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NESTLÉ Sopa de Legumes
NESTLÉ as minhas Primeiras Receitas Sopa de Legumes é uma sopa para bebé nutricionalmente
completa e equilibrada, sem adição de sal. Adequadas para bebés a partir dos 4 meses começarem a
diversificação alimentar.
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Ingredientes:
Cenoura 50%, água de cozedura, salsa (22%), batata (3%), amido de milho, óleo de semente de nabo.
Este produto não contém glúten.
Tabela Nutricional:

Informação sobre o produto
Com o compromisso de oferecer receitas nutricionalmente completas e equilibradas para os bebés,
desenvolvemos NESTLÉ Sopa de Legumes: uma sopa para bebé desenvolvida pelos nossos
Especialistas em Nutrição Infantil para que os bebés a partir dos 4 meses possam introduzir os legumes
na diversificação alimentar.
Para preparar NESTLÉ Sopa de Legumes selecionámos ingredientes de primeira qualidade,
especialmente cultivados para alimentação infantil, e que passam por mais de 100 controlos de qualidade.
NESTLÉ Sopa de Legumes é preparada sem adição de sal e os seus ingredientes são cozinhados a
vapor, de modo a preservar toda a sua riqueza nutricional sendo uma excelente opção para introduzir
novas texturas com um sabor delicioso que satisfaz os paladares mais exigentes!
Alimento para bebés: Sopa de legumes
Características e Benefícios
Ingredientes e Informação Nutricional
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