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Příkrmy s rybami: Jaké jsou nejlepší? 
Podrobněji jsme se zaměřili na masozeleninové příkrmy ve skleničce s rybami. 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. 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 

Babylove Těstoviny se zeleninou a 
lososem od 4. ukončeného měsíce, 190 

g 
4 

48 % zelenina (43 % mrkev, 5 % fenyklu), 26 % 
špagety (pšenice), voda, 8 % losos, 1 % řepkového 

oleje 
25 190 13.16 ano 48 8 26 - 82 

Babybio 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 - - 75 

dmBio Mrkev s rýží a lososem 
od 4. ukončeného měsíce, 190 g 

4 
45 % mrkev, voda, 20 % celozrnná rýže mletá 

a vařená, 8 % losos, 1 % řepkový olej 
35 190 18.4 ne 45 8 20 - 73 

 
Ella's Kitchen Lososové rizoto 190g 

10 

organický zeleninový vývar (voda a organická 
zelenina: mrkev, pórek, cibule a petržel) - 47% 
organický losos - 12%, organická mrkev - 8% 

organický hrášek - 8%, organický sýr - 8%, 
organická rýže - 6%, organická cibule - 5%, 

organický pórek - 4%, organické nesolené máslo - 
2% 

95 190 49.6 ne 25 12 6 - 43+47 

Babybio 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 - - 68,5 

Babybio 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 - - 67,5 

Hami masozeleninový příkrm Krémové 
rizoto s mořskou treskou od uk. 8. 

měsíce 200g 
8 

Rýže 21,7 %, Rajčata 21,1 %, Mrkev 20 %, Treska 
11 %, Plnotučné mléko 9,2 %, Voda, Šťáva z bílých 

hroznů, Cibule, Bezlepkový pšeničný škrob, 
Řepkový olej, Petrželová nať, Tymián 

37 200 18.5 ne 41.1 11 21.7 
Bezlepkový 

pšeničný 
škrob 

73,8 

Hipp Karotka s bramborami a lososem 4 
Zelenina 65 % (mrkev 45 %, brambory 20 %), pitná 
voda, losos 8 %, řepkový olej 2,1 %, rýžová mouka 

45 190 23.7 ne 65 8 - 
rýžová 
mouka 

73 

Hipp Jemná bramborová kaše 
s aljašskou treskou 

4 
Brambory 46 %, voda, mléko, aljašská treska 

(treska pestrá) 9,6 %, smetana, řepkový olej 1,5 %, 
škrob, koření 

45 190 23.7 ne 46 9.6 - škrob 55,6 

Hipp Těstoviny s mořskou rybou, 
brokolicí a smetanou 

7 
Voda, vařené těstoviny (mouka z tvrdé pšenice) 25 
%, treska tmavá 12 %, mrkev 12 %, brokolice 5 %, 

50 220 22.7 ano 17 12 25 rýžový škrob 54 
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smetana 3 %, cibule, řepkový olej 1,7 %, pšeničná 
mouka, rýžový škrob, citrónová šťáva 

z koncentrátu 

 

Hami masozeleninový příkrm Špenát s 
mořskou treskou od uk. 6. měsíce 200g 

6 
Voda, Mrkev 12 %, Pastinák 10 %, Maso z tresky 9 

%, Špenát 8 %, Hrášek 8 %, Zelené fazolky 6 %, 
Rýžová mouka, Kukuřičný škrob, Řepkový olej 

37 200 18.5 ne 44 9 - 

Rýžová 
mouka, 

Kukuřičný 
škrob 

53 
 

 


