
Gemiddelde voedingswaarde in 100 g
Energie kJ/kcal 180/43Energie kJ/kcal 180/43Energie kJ/kcal 180/43
Vetten 0,4 gVetten 0,4 gVetten 0,4 g
  - waarvan verzadigde vetzuren 0,0 g  - waarvan verzadigde vetzuren 0,0 g  - waarvan verzadigde vetzuren 0,0 g
Koolhydraten 4,8 g Koolhydraten 4,8 g Koolhydraten 4,8 g 
  - waarvan suikers 0,5 g  - waarvan suikers 0,5 g  - waarvan suikers 0,5 g
Eiwitten 3,1 gEiwitten 3,1 gEiwitten 3,1 g
Zout  < 0,05 gZout  < 0,05 gZout  < 0,05 g
Natrium  < 0,02 gNatrium  < 0,02 gNatrium  < 0,02 g

Doperwtjes
ZONDER TOEGEVOEGD ZOUT

Zo wordt het gegeten:

Dit recept is:

Om te starten met vaste voeding, begin met een paar lepeltjes voor 
de melkmaaltijd, verhoog dit aantal geleidelijk. Het geopende potje 
au bain-marie of in de magnetron verwarmen, goed roeren en de 
temperatuur controleren. Het niet verwarmde restant afgedekt in de 
koelkast bewaren en de volgende dag gebruiken. Gebruik een plas-
tic lepel. Zorg voor evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. 

Dit product heeft ons bedrijf in perfecte staat verlaten. Controleer 
vóór consumptie of het potje en deksel onbeschadigd zijn gebleven.

12121 zonder toegevoegd zout
12121 zonder toegevoegde aroma´s, zonder conserveermiddelen1, 

zonder kleurstoffen1
zonder toegevoegde aroma´s, zonder conserveermiddelen

1
zonder toegevoegde aroma´s, zonder conserveermiddelen

, zonder verdikkingsmiddelen
 1 in overeenstemming met de regelgeving

Biologische Doperwtjes
Biologische babyvoeding 
Biologische Doperwtjes
Biologische babyvoeding 
Biologische Doperwtjes

Ingrediënten: Doperwtjes* 55%, water.
Zonder gluten *uit biologische landbouw
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  HiPP Klantenservice: 088 - 5437 447 
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, 
D-85273 Pfaffenhofen · www.hipp.nl
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HiPP Nederland, ‘s-Hertogenbosch
NL-BIO-01/Skal 027811

HiPP Nederland, ‘s-Hertogenbosch
NL-BIO-01/Skal 027811

HiPP Nederland, ‘s-Hertogenbosch DE-ÖKO-001 
EU/niet-EU Landbouw

Het HiPP Bio-zegel 
garandeert hoogste 
kwaliteit en overtreft de 
EU-biologische eisen.
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