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Kenmerken & Voordelen
- Het is een portie dat aangepast is aan de eetlust van uw baby
- Het bevat calcium en magnesium voor een goede botontwikkeling*
- Het bevat zink om uw baby goed te helpen groeien
- Zonder conserveermiddelen*
- Het is een gladde textuur die aangepast is aan uw baby
* Conform de wetgeving

Ingrediënten
Ingrediënten Aardbei: thermisch behandelde gefermenteerde melk 80,7% (volle melk, melkfermenten),
suiker, aardbeienpuree 3,5%, gemodificeerd zetmeel, maltodextrine, room (melk), verdikkingsmiddelen
(pectine, johannesbroodpitmeel), geconcentreerd weifiltraat (melk), zetmeel, mineralen
(magnesiumchloride, zinksulfaat), natuurlijk aroma.
Ingrediënten Framboos: thermisch behandelde gefermenteerde melk 80,7% (volle melk, melkfermenten),
suiker, gemodificeerd zetmeel, frambozenpuree 3,5%, maltodextrine, room (melk), verdikkingsmiddelen
(pectine, johannesbroodpitmeel), geconcentreerd weifiltraat (melk), zetmeel, mineralen
(magnesiumchloride, zinksulfaat), natuurlijk aroma.

Allergenen
Allergenen: Bevat melk.
Gemiddelde analyse

Per 100 g

*% DRI

Per 60 g

*% DRI

Energie

kJ/kcal 457/108

276/65

Vetten

g

3

1,8

Waarvan verzadigd

g

1,8

1,1

Koolhydraten

g

18

11

Waarvan suikers

g

10

6

Vezels

g

<0,5

<0,5

Eiwitten

g

2,6

1,6

Zout

g

0,1

0,06

Calcium

mg

150

38%

90

23%

Magnesium

mg

30

38%

18

23%

Zink

mg

1,5

38%

0,9

23%

* Dagelijkse referentie inname
Products highlights
Uw baby van 4 tot 36 maanden oud heeft calciumbehoeften die 2 keer zo hoog zijn dan die van een
volwassene. Nestle® heeft dus speciaal een gamma van zuivelproducten ontworpen dat aangepast is aan
uw baby. Ze dekken al 30% van de dagelijkse behoeften aan calcium, zink en magnesium voor sterke
botten en om hem goed te helpen groeien. De porties en de glijdende textuur zijn ideaal voor zijn
eetlust.En met Nestlé® Yogolino® Aardbei Framboos kan u de smaken variëren voor uw baby!
Features & Benefits
Ingredients & Nutritional facts
Additional Information

Inhoud: 6x60g
Vanaf 10 maanden.
Waarom moeten onze Nestlé® Yogolino® producten niet in de koelkast bewaard worden?
Wij maken gebruik van een uniek recept en brengen onze ingrediënten, zoals melk en fruit, tot op een
hoge temperatuur om alle
bacteriën te elimineren. Zo kun je ze net als een pak UHT-melk (Ultra Hoge Temperatuur) bewaren op
kamertemperatuur.
Superpraktisch als je op stap gaat!
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