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Masozeleninové příkrmy Babybio od 4. ukončeného měsíce 
Příkrmy Babybio zakoupíte nejčastěji online v obchodech s dětským zbožím nebo v lékárnách. Francouzská značka nabízí kvalitní BIO příkrmy. Veškeré produkty uvedeny v tabulce jsou vyrobeny ve Francii. Produkty zakoupíte ve 
skleničce, kapsičce nebo kelímku. Zaměřili jsme se na 11 výrobků od 6. do 8. 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 

BabyBio Hrášek a mrkev s farmářskou 
kachnou 120g 

6 
Zelenina 69 % (hrášek 27 %, mrkev 27 %, cibule, 

sladké brambory), voda z vaření, maso 
farmářské kachny 9,5 %, tymián 

55 120 46 ne 69 9,5 - - 

Hrášek, pastinák, cuketa a telecí maso 
2x200g 

6 

Zelenina 76 % (španělský hrášek 23 %, 
francouzský pastinák 22 %, rakouské brambory, 

provensálská cuketa 15 %, voda z vaření, 
francouzské farmářské telecí maso 8 %, řepkový 

a slunečnicový olej 

122 2x200 30,5 ne 76 8 - - 

Brambory a cuketa s telecím masem 
2x200g 

6 

Zelenina 68 % (francouzské brambory 44 %, 
provensálská cuketa 16 %, španělská cibulka), 

voda z vaření, francouzské farmářské telecí 
maso 8,5 %, extra panenský olivový olej, 
španělský česnek, francouzská pažitka, 

francouzský tymián 

122 2x200 30,5 ne 68 8,5 - - 

Mrkev a dýně se pstruhem 2x200g 8 
Zelenina 60,5 % (mrkev 31 %, brambory, cibule, 

dýně 8,5 %), voda z vaření, pstruh 8 %, rýže, 
citrónová šťáva, petržel 

122 2x200 30,5 ne 60,5 8 - - 

Brambory a špenát s lososem a rýží 
2x200g 

8 

Zelenina 58 % (francouzské brambory 22 %, 
holandský špenát 20 %, francouzská mrkev, 

španělská cibule) voda z vaření, irský losos 9,5 
%, rýže 4 %, crème fraîche, šťáva z italských 

citronů, řepkový a slunečnicový olej, 
francouzský kopr 

109 2x200 27,2 ne 58 9,5 - - 

Hrášek a brambory s islandskou treskou 
2x200g 

8 

Zelenina 67 % (španělský hrášek 32 %, 
francouzské brambory 18 %, francouzská mrkev, 

španělská cibule), voda z vaření, 
islandská treska 8 %, francouzská petržel 

122 2x200 30,5 ne 67 8 - - 

Mrkev s máslovou dýní, kuřetem a rýží 
2x200g 

6 

Zelenina 69 % (francouzská mrkev 48 %, 
provensálská máslová dýně 13 %, španělská 

cibule), voda z vaření, francouzské farmářské 
kuře 8,5 %, rýže 4,5 %, panenský řepkový a 

slunečnicový olej, francouzský tymián 

122 2x200 30,5 ne 69 8,5 - - 

Mrkev a suš. švestky s hovězím masem 
2x200g 

8 

Zelenina 67 % (mrkev 53 %, pastinák, cibule), 
pyré ze sušených švestek 11 % (švestky 6,6 %, 
voda), voda z vaření, francouzské farmářské 

hovězí maso 8 %, krupice z tvrdé pšenice 4 %, 
řepkový a slunečnicový olej 

122 2x200 30,5 ano 67 8 - - 
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Zelenina s kuřetem a quinoa 2x200g 12 

Zelenina 54 % (francouzská mrkev 32 %, 
španělská paprika 10 %, španělská cibule, pyré z 
italských rajčat 4 %), voda z vaření, francouzské 

farmářské kuřecí maso 9,5 %, quinoa 7 %, 
francouzská petržel 

109 2x200 27,2 ne 54 9,5 - - 

Lilek na způsob Musaky s jehněčím 
masem 2x200g 

8 

Zelenina 73 % (francouzská mrkev 27 %, 
francouzský lilek 14 %, rakouské brambory, pyré 

z italských rajčat 11 %, španělská cibule), 
rekonstituované odstředěné mléko v prášku, 

francouzské jehněčí maso 8,5 %, rýžová mouka, 
extra panenský olivový olej, španělský česnek, 

francouzský tymián 

109 2x200 27,2 ne 73 8,5 - 

rýžová mouka 
(recept na 

Musaku jako 
takový obsahuje 

mouku) 

Mrkev, dýně a jablka s kachním masem 
2x200g 

8 

Zelenina 65 % (francouzská mrkev 34 %, 
holandská dýně 17,5 %, španělská cibule, 

holandský pastinák), francouzská jablka 17 %, 
voda z vaření, francouzská farmářská kachna 8,5 

%, řepkový a slunečnicový olej, francouzský 
rozmarýn 

109 2x200 27,2 ne 65 8,5 - - 

 


