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Masozeleninové 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 a nejsou BIO kvality. Produkty zakoupíte ve skleničce. 
Zaměřili jsme se na 9 výrobků od 4. do 11. 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 

BEBIVITA Mrkev a brambory 
s hovězím masem (190 g) 

4 
Zelenina 77 % (mrkev 50 %, brambory 27 %), voda, hovězí 

maso 8 %, řepkový olej 1,5 %, difosforečnan železitý 
36 190 18.9 ne 77 8 - - 

BEBIVITA Zelenina se špagetami 
s krůtím masem (190 g) 

4 
zelenina 64 % (mrkev, rajčata, brambory), mleté vařené 
těstoviny (tvrdá pšenice) 23 %, krůtí maso 8 %, cibule, 

řepkový olej 1,8 %, difosforečnan železitý 
36 190 18.9 ano 64 8 23 - 

BEBIVITA Smetanové brambory 
s mrkví a kuřecím masem (190 g) 

5 
zelenina 53 % (mrkev 35 %, brambory 18 %), voda, 

odtučněné mléko, kuřecí maso 8 %, smetana 2 %, škrob, 
řepkový olej 1,3 %, difosforečnan železitý 

33 190 17.4 ne 53 8 - škrob 

BEBIVITA Zelenina s rýží a krůtím 
masem (220 g) 

7 
Voda, zelenina 29% (mrkev, rajčata), krůtí maso 8 %, 
vařená rýže 24%, cibule, řepkový olej 2%, jodizovaná 

kuchyňská sůl, koření, difosforečnan železitý 
37 220 16.8 ne 29 8 24 - 

BEBIVITA Brambory se zeleninou 
a krůtím masem (220 g) 

7 

Voda, zelenina 42% (brambory 27%, mrkev, brokolice), 
krůtí maso 8%, vařená rýže 24%, odtučněné mléko, cibule, 
řepkový olej 2%, citrónová šťáva, jodizovaná kuchyňská sůl, 

difosforečnan železitý 

41 220 18.6 ne 42 8 24 vařená rýže 

BEBIVITA Těstoviny se šunkou 
a zeleninovou směsí (220 g) 

7 

Voda, zelenina 30% (mrkev, rajčata, kukuřice), vařené 
nudle (tvrdá pšenice) 17%, vařená rýže, neuzená přední 

vepřová kýta 9,1%, řepkový olej 0,8%, jodizovaná 
kuchyňská sůl, difosforečnan železitý 

42 220 19.1 ano 30 9.1 17 vařená rýže 

BEBIVITA Boloňské špagety (220 g) 7 
Voda, rajčata 29 %, mrkev, vařené špagety (tvrdá pšenice) 

19%, vařená rýže, hovězí maso 5%, řepkový olej 2%, 
jodizovaná kuchyňská sůl, koření, difosforečnan železitý 

38 220 17.3 ano 29 5 19 vařená rýže 

BEBIVITA Rajčatová omáčka 
s těstovinami a šunkou (250 g) 

11 

Voda, rajčata 29%, vařené špagety (tvrdá pšenice) 21 %, 
neuzená vepřová přední kýta 8,9%, pšeničná mouka, 

cibule, řepkový olej 0,8%, jodizovaná kuchyňská sůl, koření, 
difosforečnan železitý 

44 220 20 ano 29 8,9 21 
pšeničná 
mouka 

BEBIVITA Zelenina a kuřecí maso 
s nudlemi (250 g) 

11 

Voda, zelenina 26% (rajčata, mrkev, hrášek), vařené nudle 
(tvrdá pšenice) 19%, vařená rýže, kuřecí maso 8,0 %, 

řepkový olej 2%, jodizovaná kuchyňská sůl, difosforečnan 
železitý 

44 220 20 ano 26 8 19 vařená rýže 

 

 

 

  


