
BIO dojčenská výživa a pokrmy
BIO baby food and meals



•  Vhodná od dokončeného 4. mesiaca veku dojčaťa
•  Bez pridaného cukru a konzervačných látok
•  Bez gluténu a mliečnych zložiek
•  Obsiahnuté ovocie: BIO broskyne, BIO banány
•  Výborná kombinácia ovocia, ktorá obohatí 

jedálniček Vášho dieťaťa

•  Suitable from finished 4th month of age
•  No added sugar or preservatives 
•  No added gluten or milk 
•  Contains fruit: BIO peaches, BIO bananas
•  Perfect fruit combination for your baby’s menu

BIO broskyňová s banánmi
hmotnosť: 190 g trvanlivosť: 36 mesiacov 

BIO peach and banana 
weight: 190 g

•  Vhodná od dokončeného 4. mesiaca veku dojčaťa
•  Bez pridaného cukru a konzervačných látok
•  Bez gluténu a mliečnych zložiek
•  Obsiahnuté ovocie: BIO hrušky, BIO jablká
•  Hrušky sú ľahko stráviteľné, odstraňujú zápchu

•  Suitable from finished 4th month of age
•  No added sugar or preservatives 
•  No added gluten or milk 
•  Contains fruit: BIO pears, BIO apples
•  Pears are easily digestible and prevent congestion

BIO hrušková s jablkami
hmotnosť: 190 g trvanlivosť: 36 mesiacov 

BIO pear and apple
weight: 190 g

•  Vhodná od dokončeného 4. mesiaca veku dojčaťa
•  Bez pridaného cukru a konzervačných látok
•  Bez gluténu a mliečnych zložiek
•  Obsiahnuté ovocie: BIO jablká, BIO banány,  

BIO marhule
•  Banány vynikajú obsahom vitamínov B, A
 obsahujú horčík, fosfor, vápnik a draslík 

•  Suitable from finished 4th month of age
•  No added sugar or preservatives
•  No added gluten or milk
•  Contains fruit: BIO apples, BIO bananas, BIO apricots
•  Bananas have a high content of B and A vitamins, as 

well as magnesium, phosphorus and potassium

BIO jablková s banánmi a marhuľami

hmotnosť: 190 g trvanlivosť: 36 mesiacov 

BIO apple, banana and apricot
weight: 190 g

•  Vhodná od dokončeného 4. mesiaca veku dojčaťa
•  Bez pridaného cukru a konzervačných látok
•  Bez gluténu a mliečnych zložiek
•  Obsiahnuté ovocie: BIO hrušky, BIO jablká,  

BIO banány
•  Ľahkostráviteľný ovocný pokrm

•  Suitable from finished 4th month of age
•  No added sugar or preservatives
•  No added gluten or milk
•  Contains fruit: BIO pears, BIO apples, BIO bananas
•  Easily digestible

BIO ovocná zmes 
hmotnosť: 190 g trvanlivosť: 36 mesiacov 

BIO fruit mix
weight: 190 g

•  Vhodná od dokončeného 4. mesiaca veku dojčaťa
•  Bez pridaného cukru a konzervačných látok
•  Bez mliečnych zložiek
•  Obsahuje vlákninu, BIO ovsené vločky,  

BIO pšeničnú celozrnnú múku
•  Obsiahnuté ovocie: BIO broskyne, BIO jablká,  

BIO banány
•  Broskyne obsahujú vitamíny A, B1, B2, vitamín PP 

a C, majú pozitívny vplyv na imunitu

•  Suitable from finished 4th month of age
•  No added sugar or preservatives
•  No added milk
•  Contains fibre, BIO oat flakes, BIO whole-wheat 

flour
•  Contains fruit: BIO peaches, BIO apples,  

BIO bananas. 
•  Peaches contain the vitamins A, B1, B2, C and 

niacin and they enhance immune system

BIO broskyňová s banánmi a cereáliami

hmotnosť: 190 g trvanlivosť: 36 mesiacov 

BIO peach and banana with cereals

weight: 190 g

BIO Dojčenská výživa – ovocná línia

Na vyváženú a kvalitnú stravu je dôležité myslieť už od 
detstva. Starostlivým výberom najlepších BIO surovín 
a ich precíznym spracovaním vytvárame jedinečný 
produkt zdravej výživy dôležitej pre budúci vývoj 
detí. 

BIO baby foods - Fruit Line

Eating healthy and valuable food of the highest quality 
should be our prior concern since the early childhood. 
The uniqueness of our product is based on careful choi-
ce of BIO raw materials used in the production process 
and their exact processing. Our reward is the baby 
food essential for babies` healthy diet and their further 
healthy growth. 

