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Ovocné příkrmy Bebivita od 4. ukončeného měsíce 
Příkrmy Bebivita zakoupíte v drogerii, skrze on-line obchod s dětským zbožím a ve vybraných lékárnách (také online). Veškeré produkty uvedeny v tabulce jsou vyrobeny v Německu, nejsou BIO kvality a neobsahují lepek. Zaměřili jsme 
se na 7 výrobků od 4. ukončeného měsíce. Uvedené ceny platí pro rok 2018. 
 

Název 
Od uk. 
měsíce 

Složení 
Cena 
v Kč 

Gramy 
Cena za 
100 g 

Sacharidy/cukry 
na 100 g 

Obsahuje 
zahušťovadla 

Podíl 
ovoce (%) 

Balení 

BEBIVITA Jablka s banánem (190 g)  4 
Ovoce 90% (jablečné pyré 35%, banánové pyré 30%, jablečná šťáva nízké kyselosti), pitná 
voda, rýžová krupice, rýžový škrob, vitamín C (20 mg) 

35 190 18.4 15.8 / 12.1 ano 65+25 sklenička 

BEBIVITA Jemná ovocná směs 
(4x100 g) 

4 Ovoce 100 % (jablka 86 %, meruňky 7 %, broskve 7 %), vitamín C (15 mg) 54 400 13.5 11.8 / 11.5 ne 100 kelímek 

BEBIVITA Jablka s hruškami  
(4x100 g)  

4 Ovoce 100 % (jablka 80 %, hrušky 20 %), vitamín C 54 400 13.5 11.2 / 11.0 ne 100 kelímek 

BEBIVITA Jablka s broskvemi 
a banány (4x100 g) 

4 Ovoce 100 % (jablka 86 %, meruňky 7 %, broskve 7 %), vitamín C (15 mg) 54 400 13.5 11.4 / 11.3 ne 100 kelímek 

BEBIVITA Jablka s banány (4x100 g) 4 Jablka 88 %, banány 12 % 54 400 13.5 12.3 / 12.2 ne 100 kelímek 

BEBIVITA Hrušky William Christ  4 
Ovoce 94 % (hrušky Williams Christ 60 %, jablečná šťáva nízké kyselosti z jablečného 
koncentrátu), rýžová krupice, rýžový škrob, vitamin C (20 mg) 

35 250 14 13.5 / 9 ano 60+34 sklenička 

BEBIVITA Jablka s jahodami 
a borůvkami (250 g) 

4 
Ovoce 95 % (jablka 43 %, jablečná šťáva nízké kyselosti z jablečného koncentrátu, jahody 
8 %, aróniová šťáva z koncentrátu aróniové šťávy, borůvky 2 %), rýžová krupice, rýžový 
škrob, koncentrát mrkvové šťávy, vitamin C (20 mg) 

35 250 14 13.4 / 9.5 ano 53+42 sklenička 

 

 

 

 

 

 

  


