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Příkrmy ve skleničce: Příkrmy s hovězím masem. Které jsou nejlepší? 
Podrobněji jsme se zaměřili na příkrmy ve skleničce s hovězím masem. Příkrmy zakoupíte v drogerii, skrze on-line obchod s dětským zbožím a ve vybraných lékárnách (také online). Ve srovnání naleznete skleničky značek Holle, Hipp, 
dmBio, Hami, Bebivita, Hamánek, Babylove, BABYBIO, Ella’s Kitchen a Sunárek. 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 

Pevný 
podíl 

Hami masozeleninový příkrm Hovězí na 
zelenině od uk. 6. měsíce 125 g 

6 
Mrkev 40 %, Brambory 18 %, Rajčata 18 %, 

Fazole bílé 12,6 %, Hovězí maso 10 %, Řepkový 
olej 

27 125 21.6 ne 88.6 10 - - 98.6 

Ella's Kitchen Špagety Bolonese 190g 10 

organická rajčata - 37%, organický zeleninový 
vývar (voda a organická zelenina: pastinák, 

mrkev, pórek, cibule a tuřín) - 19%, organická 
mrkev - 11%, organické hovězí maso- 10%, 

organická brokolice - 6%, organická cibule - 6%, 
organické špagety (pšenice a vaječné bílky) - 5%, 
organické hřiby - 4%, organický sýr čedar - 2%, 

organický česnek < 1%, organické míchané 
bylinky < 1%, organické koření < 0,1% 

95 190 49.6 ano 64 10 5 - 79 

dmBio Mrkev se zeleninou, 
bramborami a hovězím masem od 12. 

ukončeného měsíce, 250 g 
12 

40 % mrkev, 23 % brambory, voda, 8 % hovězí 
maso, 4 % pór, 4 % hrášek, 2 % řepkový olej, 

petržel 
38 250 15.2 ne 71 8 - - 80 

BABYBIO 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 - - 75 

Ella's Kitchen Dušené hovězí masíčko 
130g 

7 

organický zeleninový vývar (voda a organická 
zelenina: mrkev, pastinák, pórek, cibule, tuřín, 

pepř, majoránka, petržel a tymián) - 35% , 
organická mrkev - 22%, organické brambory - 
22%, organické hovězí maso - 11%, organické 

rajčata - 6%, organický pastinák - 4%, organické 
míchané bylinky <1% 

78 130 60 ne 65 11 - - 76 

 
Ella's Kitchen Zapečená sekaná s 

bramborami 190g 
7 

organický zeleninový vývar (voda a organická 
zelenina: brambory, cibule, mrkev a oregano) - 

26%, organické brambory - 25%, organická 
cibule - 11%, organické hovězí maso - 11%, 

organické sladké brambory - 11%, organická 
mrkev - 8%, organický hrášek - 4%, organické 

rajčata - 4%, organická skořice <1% 

95 190 49.6 ne 63 11 - - 74 

Holle Mrkev, brambor a hovězí maso 4 
zelenina 58% (mrkev 32%, brambor 26%), voda, 

hovězí maso 8% 
44 190 23 ne 58 8 - - 66 
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dmBio Mrkev se sladkými brambory 
a hovězím masem od 8. ukončeného 

měsíce, 220 g 
8 

20 % mrkev, voda, 20 % brambory, 10 % sladké 
brambory, 8 % hovězí maso, 2 % řepkový olej, 

libeček 
35 220 15.9 ne 50 8 - - 58 

Hipp BIO Boloňské špagety 4 

Zelenina 57 % (rajčata 28 %, mrkev, pastinák, 
cibule), namleté vařené nudle (mouka z tvrdé 
pšenice) 32 %, hovězí maso 5 %, řepkový olej 

2,1 %, koření 

45 190 23.7 ano 57 5 32 - 
 

94 

BEBIVITA Mrkev a brambory s hovězím 
masem (190 g) 

4 
Zelenina 77 % (mrkev 50 %, brambory 27 %), 
voda, hovězí maso 8 %, řepkový olej 1,5 %, 

difosforečnan železitý 
36 190 18.9 ne 77 8 - - 85 

dmBio Špaldové Špagety Bolognese 
od 8. ukončeného měsíce, 220 g 

8 
27 % rajčatové pyré, 24 % mrkev, voda, 15 % 

špaldové celozrnné špagety, 8 % hovězí maso, 
3 % celozrnná rýže, 2 % pór, 2 % řepkový olej 

35 220 15.9 ano 53 8 15 
3 % celozrnná 

rýže 
76 

Babylove Brambory s hovězím gulášem 
od 8. ukončeného měsíce, 220 g 

8 

64 % zeleniny (27 % brambor, 22 % mrkev, 11 % 
rajčatového pyré, cibule), voda, rýže mletá a 
vařená, 8 % hovězí maso, 1 % řepkový olej, 

majoránka, libeček 

25 220 11.36 ne 64 8 - 
rýže mletá 
a vařená 

72 

Hami masozeleninový příkrm Boloňské 
špagety od uk. 10. měsíce 250 g 

10 

Rajčata 28,6 %, Těstoviny (pšeničná mouka, 
vaječný bílek) 24,8 %, Mrkev 12,5 %, Hovězí 

maso 9,5 %, Voda, Hrášek 8 %, Cibule, Kukuřičný 
škrob, Řepkový olej, Oregano, Mletý černý pepř 

44 250 17.6 ano 49.1 9.5 24.8 kukuřičný škrob 83 

Babylove Mrkev se sladkými 
bramborami a hovězím masem od 4. 

ukončeného měsíce, 190 g 
4 

62 % zeleniny (44 % mrkve, 12 % brambor, 6 % 
sladkých brambor), voda, rýže mletá a vařená, 8 

