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ΠΥΚΜΑΝΣΗ

Λίγα λόγια για την Κρι Κρι
Συλλέγουµε καθηµερινά 100% ολόφρεσκο, ελληνικό γάλα από πιστοποιηµένες φάρµες που βρίσκονται σε µικρή απόσταση από
το εργοστάσιό µας. Έτσι το γάλα διατηρεί όλη του τη διατροφική αξία και µέσα σε µόλις 24 ώρες γίνεται γιαούρτι.
Συνεργαζόµαστε µε πιστοποιηµένες φάρµες, µε εγγύηση ασφάλειας ζωοτροφών, απαλλαγµένες από GMOs, σωστές συνθήκες
διαβίωσης και σωστές πρακτικές υγιεινής.
∆ιαθέτουµε την πιο σύγχρονη µονάδα παραγωγής γιαουρτιού στην Ελλάδα, πιστοποιηµένη σύµφωνα µε αυστηρά παγκόσµια
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
Κατέχουµε την 1η θέση στην κατηγορία των παιδικών επιδόρπιων γιαουρτιού, κερδίζοντας την εµπιστοσύνη των γονέων και την
προτίµηση των παιδιών.
Κατέχουµε τη 2η θέση στη συνολική κατηγορία του γιαουρτιού.
(Στοιχεία πωλήσεων κατηγορίας γιαουρτιών στην Ελλάδα σε όγκο, IRI, Φεβρουάριος 2019).
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Το 1ο γιαούρτι ειδικά
σχεδιασµένο για βρέφη
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ΝΕΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΡΙ ΚΡΙ ‘’ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΑΚΙ’’

Όχι όµως οποιοδήποτε γιαούρτι!

‘’Το πρώτο µου γιαουρτάκι’’ Κρι Κρι είναι το 1ο βρεφικό γιαούρτι ειδικά σχεδιασµένο για βρέφη από 6 µηνών και πάνω,

Η οδηγία του Υπουργείου Υγείας όπως αυτή παρουσιάστηκε στις 25 Οκτωβρίου του 2017 (ΦΕΚ 3758/2017) καθορίζει ότι:

σύµφωνα µε τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας και του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, αλλά και µε την επιστηµονική καθοδήγηση του
Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων. Σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ειδικές διατροφικές απαιτήσεις των βρεφών από 6 µηνών και πάνω,
που είναι πολύ διαφορετικές από αυτές ενός ενήλικα.

O σηµαντικός ρόλος της εισαγωγής στερεών τροφών κατά τη δεύτερη
βρεφική ηλικία (6ος - 12ος µήνας).
Σύµφωνα µε την οδηγία του Υπουργείου Υγείας και του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για τη βρεφική διατροφή, η εισαγωγή

Κατά τον 1ο χρόνο της ζωής του βρέφους θα πρέπει να αποφεύγονται τροφές µε πρόσθετη ζάχαρη
(π.χ. επιδόρπια γιαουρτιού, κρέµες, µπισκότα, γλυκίσµατα κ.ά.) και αλάτι ή trans λιπαρά οξέα και λόγω
µεταβολικής επιβάρυνσης, αλλά και για λόγους διαµόρφωσης υγιών γευστικών επιλογών.
Τα βρέφη έχουν έµφυτες προτιµήσεις στις γλυκές και αλµυρές γεύσεις. Οι προτιµήσεις όµως για υγιεινές
τροφές µπορούν και πρέπει να καλλιεργηθούν ώστε µακροπρόθεσµα να αποτελέσουν καλό πρότυπο
διατροφής για το άτοµο. Ένα βρέφος µπορεί να χρειαστεί να λάβει µια νέα γεύση 8 έως 10 φορές προτού
την αποδεχθεί και γι’ αυτό θα πρέπει οι γονείς να επιµένουν.

συµπληρωµατικής διατροφής µετά τον 6o µήνα και όχι πριν τον 4ο µήνα ζωής του βρέφους,
είναι µια εξαιρετικής σηµασίας διαδικασία για 4 λόγους:
Ο θηλασµός ή το γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας καλύπτει έως και το 50% των διατροφικών αναγκών των βρεφών από 6 µηνών έως 12

“Το πρώτο µου γιαουρτάκι’’, είναι γιαούρτι
και ΟΧΙ επιδόρπιο γιαουρτιού ή επιδόρπιο γάλακτος.

