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MASOZELENINOVÉ PŘÍKRMY A MENU OD 4. UKONČENÉHO MĚSÍCE  
 

Víte, jak si stojí příkrmy HIPP prodávané v České republice a jaký je rozdíl mezi českými a německými skleničkami? V tabulce najdete podrobné srovnání 

českých a německých příkrmů od firmy HIPP. 

Legenda: , stejný produkt , méně kvalitní produkt, - není dostupné / neprodává se kvalitnější produkt
Skleničky mají 190 gramů, není-li uvedeno jinak. 
 

Název produktu v češtině / 
němčině 

Český HIPP Německý HIPP 

Vyrobeno Složení Cena v Kč Složení Cena v € / Kč 

Jemná bramborová kaše 
s aljašskou treskou /  
Feiner Kartoffelbrei mit 
Alaska-Seelachs 

Německo 
(stejný produkt) 

Brambory 46 %, voda, mléko, 
aljašská treska (treska pestrá) 9,6 %, 
smetana, řepkový olej 1,5 %, škrob, 
koření 

45 Brambory 46 %, voda, mléko, 
aljašská treska 9,6 %, smetana, 
řepkový olej 1,5 %, škrob, koření 

1 / 27 

Karotka s bramborami 
a lososem 
/ Früh-Karotten mit 
Kartoffeln & Wildlachs 

Německo 
(stejný produkt) 

Zelenina 65 % (mrkev 45 %, 
brambory 20 %), pitná voda, losos 
8 %, řepkový olej 2,1 %, rýžová 
mouka 

45 Zelenina 65 % (mrkev 45%, 
brambory 20 %), voda, divoký losos 
8 %, řepkový olej 2,1 %, rýžová 
mouka 

1 / 27 

Bramborová kaše s kukuřicí 
a krůtím masem 
/ Mais mit Kartoffeln & Bio-
Pute 

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

30 
(125 gramů) 

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

1 / 27 
(190 gramů) 

Zelenina a rýže s kuřecím 
masem 
/ Gemüsereis mit Bio-
Hühnchen 

Maďarsko Zelenina 45 % (mrkev, hrášek, 
rajčata, cibule), voda, vařená rýže 
22 %, kuřecí maso 8 %, řepkový olej 
1,7 % 

35 
(125 gramů) 

Zelenina 45 % (mrkev, hrášek, 
rajčata, cibule), voda, vařená rýže 
22 %, kuřecí maso 8 %, řepkový olej 
1,7 % 

1 / 27 
(190 gramů) 

BIO Boloňské špagety / 
Spaghetti Bolognese 

Německo 
(stejný produkt) 

Zelenina 57 % (rajčata 28 %, mrkev, 
pastinák, cibule), namleté vařené 
nudle (mouka z tvrdé pšenice) 
pšenice 32 %, hovězí maso 5 %, 
řepkový olej 2,1 %, koření 

45 Zelenina 57 % (rajčata 28%, mrkev, 
pastinák, cibule), namleté vařené 
nudle 32% (tvrdá pšenice), hovězí 
maso 5%, řepkový olej 2,1%, koření 

1 / 27 
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Mrkev s rýží a telecím 
masem 

Maďarsko Mrkev 32 %, vařená rýže 30 %, pitná 
voda, telecí maso 8 %, řepkový olej 2 % 

45 - - 

Zelenina s těstovinami 
a šunkou 
/ Bio-Schinkennudeln mit 
Tomaten & Karotten 
Nelze srovnávat 

Maďarsko  
(podobný produkt: 
V ČR od 4. měsíce, 
v Německu 
od 6. měsíce) 

Zelenina 60 % (mrkev, rajčata), mleté 
vařené těstoviny (mouka z tvrdé 
pšenice) 25 %, neuzená vepřová 
šunka 9 %, cibule, řepkový olej 0,9 %, 
rozmarýn 

52 Zelenina 59% (mrkev 30 %, rajčata 
29 %), mleté vařené těstoviny 
(mouka z tvrdé pšenice) 27%, 
neuzená zadní a přední šunka 8,6%, 
cibule, řepkový olej 0,9%, koření 

1 / 27 

Brambory s králičím masem 
a fenyklem  

Maďarsko Zelenina 46 % (brambory 39 %, 
fenykl 5 %, cibule), voda, králičí maso 
8,0 %, řepkový olej 2,4 %, rýžový 
škrob 

45 - - 

Kuskus se zeleninou 
a železem z AMARANTU 
a vybraných surovin  
/ CouscousGemüse-Pfanne 
mit natürlichem Eisen  
(od 6. měsíce) 

Německo 
(stejný produkt) 

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 Zelenina 58 % (mrkev, rajčata, 
cuketa, lilek, cibule), odstředěné 
mléko, kuskus 10 % (tvrdá pšenice), 
amarant 7 %, řepkový olej 2,8 %, 
škrob, citrónová šťáva z 
koncentrátu, koření 

1 / 27 

Zelenina ze zahrádky se 
sladkými bramborami / 
Buntes Gartengemüse mit 
Süßkartoffeln (od 5. měsíce) 

Německo 
(stejný produkt) 

Zelenina 51 % (mrkev, kukuřice, 
sladké brambory 8 %), odstředěné 
mléko, voda, mouka amarant 8 %, 
meruňky, řepkový olej 2,6 % 

45 – 52 Zelenina 51 % (mrkev, kukuřice, 
sladké brambory 8 %), odstředěné 
mléko, voda, mouka amarant 8 %, 
meruňky, řepkový olej 2,6 % 

1 / 27 

Süßkartoffeln in Karotten, 
Kartoffeln & Bio-Rind (sladké 
brambory v mrkvi, 
s bramborami a hovězím 
masem) 

- - - Zelenina 67 % (mrkev 40 %, 
brambory 21 %, sladké brambory 
6 %), voda, hovězí maso 8 %, 
rýžová mouka, řepkový olej 

0,95 / 26 

Penne mit Tomaten, 
Karotten & Bio-Pute (penne 
s rajčaty, mrkví a krocanem) 

- - - Zelenina 45 % (mrkev 34 %, rajčata 
11 %), voda, mleté nudle z tvrdé 
pšenice 19 %, krůtí maso 8 %, 
rýžová mouka, řepkový olej 

0,95 / 26 

Karotten mit Kartoffeln & 
Bio-Rind (mrkev 
s bramborami a hovězím) 

- - - Zelenina 76 % (mrkev 47 %, 
brambory 29 %), voda, hovězí maso 
8 %, řepkový olej 1,3 % 

1 / 27 
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Kürbis mit Kartoffeln & Bio-
Rind (dýně s bramborami 
a hovězím) 

- - - Zelenina 56 % (dýně 30 %, 
brambory 26 %), voda, hovězí maso 
8,0 %, řepkový olej 1,4 %, škrob, 
rýžová mouka 

1 / 27 

Karotten mit Mais & Bio-Kalb 
(mrkev s kukuřicí a telecím), 
od 6. ukončeného měsíce 

- - - Zelenina 67 % (mrkev 48 %, 
kukuřice 19 %), voda, telecí maso 
8,7 %, rýžová mouka, řepkový 
olej 1,9 % 

1 / 27 
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