki: 76,1 % organicznej półpełnoziarnistej mąki pszenicznej (gluten), 9,7 % organicznej oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, 9,1 % orgniczne-
go sera (laktoza), 1,5 % organicznego rozmarynu, drożdże, organiczny gluten pszeniczny. Zawiera gluten. Zawiera laktozę.
Przechowywanie: Po użyciu zamknąć szczelnie opakowanie. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od światła i źródła ciepła. Dla 
zdrowia dziecka zawsze postępuj zgodnie z instrukcją przygotowania i przechowywania produktu.
Uwaga: Nie pozostawiaj dziecka bez opieki podczas jedzenia. Ryzyko zadławienia się. Czy Twoje dziecko jest gotowe do gryzienia? Nawet jeśli 
dziecko już troszkę urosło, nie oznacza to, że może jeść jak dorosły! Zalecamy, aby podawać mu mini bagietki tylko wtedy, gdy może on usiąść na wy-
sokim krześle, jest przyzwyczajony do jedzenia chleba i jedzenia zawierającego kawałki i ma co najmniej dwa zęby. Ważne jest również, aby dziecko 
siedziało pionowo i było pod nadzorem osoby dorosłej podczas spożywania posiłku.

Výživové údaje / Informa-
cje o wartości odżywczej

na 100 g / w 
100 g

Energetická hodnota / 
Wartość energetyczna

1729 kJ
411 kcal

Tuky / tłuszcz
z toho nasycené mastné 
kyseliny/ nasýtené tuky / 
tłuszcze nasycone 

12 g
3,0 g

Sacharidy / węglowoda-
ny
z toho cukry / w tym 
cukier

59 g
2,6 g

Vláknina / błonnik 5,5 g

Bílkoviny / bielkoviny 
/ białko 14 g

Sůl / sol´ / sól 0,25 g

Spojte se s námi – kontaktujte nás na: info@healthfactory.cz nebo na www.
goodgout.cz. / Połącz się z nami - skontaktuj się z nami: info@healthfactory.cz lub 
www.goodgout.pl. Dodavatel: / Dodavateľ: / Dystrybutor: Health Academy s. r. o., 
Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5.  Výrobce: / Výrobca / Producent:  
BBB - 23 rue Balzac - 75406, Paris Cedex  Hmotnost: / Hmotnosť: / Waga: 70 g, 
Výrobek ekologického zemědělství / Výrobok ekologického poľnohospodárstva 
/ Produkt rolnictwa ekologicznego.  Země původu: Vyrobeno v Itálii. / Krajina 
pôvodu: Vyrobené v Taliansku. / Kraj pochodzenia: Wyprodukowano we Włoszech. 
Minimální trvanlivost do: Viz níže. / Minimálná trvanlivosť do: Viz nižšie. / Najlepiej 
spożyć przed: Popatrz poniżej. Více informací naleznete na stránce goodgout.cz, 
sledujte nás také na Facebooku a Instagramu. / Więcej informacji znajdziecie na 
stronie www.goodgout.pl. 
Potravina pro zvláštní výživu. / Potravina na osobitné výživové účely. / Produkt 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego. 


