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Masozeleninové příkrmy Hipp od 4. ukončeného měsíce 
Příkrmy Hipp zakoupíte v drogerii, skrze on-line obchod s dětským zbožím a ve vybraných lékárnách (také online). Produkty uvedeny v tabulce jsou vyrobeny v Německu a Maďarsku, jsou BIO kvality. Produkty zakoupíte ve skleničce. 
Zaměřili jsme se na 21 výrobků od 4. do 7. ukončeného měsíce. Uvedené ceny platí pro rok 2018. 
 

Srovnání produktů 

Název 
Od uk. 
měsíce 

Složení Cena (Kč) Balení (g) Cena za 100 g Vyrobeno 
Obsahuje 

lepek 
Podíl zeleniny 
v procentech 

Podíl masa 
v procentech 

Podíl 
těstovin / 

rýže 

Obsahuje 
zahušťovadla 

Jemná bramborová kaše 
s aljašskou treskou 

4 
Brambory 46 %, voda, mléko, aljašská treska (treska 

pestrá) 9,6 %, smetana, řepkový olej 1,5 %, škrob, koření 
45 190 23.7 Německo ne 46 9.6 - škrob 

Karotka s bramborami 
a lososem 

4 
Zelenina 65 % (mrkev 45 %, brambory 20 %), pitná voda, 

losos 8 %, řepkový olej 2,1 %, rýžová mouka 
45 190 23.7 Německo ne 65 8 - 

rýžová 
mouka 

Bramborová kaše 
s kukuřicí a krůtím 

masem 
4 

Zelenina 44 % (kukuřice 23 %, brambory 21 %), voda, krůtí 
maso 8,5 %, rýžový škrob, řepkový 1,9 % 

30 125 24 Maďarsko ne 44 8.5 - rýžový škrob 

Zelenina a rýže 
s kuřecím masem 

4 
Zelenina 45 % (mrkev, hrášek, rajčata, cibule), voda, 

vařená rýže 22 %, kuřecí maso 8 %, řepkový olej 1,7 % 
35 125 28 Maďarsko ne 45 8 22 - 

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 Německo ano 57 5 32 - 

Mrkev s rýží a telecím 
masem 

4 
Mrkev 32 %, vařená rýže 30 %, pitná voda, telecí maso 

8 %, řepkový olej 2 % 
45 190 23.7 Maďarsko ne 32 8 30 - 

Zelenina s těstovinami 
a šunkou 

4 
Zelenina 60 % (mrkev, rajčata), mleté vařené těstoviny 
(mouka z tvrdé pšenice) 25 %, neuzená vepřová šunka 

9 %, cibule, řepkový olej 0,9 %, rozmarýn 
52 190 27.4 Maďarsko ano 60 9 25 - 

Brambory s králičím 
masem a fenyklem 

4 
Zelenina 46 % (brambory 39 %, fenykl 5 %, cibule), voda, 

králičí maso 8,0 %, řepkový olej 2,4 %, rýžový škrob 
45 190 23.7 Maďarsko ne 46 8 - rýžový škrob 

Kuskus se zeleninou 
a železem z AMARANTU 

a vybraných surovin 
4 

Zelenina 58 % (mrkev, rajčata, cuketa, lilek, cibule), 
odstředěné mléko, kuskus vařený 10 % (tvrdá pšenice), 

mouka amarant 7 %, řepkový olej 2,8 %, škrob, citrónová 
šťáva, koření (oregano, bazalka) 

52 190 27.4 Německo ne 58 - 17 škrob 

Zelenina ze zahrádky 
se sladkými bramborami 

4 
Zelenina 51 % (mrkev, kukuřice, sladké brambory 8 %), 

odstředěné mléko, voda, mouka amarant 8 %, meruňky, 
řepkový olej 2,6 % 

50 190 26.3 Německo ne 51 - - 
mouka 

amarant 8 % 

Jemná bramborová kaše 
s mrkví a hovězím 

masem 
7 

Brambory 44 %, voda, mrkev 10 %, hovězí maso 8 %, 
mléko, řepkový olej 1,1 %, škrob, smetana, koření 

