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Masozeleninové příkrmy Alete od 4. ukončeného měsíce 
Příkrmy Alete  zakoupíte online v obchodech s dětským zbožím, v online lékárnách a ve vybraných drogeriích. Zaměřili jsme se na masozeleninové příkrmy ve skleničce od 4. do 10. ukončeného měsíce. Veškeré produkty uvedeny 
v tabulce jsou vyrobeny v EU v BIO kvalitě. Produkty zakoupíte ve skleničce. Zaměřili jsme se na 7 výrobků od 4. do 12. ukončeného měsíce. Uvedené ceny platí pro rok 2018. 
 

Srovnání produktů 

Název 
Od uk. 
měsíce 

Složení 
Cena 
(Kč) 

Balení (g) Cena za 100 g Obsahuje lepek 
Podíl zeleniny 
v procentech 

Podíl masa 
v procentech 

Podíl těstovin / 
rýže 

Obsahuje 
zahušťovadla 

 
Alete BIO příkrm Zelenina s těstovinami a 
vepřovou šunkou z kýty a plece 190g 

6 

Zelenina* 44,8% (mrkev* 53,6 %, rajčatové pyré* 
35,2 %, pastinák* 11,2 %), voda, vařené 
těstoviny* 15% (voda, krupice 
z tvrdozrnné pšenice*), vepřová šunka* z kýty a 
plece (vepřové maso*, jedlá sůl) 8,8%, cibule*, 
rýžová krupice*, škrob*, smetana ke šlehání* 
1,2%, řepkový olej*, slunečnicový olej* 

43 190 22.5 ano 44.8 8.8 15 
Škrob, rýžová 

krupice 

 
Alete BIO Příkrm Mrkev s bramborem a 
kuřecím masem 190g 

6 

Zelenina* 51,5% (mrkev* 52 %, brambory* 48 %), 
voda, kuřecí maso* 8,5%, rýžová krupice*, máslo* 
1%, řepkový olej*, jablečná šťáva z koncentrátu*, 
slunečnicový olej* 

43 190 22.5 ano 51.5 8.5 - Rýžová krupice 

Alete BIO Příkrm Špagety se zeleninovou 
omáčkou a krůtím masem 190g 
 

4 

Voda, zelenina* 37,7% (mrkev* 53 %, pastinák* 
24 %, rajčatové pyré* 23 %), vařené těstoviny* 
10,5% (voda, krupice z tvrdozrnné pšenice*), krůtí 
maso* 8%, krupice z tvrdozrnné pšenice*, škrob*, 
rýžová mouka*, řepkový olej*, slunečnicový olej* 

43 190 22.5 ano 37.7 8 10.5 Rýžová krupice 

Alete BIO příkrm Těstoviny s brokolicí a 
smetanou 220g 

8 

Zelenina 30,2% (brokolice 50,3 %, mrkev 49,7 %), 
voda, odstředěné mléko, vařené těstoviny 10,5% 
(voda, krupice z tvrdozrnné pšenice, 
sušená vaječná bílkovina), cibule, smetana ke 
šlehání 2%, škrob, rýžová krupice, krupice 
z tvrdozrnné pšenice,  řepkový olej, slunečnicový 
olej, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan 
draselný) 

50 220 22.7 ano 30.2 - 10.5 
Škrob, rýžová 

krupice, krupice 
z tvrdozrnné pšenice 

Alete BIO příkrm Kuskus se zeleninou a 
kuřecím masem 220g 
 

8 

Zelenina 54,3% (mrkev 41%, rajčatové pyré 36 %, 
pastinák 10%, cuketa 7%, červená paprika 6%), 
voda, kuřecí maso 8%, krupice z 
tvrdozrnné pšenice 4,5%, cibule, rýžová krupice, 
škrob, řepkový olej, slunečnicový olej, petržel 
0,4%, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan 
draselný), česnek 

50 220 22.7 ano 54.3 8 4.5 
Škrob, rýžová 

krupice 

Alete BIO příkrm Mrkev na smetaně s 
rýží a krůtím masem 220g 
 

10 

Mrkev* 40%, voda, vařená rýže* 13,2% (voda, 
rýže*), krůtí maso* 8,4%, smetana ke šlehání* 
2,8%, rýžová krupice*, cibule*, škrob*, řepkový 
olej* 0,5%, jedlá sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan 
draselný), slunečnicový olej* 0,22%, 
petržel*0,05% 

50 220 22.7 ne 40 8.4 13.2 
Škrob, rýžová 

krupice 

Alete BIO Příkrm Brambory na smetaně s 
květákem a telecím masem 220g 
 

10 

Zelenina* 47,5% (brambory* 59 %, květák* 25 %, 
mrkev* 16 %), voda, telecí maso* 8%, rýžová 
krupice*, smetana* ke šlehání 2%, cibule*, 
škrob*, řepkový olej*, slunečnicový olej*, jedlá 

50 220 22.7 ne 47 8 - 
Škrob, rýžová 

krupice 
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sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), 
petržel*0,05% 

 

 

 

 

 

  


