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Masozeleninové příkrmy Ella’s Kitchen od 7. ukončeného měsíce 
Příkrmy Ella’s Kitchen zakoupíte v online obchodě s dětským zbožím, v online lékárnách a online prodejnách s potravinami. Objevují se také ve vybraných drogeriích. Jsou označovány jako „organické“. Produkty zakoupíte v kapsičce, 
respektive pytlíčku. Skleničky byste hledali marně. Zaměřili jsme se na 11 výrobků od 7. do 10. ukončeného měsíce. Uvedené ceny platí pro rok 2018. 
 

Srovnání produktů 

Název 
Od uk. 
měsíce 

Složení Cena (Kč) Balení (g) Cena za 100 g Obsahuje lepek 
Podíl zeleniny 
v procentech 

Podíl masa 
v procentech 

Podíl těstovin / 
rýže 

Obsahuje 
zahušťovadla 

Ella's Kitchen Špagety Bolonese 190g 10 

organická rajčata - 37%, organický zeleninový 
vývar (voda a organická zelenina: pastinák, 

mrkev, pórek, cibule a tuřín) - 19%, organická 
mrkev - 11%, organické hovězí maso- 10%, 

organická brokolice - 6%, organická cibule - 6%, 
organické špagety (pšenice a vaječné bílky) - 5%, 
organické hřiby - 4%, organický sýr čedar - 2%, 

organický česnek < 1%, organické míchané 
bylinky < 1%, organické koření < 0,1% 

95 190 49.6 ano 64 10 5 - 

 
Ella's Kitchen Lososové rizoto 190g 

10 

organický zeleninový vývar (voda a organická 
zelenina: mrkev, pórek, cibule a petržel) - 47% 
organický losos - 12%, organická mrkev - 8% 

organický hrášek - 8%, organický sýr - 8%, 
organická rýže - 6%, organická cibule - 5%, 

organický pórek - 4%, organické nesolené máslo 
- 2% 

95 190 49.6 ne 25 12 6 - 

Ella's Kitchen Jehněčí pečeně 130g 7 

organický zeleninový vývar (voda a organická 
zelenina: mrkev, pastinák, tuřín, cibule, pepř a 

petržel)- 36%, organické brambory - 19%, 
organická mrkev - 17%, organické jehněčí maso 
- 11%, organické červené zelí - 10%, organická 

brokolice - 4%, organický pastinák - 3%, 
organická máta < 0,1% 

78 130 60 ano 53 11 - - 

Ella's Kitchen Rajčatové těstoviny se 
zeleninou 190g 

10 

organická zelenina (mrkev, pórek, tuřín) - 23%, 
organická rajčata - 42%, organická pasta 

těstoviny - 7%, organická červená paprika – 7%, 
organická cibule – 10%, organická mrkev – 5%, 

organický tuřín – 5%, organický mix koření < 1%, 
organický olivový olej < 1% 

95 190 49.6 ano 92 - 7 - 

Ella's Kitchen Karibské kuře s mangem 
190g 

10 

organický zeleninový vývar (voda a organická 
zelenina: cibule, brambory, mleté ořechy a 

kmín) - 20%, organická rajčata - 18%, organická 
cibule - 16%, organické brambory - 15%, 

organická máslová dýně - 13% organické kuřecí 
maso - 11%, organické mango - 7%, organické 

koření (kmín, karí, skořice, koriandr a kurkuma) 
<1% 

95 190 49.6 ano 69 11 - - 

 
Ella's Kitchen Zapečená sekaná s 

bramborami 190g 
7 

organický zeleninový vývar (voda a organická 
zelenina: brambory, cibule, mrkev a oregano) - 

26%, organické brambory - 25%, organická 
cibule - 11%, organické hovězí maso - 11%, 

95 190 49.6 ne 63 11 - - 
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organické sladké brambory - 11%, organická 
mrkev - 8%, organický hrášek - 4%, organické 

rajčata - 4%, organická skořice <1% 

Ella's Kitchen Kuře se sladkou kukuřičnou 
kaší 130g 

7 

organická sladká kukuřice - 29%, organické 
mléko - 22%, organické brambory - 20%, 

organické kuřecí maso – 12%, organický pórek – 
6%, organická cibule – 6%, organická brokolice – 

5%, organický petržel < 1%, organický mix 
koření < 1% 

78 130 60 ne 66 12 - - 

Ella's Kitchen Dušené hovězí masíčko 
130g 

7 

organický zeleninový vývar (voda a organická 
zelenina: mrkev, pastinák, pórek, cibule, tuřín, 

pepř, majoránka, petržel a tymián) - 35% , 
organická mrkev - 22%, organické brambory - 
22%, organické hovězí maso - 11%, organické 

rajčata - 6%, organický pastinák - 4%, organické 
míchané bylinky <1% 

78 130 60 ne 65 11 - - 

Ella's Kitchen Dušené kuřecí 130g 7 

organický zeleninový vývar (voda a organická 
zelenina: mrkev, pastinák, pórek, cibule, tuřín, 

pepř, majoránka, petržel a tymián) - 33%, 
organická mrkev - 24%, organická brokolice - 
11%, organická cibule - 11%, organické kuřecí 

maso - 11%, organické meruňky - 5%, organická 
rýže - 5%, organická máta <1% 

78 130 60 ne 51 11 5 - 

 
Ella's Kitchen Špagety Bolonese - 130 g 

7 

organická zelenina 37%, organická mrkev 11%, 
organické hovězí maso 10%, organická brokolice 
6%, organická cibule 6%, organické špagety 5%, 

organické hřiby 4%, organický sýr čedar 2%, 
organický česnek < 1%, organický mix koření < 

1% 

78 130 60 ne 64 10 5 - 

Ella's Kitchen Pečené kuřecí masíčko s 
nádivkou 130g 

7 

organický zeleninový vývar (voda a organická 
zelenina: mrkev, pastinák, tuřín, cibule a pórek) 
- 38%, organická mrkev - 12%, organické sladké 
brambory - 10%, organické kuřecí maso - 10%, 

organické brambory - 9%, organická cibule - 7%, 
organický pastinák - 6%, organická brokolice - 
5%, organická strouhanka - 2%, organický mix 

bylinek < 0,2%, organické koření < 0,1% 

78 130 60 ano 49 10 - - 

 

 

 

 

 

  