50 220 22.7 Německo ne 54 8 - škrob 

Celozrnné špagety 
se zeleninovou omáčkou 

7 

Zelenina 62 % (rajčata, mrkev, cuketa, pórek, cibule), 
vařené celozrnné špagety (tvrdá pšenice) 21 %, 

odstředěné mléko, smetana, mouka amarant 2,5 %, 
řepkový olej 1,5 %, bylinky 

50 220 22.7 Maďarsko ano 62 - 21 
mouka 

amarant 2,5 
% 

Rajčata se špagetami 
a mozzarellou 

7 

Zelenina 61 % (rajčata 31 %, mrkev, cuketa, cibule), 
vařené špagety (mouka z tvrdé pšenice) 19 %, odstředěné 

mléko, sýr přírodní mozzarella 3 % (kravské mléko), 
namleté nudle (mouka z tvrdé pšenice), řepkový olej 2 %, 

sušené odstředěné mléko, koření 

45 220 20.5 Německo ano 61 - 19 

namleté 
nudle 

(mouka 
z tvrdé 

pšenice) 
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Těstoviny se zeleninou 
a smetanou 

7 

Vařené těstoviny (tvrdá pšenice) 25 %, zelenina 22 % 
(mrkev, brokolice, cibule), mléko 21 %, voda, vařená rýže, 

smetana 2,5 %, řepkový olej 1,4 %, citrónová šťáva 
z koncentrátu, petržel 

50 220 22.7 Maďarsko ano 22 - 25 - 

Zelenina a rýže s telecím 
masem 

7 
Zelenina 39 % (mrkev, květák), voda, vařená rýže 16 %, 

telecí maso 8 % 
50 220 22.7 Maďarsko ne 39 8 16 - 

Rajčata a brambory 
s kuřecím masem 

7 
Zelenina 53 % (brambory 26 %, rajčata 25 %, cibule), 

voda, kuřecí maso 9,4 %, kukuřičná mouka, rýžový škrob, 
řepkový olej 1,9 %, koření (pepř, kmín) 

50 220 22.7 Maďarsko ne 53 9.4 - 
kukuřičná 

mouka, 
rýžový škrob 

Rýže s mrkví a krůtím 
masem 

7 
Voda, mrkev 24 %, vařená rýže 21 %, krůtí maso 8 %, 

řepkový olej 1,7 % 
58 220 26.4 Maďarsko ne 24 8 21 - 

Zelenina s těstovinami 
a šunkou 

7 

Zelenina 49 % (mrkev, rajčata, kukuřice, cibule), vařené 
těstoviny (mouka z tvrdé pšenice) 19 %, voda, neuzená 
vepřová šunka 10,5 %, pšeničná mouka, řepkový olej 

0,9 % 

50 220 22.7 Maďarsko ano 49 10.5 19 
pšeničná 
mouka 

Těstoviny s mořskou 
rybou, brokolicí a 

smetanou 
7 

Voda, vařené těstoviny (mouka z tvrdé pšenice) 25 %, 
treska tmavá 12 %, mrkev 12 %, brokolice 5 %, smetana 
3 %, cibule, řepkový olej 1,7 %, pšeničná mouka, rýžový 

škrob, citrónová šťáva z koncentrátu 

50 220 22.7 Maďarsko ano 17 12 25 rýžový škrob 

Červená řepa s jablky 
a hovězím masem 

7 
Zelenina 35 % (brambory 20 %, červená řepa 13 %, 

cibule), voda, jablka 16 %, hovězí maso 10 %, rýžový 
škrob, řepkový olej 2,4 % 

50 220 22.7 Maďarsko ne 35 10 - rýžový škrob 

Zeleninové lasagne 7 

Zelenina 44 % (rajčata, mrkev, celer, cibule), vařené 
lasagne 21 % (mouka z tvrdé pšenice), odtučněné mléko, 

voda, pšeničná mouka, smetana, řepkový olej 1,9 %, 
nastrouhaný tvrdý sýr 0,5 %, koření 

50 220 22.7 Německo ano 44 - 21 
pšeničná 
mouka 

 

 

 

 

 

 

  


