
 

Návod k použití 

Opakovaně plnitelná kapsička pro děti 

Kapsičku o objemu 140 ml je možné opakovaně naplnit tekutým ovocným pyré, 

zeleninovou nebo masovou směsí, jogurtem či dalšími mléčnými výrobky.  

Kapsička se plní spodem po rozevření dvojitého zipu. Po naplnění je třeba oba 

zipy řádně uzavřít. Takto připravené pokrmy je možno skladovat v ledničce 

max. 48 hodin, v mrazáku pak dle obsahu 3 - 6 měsíců. 

Kapsičku je možné mýt v myčce nádobí či ručně kartáčem na lahve. Kapsičku při 

čištění nevyvařovat, studená sterilizace je možná. 

Kapsičku je možné ukládat do ledničky i mrazáku. Ohřej je možný pouze ve 

vodní lázni (doporučuje se povolit víčko). Nepoužívat v mikrovlnné troubě. 

Kapsička byla testována pro užití v EU Národnou referenčnou laboratóriou pre 

materiály prichádzajuce do kontaktu s potravinami se sídlem v Popradu. 

Protokol ze dne 6. 10. 2016, číslo 7708 – 7721/2016: Výrobek je vyhovující pro 

styk s potravinami.  

Dodavatel: Mgr. Jan Zachrla, Hluboká 105/9, 586 01 Jihlava, IČ: 456 16 574 

www.plnitelnekapsicky.cz 

Prodejce: KATKA obchod, s. r. o., V Šipce 670/3, 301 00 Plzeň, IČ: 044 80 741 

www.obchodpromiminko.cz 
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