
www.radimradi.cz  

1 
 

Masozeleninové příkrmy – srovnání příkrmů Boloňské špagety 
Příkrmy zakoupíte v drogerii, skrze on-line obchod s dětským zbožím a ve vybraných lékárnách (také online). Vybírali jsme pro vás produkty, které jsou prodávány jako boloňské špagety, případně jako těstoviny s boloňskou omáčkou. Ve 
srovnání naleznete skleničky značek Holle, Hipp, dmBio, Hami, Bebivita, Hamánek, Babylove, BABYBIO a dva sáčky značek Ella’s Kitchen a Sunárek. 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 190 g 

 
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% 

68 190 36 ano 64 10 5 - 

BABYBIO Příkrm 
zelenina s těstovinami 
na boloňský způsob s 

hovězím masem 200 g 
 

6 

Zelenina 64% (francouzská mrkev, pyré z italských rajčat, španělská 
cibule), Voda z vaření, Francouzské farmářské hovězí maso 8%, Těstoviny 

(krupice z tvrdé pšenice) 6%, Italský parmezán 1,5%, Extra panenský 
olivový olej, Oregano 

61 200 30.5 ano 64 8 6 - 

HIPP BIO Boloňské 
špagety 

4 
Zelenina 57 % (rajčata 28 %, mrkev, pastinák, cibule), namleté vařené 

nudle (mouka z tvrdé pšenice) 32 %, hovězí maso 5 %, řepkový olej 2,1 %, 
koření 

45 190 23.7 ano 57 5 32 - 

dmBio Špaldové Špagety 
Bolognese 

od 8. ukončeného 
měsíce, 220 g 

8 
27 % rajčatové pyré, 24 % mrkev, voda, 15 % špaldové celozrnné špagety, 

8 % hovězí maso, 3 % celozrnná rýže, 2 % pór, 2 % řepkový olej 
35 220 15.9 ano 53 8 15 

3 % celozrnná 
rýže 

Hami masozeleninový 
příkrm Boloňské špagety 
od uk. 10. měsíce 250 g 

10 
Rajčata 28,6 %, Těstoviny (pšeničná mouka, vaječný bílek) 24,8 %, Mrkev 

12,5 %, Hovězí maso 9,5 %, Voda, Hrášek 8 %, Cibule, Kukuřičný škrob, 
Řepkový olej, Oregano, Mletý černý pepř 

44 250 17.6 ano 49.1 9.5 24.8 
Kukuřičný 

škrob 

HOLLE Bio Boloňské 
špagety - 

masozeleninový příkrm, 
220 g 

 

6 
zelenina 48 % (rajčata 30 %, mrkev 16 %, pórek 2 %), voda, hovězí maso 

(8 %), uvařené pšeničné špagety (7 %), pšeničná rýžová moučka 
 

44 220 20 ano 48 8 7 
pšeničná 

rýžová moučka 

Babylove Boloňské 
špagety od 12. 

ukončeného měsíce, 
250 g 

12 
38 % zeleniny (28 % rajčatové pyré, mrkev, pastinák, cibule), voda, 20 % 

nudle vařené (tvrdá pšenice), 8 % hovězí maso, rýžová mouka, 1 % 
řepkový olej, tapiokový škrob, libeček 

37 250 14.8 ano 38 8 20 
tapiokový 

škrob, rýžová 
mouka 

SUNÁREK Kapsička - 
Špagety s boloňskou 

omáčkou (120 g) 
6 

Voda, rajčatové pyré 25 %, mrkev 15 %, cibule, hovězí maso 8 %, těstoviny 
8 % (tvrdá pšenice), řepkový olej, rýžová mouka, bazalka, oregano 

33 120 27.5 ano 40 8 8 rýžová mouka 

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 

Hamánek Špagety 
s boloňskou omáčkou 

a kuřecím masem 230 g 
8 

Mrkev, Voda, Rajčata, Kuřecí maso (10 % hm.), Těstoviny 5 % hm. 
(pšeničná mouka), Smetana, Zahušťovadlo: kukuřičný modifikovaný škrob, 

Rostlinný olej (řepkový), Bylinky (bazalka, oregano) 
33 230 14.3 ano neuvádí 10 5 

kukuřičný 
modifikovaný 

škrob 

 