µηνών (και το 30% από 12 µηνών έως 24 µηνών). ∆εν επαρκεί όµως για να ικανοποιήσει τις αυξηµένες, ειδικές διατροφικές
απαιτήσεις του βρέφους.
Το νεφρικό και πεπτικό σύστηµα εξελίσσεται (χωρίς όµως να έχει φτάσει σε πλήρη ωρίµανση) ενώ επιτρέπει την εισαγωγή και νέων
τροφίµων εκτός από το γάλα.
Το διάστηµα αυτό είναι κρίσιµο για τη νευροαναπτυξιακή εξέλιξη του βρέφους. (Κάθεται µε υποστήριξη, στηρίζει το κεφάλι του,
αναγνωρίζει το κουτάλι). Η εισαγωγή συµπληρωµατικών τροφών προάγει τη δεξιότητα της µάσησης. Η µάσηση, βελτιώνει τον

Τα γενικά διατροφικά χαρακτηριστικά του
Κρι Κρι “Το πρώτο µου γιαουρτάκι”.
• Είναι φτιαγµένο µόνο από 100% ελληνικό γάλα ηµέρας και ήπιες καλλιέργειες, χωρίς κανένα άλλο πρόσθετο, συντηρητικά ή
χρωστικές και σύµφωνα µε τις νοµοθετικές απαιτήσεις που αφορούν τα µικροβιολογικά όρια, αλλά και τους αυστηρότερους
ελέγχους Α’ υλών που πρέπει να τηρούνται για τροφές που απευθύνονται σε βρέφη.

συντονισµό στόµατος και γλώσσας που είναι σηµαντικός για την ανάπτυξη της οµιλίας.

• Περιέχει ειδικές καλλιέργειες γιαούρτης κατάλληλες για βρέφη και µικρά παιδιά και τον προβιοτικό γαλακτοβάκιλλο LGG®, o οποίος έχει
το µεγαλύτερο αριθµό σε τεκµηριώσεις και προτείνεται κυρίως για βρεφικά/παιδικά προϊόντα. Μάλιστα σύµφωνα µε κλινικές µελέτες της
Chr.Hansen συµβάλλει στην καλή λειτουργία του πεπτικού και ανοσοποιητικού συστήµατος των βρεφών.

Επίσης, το διάστηµα αυτό είναι σηµαντικό για τη θωράκιση του παιδιού απέναντι σε οξέα (π.χ. λοιµώξεις) και χρόνια νοσήµατα, όπως

• Με µόνο φυσικώς ενεχόµενα σάκχαρα του γάλακτος και καµία προσθήκη οποιασδήποτε µορφής σακχάρων.

η παχυσαρκία και τα καρδιοµεταβολικά νοσήµατα, αλλά και οι αλλεργίες και τα αυτοάνοσα νοσήµατα.

Ο καθοριστικός ρόλος της εισαγωγής γιαουρτιού στη διατροφή του βρέφους από τον 6ο µήνα.
Σηµαντική θέση στη συµπληρωµατική διατροφή των βρεφών

από τον 6ο µήνα και µετά κατέχει το γιαούρτι, γιατί:

• Mε 2.2% λιπαρά (3.9g / 100kcal), εντός του ορίου που ορίζει η Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία για τις τροφές που απευθύνονται σε βρέφη
και παιδιά (4.5g/100kcal).
• Με την κατάλληλη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη σύµφωνα µε τη σύσταση του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. Μάλιστα η ποιότητα
και η ποσότητα των πρωτεϊνών έχει σηµαντικό ρόλο στη διατροφή του βρέφους γιατί, σύµφωνα µε την ESPGHAN, αυξηµένη κατανάλωση
πρωτεϊνών οδηγεί σε ανάπτυξη υπερβαρότητας και παχυσαρκίας.
• Αποτελεί φυσική πηγή ασβεστίου, βιταµίνης Β12 και βιταµίνης Β2.
• Το µόνο βρεφικό γιαούρτι µε ειδική άδεια παραγωγής από τον ΕΟΦ.

Η διατροφική αξία του γιαουρτιού είναι µεγαλύτερη από αυτήν του γάλακτος
λόγω της ζύµωσης που υφίσταται κατά την παραγωγή του (ήπιες, ειδικές καλλιέργειες).
Κατά τη ζύµωση µειώνεται η λακτόζη καθιστώντας το γιαούρτι πιο εύπεπτο
ακόµη κι από βρέφη που παρουσιάζουν δυσανεξία στη λακτόζη.
∆ιευκολύνεται η καλύτερη πρόσληψη ασβεστίου λόγω των µεταβολών
που υφίσταται το γάλα.
Αποτελεί φυσική πηγή ασβεστίου, πρωτεΐνης, βιταµίνης Β12 και βιταµίνης Β2.
Είναι µια τροφή νέα και ευχάριστη σε γεύση για το βρέφος, σε ηµι-στερεή µορφή,
που βοηθάει στην εξοικείωση του µωρού µε την αλλαγή της τροφής και την επαφή
µε το κουτάλι.

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

ΑΝΑ 100g

ΑΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 140g

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

239kJ/ 57kcal

334kJ/80kcal

ΛΙΠΑΡΑ

2.2g

3.1g

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ

1.5g

2.1g

Υ∆ΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ

5.0g

7.0g

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ

4.0g

5.6g

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

4.2g

5.9g

ΑΛΑΤΙ

0.12g

0.17g

ΑΣΒΕΣΤΙΟ

120mg

168mg (42% ∆ΤΑ*)

ΒITAMINH B12

0.15µg

0.21µg (30% ∆ΤΑ*)

BITAMINH B2

0.10mg

0.14mg (17% ∆ΤΑ*)

*Ποσοστό κάλυψης ∆ιατροφικής Τιµής Αναφοράς µε ένα κύπελλο 140g.