% hovězí, 1 % řepkový olej 
25 190 13.16 ne 62 8  

rýže mletá 
a vařená 

70 

Babylove Zeleninová pánvička 
s bramborami a hovězím masem od 12. 

ukončeného měsíce, 250 g 
12 

62 % zelenina (23 % brambory, 19 % mrkev, 8 % 
hrášek, 7 % rajčata, 3 % pór, 2 % paprika), voda, 
8 % hovězí maso, kukuřičná mouka, 2 % řepkový 

oleje, pažitka 

37 250 14.8 ne 62 8 - 
kukuřičná 

mouka 
70 

Hami masozeleninový příkrm Rajčata s 
hovězím a vaječným žloutkem od uk. 8. 

měsíce 200 g 
8 

Voda, Rajčata 22,5 %, Brambory 20 %, Mrkev 16 
%, Hovězí maso 9 %, Pórek 3 %, Vaječný žloutek 
2,12 %, Kukuřičný škrob, Bezlepkový pšeničný 

škrob 

37 200 18.5 ne 61.5 9 - 
kukuřičný škrob, 

Bezlepkový 
pšeničný škrob 

70 

Hami masozeleninový příkrm Brambory 
s hovězím a hráškem od uk. 12. měsíce 

250 g 
12 

Hrášek 30 %, Voda, Brambory 18 %, Mrkev 10 
%, Hovězí maso 8 %, Kukuřičná mouka, Řepkový 

olej, Kukuřičný škrob 
44 250 17.6 ne 58 8 - 

kukuřičná 
mouka, 

kukuřičný škrob 
66 

Holle Boloňské špagety 8 
zelenina 48% (rajčata 30%, mrkev 16%, pórek 

2%), voda, hovězí maso (8%), uvařené pšeničné 
špagety (7%), pšeničná rýžová moučka 

44 220 20 ano 48 8 7 
pšeničná rýžová 

moučka 
63 

Hipp Jemná bramborová kaše s mrkví a 
hovězím masem 

7 
Brambory 44 %, voda, mrkev 10 %, hovězí maso 
8 %, mléko, řepkový olej 1,1 %, škrob, smetana, 

koření 
50 220 22.7 ne 54 8 - škrob 62 
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Hami masozeleninový příkrm Zelené 
fazolky s hovězím a brambory od uk. 8. 

měsíce 200 g 
8 

Voda, Zelené fazolky 28 %, Brambory 15 %, 
Hovězí maso 8 %, Pórek 6 %, Petržel 4 %, 

Bezlepkový pšeničný škrob, Kukuřičný škrob, 
Řepkový olej 

37 200 18.5 ne 53 8 - 
bezlepkový 

pšeničný škrob, 
kukuřičný škrob 

61 

Hipp Červená řepa s jablky a hovězím 
masem 

7 
Zelenina 35 % (brambory 20 %, červená řepa 13 
%, cibule), voda, jablka 16 %, hovězí maso 10 %, 

rýžový škrob, řepkový olej 2,4 % 
50 220 22.7 ne 51 10 - rýžový škrob 61 

Babylove Boloňské špagety od 12. 
ukončeného měsíce, 250 g 

12 

38 % zeleniny (28 % rajčatové pyré, mrkev, 
pastinák, cibule), voda, 20 % nudle vařené 

(tvrdá pšenice), 8 % hovězí maso, rýžová mouka, 
1 % řepkový olej, tapiokový škrob, libeček 

37 250 14.8 ano 38 8 20 
tapiokový škrob, 

rýžová mouka 
66 

Hami masozeleninový příkrm Špenát 
s hovězím a brambory od uk. 8. měsíce 

200 g 
8 

Voda, Brambory 30 %, Špenát 15 %, Hovězí 
maso 8,5 %, Bezlepkový pšeničný škrob, 
Řepkový olej, Sušené plnotučné mléko 

37 200 18.5 ne 45 8.5 - 
bezlepkový 

pšeničný škrob 
53 

BEBIVITA Boloňské špagety (220 g) 7 

Voda, rajčata 29 %, mrkev, vařené špagety 
(tvrdá pšenice) 19%, vařená rýže, hovězí maso 
5%, řepkový olej 2%, jodizovaná kuchyňská sůl, 

koření, difosforečnan železitý 

38 220 17.3 ano 29 5 19 vařená rýže 53 

Hamánek Rýže s karotkou a hovězím 
masem 230 g 

6 

Voda, Karotka (28 % hm.), Rýže (14,6 % hm.), 
Hovězí maso (8 % hm.), Rýžová mouka (1,5 % 

hm.), Rostlinný olej (řepkový), Citronový 
koncentrát 

33 230 14.3 ne 28 8 14.6 
1,5 % rýžová 

mouka 
50 

Hamánek Gnocchi s hovězím masem ve 
smetanové omáčce 190 g 

5 

Voda, Dýně, Těstoviny (17 % hm,) 
(voda, pšeničná mouka, sušené bramborové 

vločky, rostlinný olej (řepkový)), Hovězí maso (8 
% hm.), Smetana (6 % hm.), Rýžová mouka, 

Pórek 

29 190 15.3 ano neuvádí 8 17 rýžová mouka - 

Hamánek Hovězí s brokolicí 
a bramborem 190 g 

5 

Voda, Bramborové pyré (20% hm.) (voda, 
sušené bramborové vločky), Brokolice (15% 

hm.), Hovězí maso (10% hm.), Špenát, Smetana, 
Cuketa, Rýžová mouka 

29 190 15.3 ne neuvádí 10 - rýžová mouka - 

 


