
www.radimradi.cz  

1 
 

ZELENINOVÉ 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
Skleničky mají 125 gramů, není-li uvedeno jinak. 
 
 

Název produktu v češtině / 
němčině 

Český HIPP Německý HIPP 

Vyrobeno Složení Cena v Kč Složení Cena v € / Kč 

První mrkev / Reine Früh-
Karotten 

Německo 90 % mrkev, voda 30 90 % mrkev, voda 0,45 / 12 

První dýně / Kürbis Maďarsko 90 % dýně, voda 30 65 % dýně, voda, škrob 0,45 / 12 

Bílá mrkev / Reine Weiße 
Karotte  

Německo 
(stejný produkt) 

90 % bílá mrkev, voda 30 90 % bílá mrkev, voda 0,45 / 12 

Zeleninová směs / Gemüse – 
Allerlei 

Maďarsko Zelenina 73 % (mrkev, brambory, 
květák, hrášek), voda, řepkový olej 1,3 % 

30 
(125 gramů) 

Zelenina 73 % (mrkev, brambory, 
květák, hrášek), voda, řepkový olej 1,2 % 

0,85 / 23 
(190 gramů) 

Brambory se špenátem 
a smetanou / Rahm-Spinat 
in Kartoffeln 

Maďarsko Zelenina 67 % (brambory 41 %, špenát 
20 %, cuketa), odstředěné mléko, 
smetana 2,5 %, řepkový olej 1,3 % 

30 
(125 gramů) 

Zelenina 67 % (brambory 41 %, špenát 
20 %, cuketa), odstředěné mléko, 
smetana 2,5 %, řepkový olej 1,3% 

0,85 / 23 
(190 gramů) 

Mrkev s bramborami / Früh-
Karotten mit Kartoffeln 

Německo Zelenina 88 % (mrkev 78 %, brambory 
10 %), voda, řepkový olej 1,3 % 

30 
(125 gramů) 

Zelenina 88 % (mrkev 78 %, brambory 
10 %), voda, řepkový olej 0,9 % 

0,85 / 23 
(190 gramů) 

Jemná bramborová kaše / 
Feiner Kartoffelbrei  

Německo 
(stejný produkt) 

Brambory 45 %, voda, mléko, 
smetana, řepkový olej 0,9 % 

45 
(190 gramů) 

Brambory 45 %, voda, mléko, 
smetana, řepkový olej 0,9 % 

0,95 / 26 
(190 gramů) 

Dýně s bramborami / Kürbis 
mit Kartoffeln 

Německo 
(stejný produkt) 

Zelenina 85 % (dýně 60 %, brambory 
25 %), voda, řepkový olej 0,9 % 

35 – 52 
(125 gramů) 

Zelenina 85 % (dýně 60%, brambory 
25 %), voda, řepkový olej 0,9 % 

0,85 / 23 
(190 gramů) 

První brokolice Maďarsko Voda, brokolice 30 %, vařená rýže  
30 %, řepkový olej 1,3% / 
Nová receptura: voda, brokolice 40 %, 
kukuřičná mouka, rýžový škrob 

30 - - 
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Weiße Karotte mit Kartoffeln 
und Pastinaken (bílá mrkev 
s bramborami a pastinákem) 

- - - Zelenina 67 % (bílá mrkev 35 %, 
brambory 22 %, pastinák 10 %), voda, 
škrob 

0,95 / 26 
(190 gramů) 

Gemüse-Risotto (zeleninové 
rizoto) 

- - - Zelenina 54 % (mrkev 30 %, rajčata 
14 %, brambory), 20 % rýže, 
odstředěné mléko, smetana, sušené 
odstředěné mléko, cibule, máslo, řepkový 
olej 0,9 % 

0,85 / 23 
(190 gramů) 

Reine Pastinaken (pastinák) - - - Pastinák 70 %, voda 0,45 / 12 

Pastinaken mit Kartoffeln 
(pastinák s bramborami) 

- - - Zelenina 75 % (pastinák 50 %, 
brambory 25 %), voda, řepkový 
olej 2,1 % 

0,85 / 23 
(190 gramů) 

 


