
 

 

 

P r o d u k t u  i n f o r m ā c i j a s  l a p a  

 
 

 

 

 

 

 

Par uzturu gadījumā, ja ir alerģija vai nepanesība 

 piens, glutēns, vistu olas un citrusaugļi 
 

Lūdzu, ņemiet vērā: HIPP produkti, galvenokārt, ir paredzēti veselu zīdaiņu un mazu bērnu uzturam. 

Attiecībā uz alerģijas risku, šī publikācija ir domāta, lai palīdzētu jums izvēlēties piemērotāko pārtiku savam 

bērnam.  

 

Ir svarīgi ņemt vērā attiecīgo norādi uz produkta etiķetes, jo var būt īstermiņa izmaiņas informacijā sakarā 

ar izmaiņām sastāvā. 

 

"Piens" ietver pienu un piena produktus, kā arī citas sastāvdaļas no piena, piemēram, laktozi. 

Zemesrieksti, rieksti (piemēram, mandeles, lazdu rieksti, valrieksti, Indijas rieksti, pekanrieksti, 

Brazīlijas rieksti, pistācijas un makadāmijas rieksti) un sezama sēklas, kā arī produkti, kas izgatavoti 

no šīm sastāvdaļām netiek izmantoti kā sastāvdaļas šeit uzskaitītajiem HiPP produktiem. 

Riekstu, olu, sezama un sojas atliekas atsevišķiem produktiem nevar izslēgt, neskatoties uz ļoti rūpīgu 

ražošanas procesu. Šie produkti ir atzīmēti šajā sarakstā. 

Padoms: Arī pirmsskolas un skolas vecumā, produkti ar informāciju "rūpīgi atlasītas, tikai dažas 

sastāvdaļas" ir piemēroti bērniem kā garda maltīte: 

Ideāli piemērotas maltītei: Hipp gaļa / zivs / dārzeņi vai biezeņi ar gaļu un dārzeņiem, saldie biezeņi, 

piemēram: Hipp augļi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atjaunots –2014.08.01. 

 

 

 



1) var saturēt nelielu daudzumu olas  

2) var saturēt nelielu daudzumu olas, riekstus 

3) var saturēt nelielu daudzumu olas, riekstus, sezama sēklas 

4) var saturēt sezama sēklas un soju  

5) var saturēt nelielu daudzumu pienu, olas, soju, riekstus, sezama sēklas 

6) var saturēt pienu, soju, riekstus         2 

    

 

 

 

 

 ● produkts satur: 

Artikuls Produkta nosaukums Receptes 

numurs 

Piens Glutēns Olas Citrusaugļi 

 

HiPP 100% sulas un dzērieni 
no 4 menešiem (0.2l / 0.5l) 

8003/8230 Sārto augļu sula  11_1670         

8012/8260 Ābolu sula 02_4407         

8030/8240 Ābolu - vīnogu sula  11_1690         

8032 Bumbieru sula 11_1027         

8036/8213 Aprikožu dzēriens 05_5088         

8043 Plūmju nektārs 11_1029         

8220 Banānu-ābolu sula 04_2245       ● 

 

HiPP Tējas (Ekstrakti) 
no 1

ās
 nedēļas (5.4g) 

3641 Baby Wellbeing Tea 13_1877         

3642 Fennel Tea 13_1516         

 

HiPP Dārzeņi 
no 4 menešiem(125g) 

4013 Dažādu dārzeņu biezenis 09_1319         

4033 Dārzeņi ar putukrējumu 13_0509 ●       

4043 Ķirbji un kartupeļi 09_1425         

4110 Burkāni un kartupeļi 07_1989         

 

HiPP Gaļas biezeņi 
no 4 mēnešiem (125g) 

6000 Tītara gaļas biezenis 08_0404         

6010 Liellopu gaļas biezenis 10_0140         

6020 Vistas gaļas biezenis 10_0495         

 

 

HiPP Gaļas biezeņi 
no 4 mēnešiem (125g / 190g) 

6123/6220 
Jēra gaļa ar burkāniem un 

kartupeļiem 
11_0982         

6152/6153 Teļa gaļa ar dārzeņiem 12_0214 ●       

6210 Nūdeles ar šķiņķi un dārzeņiem 10_0765   ●  
 1)

   

6250/6253 
Vistas gaļa ar rīsiem un 

dārzeņiem 
07_1352         

 



1) var saturēt nelielu daudzumu olas  

2) var saturēt nelielu daudzumu olas, riekstus 

3) var saturēt nelielu daudzumu olas, riekstus, sezama sēklas 

4) var saturēt sezama sēklas un soju  

5) var saturēt nelielu daudzumu pienu, olas, soju, riekstus, sezama sēklas 

6) var saturēt pienu, soju, riekstus         3 

    

 

 

 

 

 ● produkts satur: 

Artikuls Produkta nosaukums Receptes 

numurs 

Piens Glutēns Olas Citrusaugļi 

HiPP Gaļas biezeņi 
no 8 mēnešiem (220g) 

6413 Teļa gaļa ar dārzeņiem 12_2091         

6433 Rīsi ar brokoļiem un truša gaļu 12_1659         

6510 
Vistas gaļa ar tomātiem un 

kartupeļiem 
13_0086         

6530 
Tītara gaļa ar rīsiem un 

burkāniem 
12_1456         

6550 
Zivs ar makaroniem un 

brokoļiem 
12_2465 ● ● 

1)
 ● 

6590 Teļa gaļa ar ķirbi un burkāniem 11_1666         

 

