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Příkrmy ve skleničce: Mrkev s bramborem a masem. Které jsou nejlepší? 
Podrobněji jsme se zaměřili na masozeleninové příkrmy ve skleničce, konkrétně na kombinaci mrkev s bramborem a 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 

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 - - 

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 - - 

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

hovězí maso 8% 
44 190 23 ne 58 8 - - 

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 - - 

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 - - 

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 

Hamánek Králík s bramborem v 
mrkvové omáčce 230 g 

6 

Bramborové pyré 33 % hm. (voda, sušené 
bramborové vločky), Mrkev (24 % hm.), Voda, 

Králičí maso (10 % hm.), Rostlinný olej (řepkový), 
Bramborový škrob, Sušený kopr, Sušená pažitka 

33 230 14.3 ne 57 10 - 
Bramborový 

škrob 

Hamánek Jehněčí soté s mrkví 
a bramborovou kaší 190 g 

6 

Voda, Bramborové pyré 29 % hm. (voda, sušené 
bramborové vločky), Mrkev (25 % hm.), Jehněčí 
maso (10 % hm.), Bramborový škrob, Rostlinný 

olej (řepkový), Citronový koncentrát 

29 190 15.3 ne 54 10 - 
Bramborový 

škrob 

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 

 
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 
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Hami masozeleninový příkrm Brambory 
s kuřetem, mrkví a jemným špenátem 

od uk. 10. měsíce 250 g 
10 

Voda, Mrkev 26%, Brambory 12 %, Kuřecí maso-
prsa 9,5 %, Plnotučné mléko, Jablečná šťáva, 

Bezlepkový pšeničný škrob, Petržel 3 %, Pórek 2 %, 
Řepkový olej, Špenát 1,6 %, Majoránka 

44 250 17.6 ne 44.6 9.5  
Bezlepkový 

pšeničný škrob 

Hami masozeleninový příkrm Mrkev 
s telecím a brambory od uk. 6. měsíce 

125 g 
6 

Voda, Mrkev 30 %, Brambory 10 %, Telecí maso 
8,5 %, Kukuřičná mouka, Řepkový olej, Kukuřičný 

škrob 
27 125 21.6 ne 40 8.5 - 

Kukuřičná 
mouka, 

kukuřičný škrob 

 