4mesi aca

4mesi aca

4mesi aca

4mesi aca

4mesi aca

shelf life: 36 months 

shelf life: 36 months

shelf life: 36 months

shelf life: 36 months

shelf life: 36 months



•  Sterilizovaný zeleninový pokrm vhodný od dokončené-
ho 4. mesiaca veku dojčaťa

•  Jednozložkové zloženie – BIO karotka, vhodný ako prvý 
príkrm

•  Bez pridanej soli a konzervačných látok
•  Bez gluténu a mliečnych zložiek
•  Karotka – spevňuje stolicu, je ľahko stráviteľná a má 

vysoký obsah vlákniny, draslíka, horčíka, jódu a zinku. 
Pôsobí protizápalovo a protiinfekčne

•  Suitable from finished 4th month of age
•  Composition: single-vegetable puree- BIO carrot, can 

be served among the first solid foods
•  No added salt or preservatives
•  No added gluten or milk 
•  Carrot – stool hardener, easily digestible, high content 

of fibre, potassium, magnesium, iodine and zinc. It has 
anti-inflammatory effects

BIO karotka
hmotnosť: 190 g trvanlivosť: 36 mesiacov 

BIO carrot
weight: 190 g

•  Sterilizovaný zeleninovo-mäsový pokrm vhodný od 
dokončeného 4. mesiaca veku dojčaťa

•  Zloženie – BIO karotka, pitná voda, BIO kuracie mäso, 
Bio celozrnná ryžová múka

•  Bez pridanej soli a konzervačných látok
•  Bez gluténu a mliečnych zložiek
•  Ľahkostráviteľný pokrm s obohatením karotky  

o kuracie mäso

•  Suitable from finished 4th month of age
•  Composition: BIO carrot, drinking water, BIO chicken 

meat, BIO whole-rice flour
•  No added salt or preservatives
•  No added gluten or milk
•  Easily digestible meal with carrot and chicken meat

BIO karotka s kuracím mäsom
hmotnosť: 190 g trvanlivosť: 36 mesiacov 

BIO carrot and chicken meat
weight: 190 g shelf life: 36 months

•  Sterilizovaný zeleninovo-mäsový pokrm vhodný od 
dokončeného 4. mesiaca veku dojčaťa

•  Zloženie – pitná voda, BIO karotka, BIO zemiaky, BIO 
hovädzie mäso

•  Bez pridanej soli a konzervačných látok
•  Bez gluténu a mliečnych zložiek
•  Hovädzie mäso je nositeľom vysokého obsahu bielko-

vín, minerálnych látok, vitamínov a je zdrojom železa

•  Suitable from finished 4th month of age
•  Composition: drinking water, BIO carrot,  

BIO potatoes, BIO beef
•  No added salt or preservatives
•  No added gluten or milk
•  Beef contains a lot of proteins, minerals and vitamins.  

It is an excellent source of iron

BIO karotka so zemiakmi a hovädzím mäsom

hmotnosť: 190 g trvanlivosť: 36 mesiacov 

BIO carrot with potatoes and beef

weight: 190 g

•  Sterilizovaný zeleninový pokrm vhodný od dokončené-
ho 4. mesiaca veku dojčaťa

•  Zloženie – pitná voda, BIO špenát, BIO celozrnná ryžová 
múka

•  Bez pridanej soli a konzervačných látok
•  Bez gluténu a mliečnych zložiek
•  Špenát obsahuje cenné živiny, karotenoidy, má vysokú 

nutričnú hodnotu a pôsobí antioxidačne

•  Suitable from finished 4th month of age
•  Composition: drinking water, BIO spinach,  

BIO whole-rice flour
•  No added salt or preservatives
•  No added gluten or milk
•  Spinach contains very valuable nutrients, carotenoids. 

Therefore it is highly nutritious and it has anti-oxidative 
effects

BIO špenát s ryžou
hmotnosť: 190 g trvanlivosť: 36 mesiacov 

BIO spinach and rice
weight: 190 g

•  Sterilizovaný zeleninový pokrm vhodný od dokončené-
ho 4. mesiaca veku dojčaťa

•  Zloženie – pitná voda, BIO brokolica, BIO zemiaky,  
BIO celozrnná ryžová múka

•  Bez pridanej soli a konzervačných látok
•  Bez gluténu a mliečnych zložiek
•  Brokolica podporuje látkovú výmenu, zlepšuje prácu 

srdca, svalov a nervov

•  Suitable from finished 4th month of age
•  Composition: drinking water, BIO broccoli,  

BIO potatoes, BIO whole-rice flour
•  No added salt or preservatives
•  No added gluten or milk
•  Broccoli enhances immune and nervous system, and 

promotes heart and muscle activity

BIO brokolica so zemiakmi
hmotnosť: 190 g trvanlivosť: 36 mesiacov 

BIO broccoli and potatoes
weight: 190 g

BIO zeleninové a zeleninovo-
mäsové dojčenské pokrmy

•  Všetky suroviny pochádzajú z ekologického poľno-
hospodárstva. Vyrobené z vysokokvalitných surovín.

