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MASOZELENINOVÉ PŘÍKRMY A MENU OD 7. 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 220 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 mrkví a hovězím masem / 
Feiner Kartoffelbrei mit 
Karotten & Bio-Rind 

Německo 
(stejný produkt) 

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

50 – 58 Brambory 44 %, voda, mrkev 10 %, 
hovězí maso 8 %, mléko, řepkový 
olej 1,1 %, škrob, smetana, koření 

1,15 (ve 
výprodeji za 

0,60) / 31 

Celozrnné špagety se 
zeleninovou omáčkou 
/ Vollkorn-Spaghetti mit 
Karotte, Zucchini und 
Tomate 
Nelze srovnávat 

Maďarsko (pouze 
podobný produkt, 
v Německu od 12. 
ukončeného 
měsíce, v ČR od 7. 
ukončeného 
měsíce) 

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 Zelenina 52 % (mrkev 28 %, cuketa 
7 %, celer, rajčata 6 %, cibule), voda, 
celozrnné špagety 15 % (tvrdá 
pšenice), amarant 5 %, řepkový olej 
2,1 %, koření, kuchyňská sůl 

1,15 / 31 

Rajčata se špagetami 
a mozzarellou 
/ Spaghetti mit Tomaten & 
Mozzarella 

Německo 
(stejný produkt) 

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 

43 – 52 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 

1,15 / 31 
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Těstoviny se zeleninou a 
smetanou 

Maďarsko 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 - - 

Zelenina a rýže s telecím 
masem 

Maďarsko Zelenina 39 % (mrkev, květák), voda, 
vařená rýže 16 %, telecí maso 

50 - - 

Rajčata a brambory s 
kuřecím masem / Tomaten & 
Kartoffeln mit Bio-Hühnchen 

Maďarsko 
(v Německu od 10. 
končeného měsíce, 
v ČR od 7. 
ukončeného 
měsíce) 

Zelenina 53 % (brambory 26 %, 
rajčata 25 %, cibule), voda, kuřecí 
maso 9,4 %, kukuřičná mouka, 
rýžový škrob, řepkový olej 1,9 %, 
koření (pepř, kmín) 

50 Zelenina 53 % (brambory 26 %, 
rajčata 25 %, cibule), voda, kuřecí 
maso 9,4 %, kukuřičná mouka, škrob, 
řepkový olej 1,9 %, koření 

1,15 / 31 

Rýže s mrkví a krůtím masem 
/ Reis mit Karotten & Bio-
Pute 

Maďarsko Voda, mrkev 24 %, vařená rýže 21 %, 
krůtí maso 8 %, řepkový olej 1,7 % 

58 Zelenina 38 % (mrkev 30 %, 
brambory 8 %), voda, vařená rýže 
15 %, krůtí maso 8 %, řepkový olej 1,9 % 

1,15 / 31 

Zelenina s těstovinami 
a šunkou 
/ Bio-Schinkennudeln mit 
Gemüse 

Maďarsko 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 Zelenina 49 % (mrkev, rajčata, 
kukuřice, cibule), vařené nudle 19 % 
(tvrdé pšenice), voda, zadní a přední 
šunka bez tepelné úpravy 10,5 %, 
pšeničná mouka, řepkový olej 0,9 % 

1,15 / 31 

Těstoviny s mořskou rybou, 
brokolicí a smetanou 
/ Tagliatelle mit Alaska-
Seelachsfilet in 
Rahmbrokkoli 

Maďarsko 
(v Německu od 10. 
končeného měsíce, 
v ČR od 7. 
ukončeného 
měsíce) 

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 Voda, vařené tagliatelle 25 % (tvrdá 
pšenice), treska tmavá 12 %, mrkev 
12 %, brokolice 5 %, smetana 3 %, 
cibule, řepkový olej 1,7 %, pšeničná 
mouka 1,5 %, škrob, citrónová šťáva 
z koncentrátu 

1,15 / 31 

Červená řepa s jablky 
a hovězím masem 
/ Rote Beete Gemüse mit 
Apfel und Bio-Rind 

Maďarsko Zelenina 35 % (brambory 20 %, 
červená řepa 13 %, cibule), voda, 
jablka 16 %, hovězí maso 10 %, 
rýžový škrob, řepkový olej 2,4 % 

50 Zelenina 35 % (brambory 20 %, 
červená řepa 13 %, cibule), voda, 
jablka 16 %, hovězí maso 10 %, 
rýžový škrob, řepkový olej 2,4 % 

1,15 / 31 
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Zeleninové lasagne 
/ Gemüse-Lasagne 

Německo 
(stejný produkt), 
od 10. ukončeného 
měsíce 

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 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 

1,15 / 31 

Buntes Gemüse mit 
Süßkartoffeln & Bio-
Hühnchen 
(barevná zelenina se 
sladkými brambory 
a kuřecím masem) 

- - - Zelenina 66 % (mrkev, brambory, 
sladké brambory 6 %, cuketa), voda, 
kuřecí maso 9 %, řepkový olej 1,9 %, 
škrob, kukuřičná mouka, koření 

1,15 / 31 

Weiße Karotte mit 
Rahmgemüse & Bio-
Hühnchen 
(bílá mrkev se smetanovou 
zeleninou a kuřecím masem) 

- - - Zelenina 70 % (bílá mrkev 40 %, 
brambory, pastinák), voda, kuřecí 
maso 8,1 %, smetana 3 %, škrob, 
řepkový olej 0,8 % 

1,15 / 31 

Spaghetti Bolognese 
(boloňské špagety) 

- - - Zelenina 64 % (34 % rajče, mrkev, 
celer, cibule), vařené špagety 19 % 
(pšenice tvrdá), vodou, 5 % hovězí 
maso, pšeničná mouka, řepkový olej 
2,1 %, koření 

1,15 / 31 

Kartoffeln mit mildem 
Rahmgulasch mit Bio-
Rindfleisch 
(guláš s brambory a hovězím 
masem) 

- - - Zelenina 77 % (mrkev, rajčata, 
brambory 22%, cibule), 9,3% hovězí 
maso, rýžová mouka, smetana 3 %, 
řepkový olej 0,8 %, koření 

1,15 / 31 

Kartoffel-Gemüse mit Bio-
Rind 
(brambory se zeleninou 
a hovězím masem) 

- - - Zelenina 65 % (brambory 38 %, 
mrkev 27 %), voda, hovězí maso 
8,2 %, řepkový olej 1,6%, škrob 

1,15 / 31 
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Couscous mit Gemüse & 
BioHühnchen 
(kuskus se zeleninou 
a kuřecím masem) 

- - - Zelenina 47 % (mrkev, rajčata, 
cuketa, cibule), voda, vařený kuskus 
11 % (tvrdá pšenice), kuřecí maso 
8 %, mango, pšeničná mouka, 
řepkový olej 1,6 %, koření 

1,15 / 31 

Käse-Makkaroni mit buntem 
Gemüse 
(sýrové makarony 
s barevnou zeleninou) 

- - - Odstředěné mléko, zelenina 32 % 
(mrkev, cibule, pórek, hrášek), 
vařené těstoviny 15 % (tvrdá 
pšenice), mouka amarant 6 %, voda, 
strouhaný tvrdý sýr 2,5 %, řepkový 
olej 2,3 %, citronová šťáva 
z koncentrátu, koření 

1,15 / 31 

 


