
Важлива інформація  
• Для здоров’я вашої дитини дуже важливо, щоб ви точно 
дотримувалися рекомендацій щодо приготування та дозування.
• Кашу давайте з ложечки та готуйте для годування завжди 
свіжу порцію. 
• Непочатий пакет (упаковку) зберігайте у сухому, захищеному 
від прямих сонячних променів місці при температурі від 3°C до 
25°C. Початий пакет щільно закривайте та зберігайте у сухих та 
гігієнічних умовах при кімнатній температурі, макс. 25°C. Вміст 
відкритого пакету використайте протягом 6 тижнів.
• Будь ласка, не підігрівайте кашу у мікрохвильовій печі 
(небезпека перегріву!).
• Перш ніж ви почнете доповнювати раціон дитини прикормом, 
порадьтеся з вашим лікарем-педіатром. Можлива індивідуальна 
підвищена чутливість до будь-якого компоненту продукту. 
• Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню.
• Забороняється використання  води з колодязів та каптажних 
джерел для приготування дитячого харчування.  
Цей продукт вироблений та  запакований у  найсуворіших гігі-
єнічних умовах. Перед першим використанням перевірте гер-
метичність внутрішнього пакету: при натисканні двома руками 
на пакет з нього не повинне виходити повітря та висипатись су-
міш. При порушенні герметичності - продукт не використовуйте.
Дата завершення мінімального терміну придатності «Краще 
спожити до»: (день, місяць, рік) див. на дні упаковки. Розшиф-
ровка номеру місяця: JAN-1, FEB-2, MAR-3, APR-4, MAY-5, 
JUN-6, JUL-7, AUG-8, SEP-9, OCT-10, NOV-11, DEC-12.
Маса нетто: 150 г.
Виробник: “Kendal Nutricare Ltd”, Mint Bridge Road, Kendal, 
Cumbria, LA9 6NL; Great Britain, (“Кендал Нутрікар Лтд”, 
Мінт Брідж Роад, Кендал, Камбріа, ЛА9 6НЛ), Велика Бри-
танія. Імпортер та  підприємство, яке здійснює функції щодо 
прийняття претензій від споживача: ТОВ «БебіШоп», Україна, 
03150, м.  Київ, вул. Фізкультури, 28,  тел.: (044) 323-09-01, 
код за ЄДРПОУ 41172555.
Кендаміл.
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Вітамін В12 мкг (µg) 0,9 0,3 (43%)
Кальцій мг (mg) 550 165 (41%)
Залізо мг (mg) 7,1 2,1 (35%)
Цинк мг (mg) 4,5 1,35 (34%)
*Референтне значення маркування для немовлят і дітей  раннього віку 
**Не додано. Містить тільки природні цукор та сіль.

Інформація про склад На 100 г
На 30 г суміші 
з 90 мл води 

% LPV (ЛРП)*
Енергетична цінність 
(калорійність)

кДж ( kj)  
ккал (kcal) 1687 / 399 506 /120

Жири г (g) 6 1,8
з яких насичені г (g) 3,5 1,1
Вуглеводи г (g) 68,3 20,5
з яких цукри** г (g) 11,3 3,4
Клітковина (харчові 
волокна) г (g) 3,8 1,1

Білок г (g) 15,9 4,8
Сіль г (g) 0,93 0,28
Вітаміни і мінерали
Вітамін А мкг (µg) 480 144 (36%)
Вітамін D3 мкг (µg) 9 2.7 (27%)
Вітамін E мг (mg) 7 2.1
Вітамін С мкг (µg) 33 9,9 (40%)
Тіамін мг (mg) 0,7 0,2 (40%)
Рибофлавін мг (mg) 1 0,3 (38%)
Ніацин мг (mg) 13 3,9 (43%)
Вітамін В6 мг (mg) 0,9 0,3 (43%)
Фолієва кислота мкг (µg) 85 25,5 (43%)

Вік дитини кількість  
сухої каші, г

кип’ячена 
вода, мл

об’єм  
готової каші, г

з 7 місяців
30 г 

(приблизно 
3 ст.ложки)

90мл 
(приблизно 
6 ст. ложок

120

Молочна каша Kendamil  – збалансоване рішення 
для харчування вашої малечі на основі відбірного 
британського цільного молока, злаків, овочів, 
пасти з твердих сортів пшениці, сиру та необхідних 
вітамінів і мінералів. 

Kendamil Дитяча молочна розчинна каша з томатами, 
морквою та сиром, з 7 місяців, 150 г
• без пальмової олії
• без штучних фарбників, ароматизаторів та консервантів
• без доданого цукру (тільки природний з молока та злаків)
• підходить для харчування вегетаріанців
• без ГМО
• вироблено у Великій Британії.
Склад: борошно (48%) (рис, кукурудза), сухе незбиране 
молоко, макарони (10% з крупи твердих сортів пшениці), 
мальтодекстрин, сухе знежирене молоко, сир (6% містить 
молоко), молочний білок, сушені томати – приготовлені з 52 г 
томатів, інулін, сушена морква – приготовлено з 12 г моркви, 
натуральні ароматизатори (містить молоко), карбонат кальцію, 
екстракт дріжджів, вітамін С, ніацин, сульфат цинку, вітамін Е, 
залізо, рибофлавін, вітамін В6, тіамін, вітамін А, фолієва кислота, 
вітамін D3, вітамін В12.
Щодо алергенів, дивіться інгредієнти вказані жирним шрифтом.

Інструкція з приготування

Дозування. Кожна дитина індивідуальна, тому і кількість 
каші може різнитися. Наведені в таблиці об’єми каші є орі-
єнтовними та залежать від початку віку введення прикорму 
та апетиту дитини.

На 3 столові ложки суміші треба додати в миску 6 столових ложок 
(90 мл) нещодавно кип’яченої свіжої питної води та перемішати. 
Перед подачею необхідно охолодити та перевірити температуру.


