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OVOCNÉ PŘÍKRMY 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
 
 

Název produktu v češtině / 
němčině 

Český HIPP Německý HIPP 

Vyrobeno Složení Cena v Kč Složení Cena v € / Kč 

Jablka s hruškami 
/ WilliamsChrist-Birnen mit 
Apfel  
Nelze srovnávat 

Maďarsko 
(podobný produkt) 
 

Ovoce 95 % (jablka 70 %, jablečná 
šťáva z koncentrátu, hrušky 6 %), 
rýžová mouka, rýžový škrob, 
antioxidant: kyselina l-askorbová 

27 
(125 gramů) 

Ovoce 100 % (hrušky 70 %, jablka 
30 %) 

1,05 / 28 
(190 gramů) 
1,15 / 31 
(250 gramů) 

Jablka s banány a broskvemi 
/ Banane & Pfirsich in Apfel 
 

Maďarsko Ovoce 100 % (jablka 67 %, broskvové 
pyré 20 %, banány 13 %), 
antioxidant: kyselina l-askorbová 

27 
(125 gramů) 

Ovoce 100 % (jablka 67 %, broskve 
20 %, banány 13 %) 

1,05 / 28 
(190 gramů) 
 

Jablka s mangem a banány 
/ Mango-Banane in Apfel  

Maďarsko 
(od 6. ukončeného 
měsíce) 

Ovoce 95 % (jablka 50 %, jablečná 
šťáva z koncentrátu nízké kyselosti, 
mango 12 %, banány 10 %, 
acerola  1 %), kukuřičná mouka, 
škrob, antioxidant: kyselina 
 l-askorbová 

37 – 52 
(190 gramů) 

Ovoce 100 % (jablka 77 %, mango 
12 %, banány 10 %, acerola) 

1,05 / 28 
(190 gramů) 

Jablka s jahodami a malinami 
/ Erdbeere mit Himbeere in 
Apfel  

Německo Ovoce 99 % (jablka 77 %, jahody 
10 %, banány, maliny 4 %), mrkvová 
šťáva z koncentrátu), antioxidant: 
kyselina l-askorbová 

33 – 42 
(190 gramů) 

Ovoce 99 % (jablka 77 %, jahody 
10 %, banány, maliny 4 %), mrkvová 
šťáva z koncentrátu) 

1,05 / 28 
(190 gramů) 

Broskve 
 

Maďarsko Ovoce 89 % (broskve 80 %, hrušky), 
pitná voda, kukuřičná mouka, 
antioxidant: kyselina askorbová 

27 
(125 gramů) 

- - 
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Jablka s lesními plody 
/ Waldbeeren in Apfel  

Maďarsko (od 6. 
ukončeného 
měsíce) 

Ovoce 94 % (jablka 45 %, lesní plody 
23 % (jahody, maliny, aróniová šťáva 
z koncentrátu, borůvky), jablečná 
šťáva nízké kyselosti z koncentrátu), 
rýžová krupice, vitamín C 

27 
(125 gramů) 

Ovoce 100 % (jablka 84 %, lesní 
plody 11 % (jahody, maliny, borůvky, 
černý rybíz, acerola), koncentrát 
mrkvové šťávy 

1,05 / 28 
(190 gramů) 

Meruňky  Maďarsko Meruňky 46 %, voda, cukr, rýžová 
krupice, rýžový škrob, vitamín C. 

27 
(125 gramů) 

- - 

Hrušky Williams Christ 
/ WilliamsChrist-Birne  

Maďarsko Ovoce 97 % (hrušky WilliamsChrist 
40 %, hrušková šťáva z koncentrátu, 
Williams-Christ hruškové pyré 
(částečně extrahované) 22 %), rýžová 
krupice, vitamín C.  

27 
(125 gramů) 

Hrušky WilliamsChrist 100% 0,75 / 20 
(125 gramů) 

Švestky  Maďarsko Švestky 50 %, voda, cukr, rýžová 
krupice, rýžový škrob, vitamín C 

35 
(125 gramů) 

- - 

Heidelbeeren in Apfel 
(borůvky v jablku) 

- - - Ovoce 100 % (jablka 82 %, 
borůvky 15 %, banán) 

1,05 / 28 
(190 gramů) 

Pfirsich in Apfel (broskev 
v jablku) 

- - - Ovoce 100 % (jablka 70 %, 
broskve 30 %) 

1,05 / 28 
(190 gramů) 

Äpfel mit Bananen (jablko 
s banánem) 

- - - Ovoce 100 % (jablka 77 %, 
banány 23 %) 

1,05 / 28 
(190 gramů) 

Kiwi-Banane in Birne (kiwi 
s banánem v hrušce) 

- - - Ovoce 100 % (hrušky 50 %, 
kiwi 28 %, banány 22 %) 

1,05 / 28 
(190 gramů) 

Johannisbeere in Apfel-
Banane (rybíz v jablku 
s banánem) 

- - - Ovoce 100 % (jablka 86 %, 
banány 7 %, černý rybíz 7 %) 

1,05 / 28 
(190 gramů) 

Jablka s hruškami / Birne 
in Apfel ; kelímek 

Německo Ovoce 100 % (jablka 88 %, 
hrušky 12 %), vitamín C 

75 – 79 Ovoce 100 % (jablka 88 %, 
hrušky 12 %), antioxidant: kyselina 
askorbová 

1,65 / 45 

Jablka s broskvemi / Pfirsich 
in Apfel; kelímek  

Německo Ovoce 100 % (jablka 88 %, 
broskve 9 %, mango), vitamín C 

75 – 79 Ovoce 100 % (jablka 88 %, 
broskve 9 %, mango), antioxidant: 
kyselina askorbová 

1,65 / 45 
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Banane in Apfel (banán 
v jablku); kelímek 

- - - Ovoce 100 % (jablka 84 %, 
banán 16 %), antioxidant: kyselina 
askorbová 

1,65 / 45 

Jablka s jahodami; kelímek Německo Ovoce 100 % (jablka 91 %, jahody 
5 %, banány, borůvky 1 %), 
vitamín C. 

70 - - 

 