•  Stačí ohriať vo vodnom kúpeli, premiešať a podá-
vať. Jednoduché, praktické, rýchle a hlavne plné 
vysokokvalitných BIO surovín.

BIO baby meals

•  All baby meal is produced from high quality raw 
material from organic farming

•  Just heat them up in the water bath and serve it-
-very easy, quick and full of top-quality BIO
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NOVOFRUCT SK , s.r.o., 
Komárňanská cesta č. 13
940 43 Nové Zámky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Tel/fax:  00421 35 64 24 295-7

e-mail: info@novofruct.sk,
export@novofruct.sk 
www.ovko. sk
www.novofruct.sk

Dojčenská výživa a pokrmy 100% 
BIO OVKO v kapsičkách 90g
Dojčenskú výživu  a pokrmy OVKO vyrábame v BIO kvalite 
aj v  novom praktickom obale-kapsičke 90 g. Tento obal 
ponúka rýchlu a zdravú stravu pre dojčatá od dokončeného 
6. – 8. mesiaca veku. Všetky sú bez prídavku cukru a škrobu. 
Obsahujú 100 % ovocia, resp. zeleniny. Neobsahujú 
konzervačné látky, farbivá a  arómy. Bezgluténový 
výrobok. Dojčenské pokrmy stačí ohriať vo vodnom kúpeli 
a  servírovať. Vaše dieťa ich môže jesť priamo z  kapsičky 
alebo využite praktickú odtrhávaciu časť, ktorá Vám umožní 
vybrať celý obsah. 

BABY FOOD 100 % BIO OVKO
in pouches 90 g
OVKO baby desserts and melas are produced in organic 
quality in a new convenient packaging called pouch 90 g
that offers quick and healthy diet for babies from the 
finished 6-th - 8.-th month of age. The product contains 
no added sugar and no starch. It is gluten-free, free of 
preservatives, artificial colours and aromas. This product 
consists of 100% fruit or vegetable. Baby meals - just warm 
them in water bath and serve. Your baby can eat them right 
from the pouch or you can use convenient tear of part, 
which allows you to take out all the content.

BIO záhradná zmes

hmotnosť: 90 g

trvanlivosť: 18 mesiacov

balenie: 12 ks/kartón

BIO garden mix

weight: 90 g

shelf life: 18 months

packing: 12 ks/carton

BIO 100% hrušková

hmotnosť: 90 g

trvanlivosť: 18 mesiacov

balenie: 12 ks/kartón

BIO 100% pear

weight: 90 g

shelf life: 18 months

packing: 12 ks/carton

BIO zeleninová zmes 
s ryžou
hmotnosť: 90 g

trvanlivosť: 12 mesiacov

balenie: 8 ks/kartón

BIO vegetable mix 
with rice
weight: 90 g

shelf life: 12 months

packing: 8 ks/carton

BIO 100 % jablková

hmotnosť: 90 g

trvanlivosť: 18 mesiacov

balenie: 12 ks/kartón

BIO 100 % apple

weight: 90 g

shelf life: 18 months

packing: 12 ks/carton

BIO brokolica
so zemiakmi
hmotnosť: 90 g

trvanlivosť: 12 mesiacov

balenie: 8 ks/kartón

BIO Broccoli
with potatoes
weight: 90 g

shelf life: 12 months

packing: 8 ks/carton

BIO jablková
s karotkou a banánom
hmotnosť: 90 g

trvanlivosť: 18 mesiacov

balenie: 12 ks/kartón

BIO apple, carrot, 
banana
weight: 90 g

shelf life: 18 months

packing: 12 ks/carton

BIO jablková
s karotkou
hmotnosť: 90 g

trvanlivosť: 18 mesiacov

balenie: 12 ks/kartón

BIO apple and carrot

weight: 90 g

shelf life: 18 months

packing: 12 ks/carton

BIO zemiaky, hrášok
a cuketa
hmotnosť: 90 g

trvanlivosť: 12 mesiacov

balenie: 8 ks/kartón

BIO potato, peas
and zucchini
weight: 90 g

shelf life: 12 months

packing: 8 ks/carton