HiPP Gaļas biezeņi 
no 12

th
 mēnešiem (220g / 250g) 

6803 
Vistas gaļa ar dārzeņiem un 

nūdelēm 
10_0046   ● 

1)
    

6813 Tītara gaļa ar dārzeņiem 10_0070         

6825 Zivis ar tomātiem un nūdelēm 13_0907 ● ● 
1)

 ● 

6833 Teļa gaļa ar tomātiem un nūdelēm 12_0218   ● 
1)

    

6863 BIO liellopa gaļa ar dārzeņiem 12_0219         

 

HiPP Augļu biezeņi 
no 4 mēnešiem (80g / 125g / 190g) 

4200 Aprikozes ar banāniem 05_5017         

4202/4340 Persiku biezenis 12_0725         

4203 Meža ogas ar āboliem 11_1132         

4210 Āboli ar banāniem 05_5019         

4214 Aprikozes ar āboliem 09_0549         

4233/4422 Ābolu biezenis 03_0852         

4253/4428/ 

4443 
Plūmju biezenis 05_5024         

4262/4300 Bumbieru biezenis 10_1295         

4273/4310 Mellenes ar āboliem 13_0003         

4283/4360 Banāni ar persikiem un āboliem 11_1035         

4293 Bumbieri ar āboliem 11_1134         

4395 Plūmes ar bumbieriem 09_1505         

4400/4403 Augļu deserts 13_1416         

 



1) var saturēt nelielu daudzumu olas  

2) var saturēt nelielu daudzumu olas, riekstus 

3) var saturēt nelielu daudzumu olas, riekstus, sezama sēklas 

4) var saturēt sezama sēklas un soju  

5) var saturēt nelielu daudzumu pienu, olas, soju, riekstus, sezama sēklas 

6) var saturēt pienu, soju, riekstus         4 

    

  

 

 

 ● produkts satur: 

Artikuls Produkta nosaukums Receptes 

numurs 

Piens Glutēns Olas Citrusaugļi 

 

HiPP Augļi tūbiņā 
no 1 gada (90g) 

8520 
Āboli un bumbieri ar 

banāniem tūbiņā 
10_2059         

8521 
Zemenes un banāni   ar 

āboliem tūbiņā 
10_2058         

8525 
Meža ogas ar āboliem un 

persikiem tūbiņā 
10_2160         

 

HiPP Fruit & Cereal 
no 4 mēnešiem (190g) 

4710 Āboli un banāni ar cepumiem 11_1198 ● ●   ● 

 

HiPP Rupja maluma biezputras 
no 6 mēnešiem (190g) 

4800 
Rupja maluma biezputra ar 

augļiem 
05_5046   ●   ● 

4803 
Rupja maluma biezputra 

banāni, āboli 
05_5047   ●     

4830 
Rupja maluma biezputra ar 

BIO banāniem 
13_1115   ●   ● 

 

HiPP Augļu deserti 
no 7 mēnešiem(160g) 

5327 
Āboli un mango ar biezpiena 

krēmu 
09_1416 ●     ● 

5470 
Persiki un aprikozes ar 

biezpiena krēmu 
07_0562 ●     ● 

5475 Jogurts ar augļiem 07_1057 ●       

 

HiPP Ar labu nakti gatavās putras 
no 4 mēnešiem (190g) 

5140 Piena putra ar cepumiem 11_0392 ● ● 
2)

    

5145 Piena putra ar banāniem 07_1943 ●       

5150 Piena putra ar augļiem 07_1919 ● ●     

5166 
Piena putra ar āboliem un 

bumbieriem 
07_1946 ●       

 

 

 



1) var saturēt nelielu daudzumu olas  

2) var saturēt nelielu daudzumu olas, riekstus 

3) var saturēt nelielu daudzumu olas, riekstus, sezama sēklas 

4) var saturēt sezama sēklas un soju  

5) var saturēt nelielu daudzumu pienu, olas, soju, riekstus, sezama sēklas 

6) var saturēt pienu, soju, riekstus         5 

    

 

 

 

 ● produkts satur: 

Artikuls Produkta nosaukums Receptes 

numurs 

Piens Glutēns Olas Citrusaugļi 

 

HiPP Putras ar pienu 
no 6 mēnešiem (250g/500g) 

2918-C 
5 graudu putra ar plūmēm un 

probiotiķiem 
11_1591 ● ●     

3331/ 

3501-F 
Auzu pārslu putra ar āboliem 12_2022 ● ●     

 

HiPP Putras bez piena 
no 4 menešiem (200g / 250g) 

2763 Kukurūzas putra 11_1607         

2769/2920 Rīsu pārslas bērniem 05_1891         

2817-B Griķu putra 13_1872         

2907 Griķu putra ar augļiem 13_1878         

 

HiPP sausiņi 
No  6 mēnešiem (100g) 

3555 Sausiņi bērniem 09_1006 ● ● 
1)  

  

 

HiPP Krekeri un biskvīti 
no 8

 
 mēnešiem (30g / 35g / 40g) 

3551 Bērnu biskvīti no  8.mēn. 10_1444 ● ● 
3)  

  

3565 Rīsu krekeri 07_1568     
4) 

  

3569 Rīsu krekeri ar melleņu garšu 11_0718      
4)

   

 

 

 
 

 


