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CERELAC Para Preparar com Leite
CERELAC Para Preparar com Leite é uma papa infantil com glúten que apresenta uma
textura suave e um valor nutricional adequado para bebés a partir dos 6 meses de idade.
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CERELAC Para Preparar com Leite
CERELAC Para Preparar com Leite é uma papa infantil com glúten que apresenta uma
textura suave e um valor nutricional adequado para bebés a partir dos 6 meses de idade.
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Características e Benefícios:
Cereais, nutricionalmente completos e enriquecidos com Imunonutrientes (Ferro,
Zinco, Vitaminas A e C).
Cereais Hidrolisados Enzimaticamente, permitindo um sabor suave e uma
preparação rápida, sem grumos. ?
Mais de 50% dos valores de referência diários*, de:
Ferro, que contribui para o desenvolvimento cognitivo normal do bebé.
Iodo, que contribui para o crescimento normal do bebé.
Sabor único e inconfundível
*Valores de referência de acordo com o DL nº53/2008 de 25 de março.
Formatos: 250g e 750g
Modo de Preparação:
1. Lave bem as mãos antes de preparar a papa do bebé e assegure-se que todos os
utensílios estão devidamente lavados.
2. Seguidamente utilize 160ml de leite materno ou prepare 160ml do leite habitual do bebé.
3. Adicione 30g ou 5 colheres de sopa rasas de CERELAC. Mexa com um garfo até obter
uma papa homogénea.
4. Dê de imediato ao bebé, utilizando uma colher limpa. Não guarde a papa que o bebé não
consumiu.

Modo de Conservação:
Depois de aberta, feche bem a saqueta após a utilização e guarde num local fresco e seco
não mais de três semanas após a abertura.

Ingredientes:
Farinhas 75,2% (trigo hidrolisada e trigo), açúcar, leite em pó (7,6%), substâncias minerais
(carbonato de cálcio, fumarato ferroso, sulfato de zinco, iodeto de potássio), vitaminas (C, E,
PP, A, B1, B6, ácido fólico, D), aromatizante (vanilina), cultura de bifidobactérias.
Este produto contém glúten.
Não indicado para bebés com alergia às proteínas do leite de vaca.

Tabela Nutricional:

Products highlights
CERELAC Para preparar com Leite é feita em Portugal e com o compromisso de
proporcionar alimentos saudáveis, saborosos e nutricionalmente ajustados ao
desenvolvimento e crescimento do bebé.
Alimento à base de cereais.
Features & Benefits
Ingredients & Nutritional facts
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