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Jeśli mają Państwo pytania

Produkty firmy Holle znajdą Państwo w drogeriach,
sklepach ze zdrową żywnością i częściowo w 
aptekach.

Jeśli mają Państwo pytania do firmy Holle, proszę do nas dzwonić.
Nasi doradcy żywieniowi są do Państwa dyspozycji. Chętnie do
Państwa oddzwonimy. 
Mogą Państwo również skontaktować się z nami wysyłając faks lub 
e-mail. W internecie znajdziecie nas Państwo pod następującymi
adresami: www.holle.ch. Ponadto otrzymacie tutaj Państwo infor-
macje dotyczące produktów firmy Holle jak również informacje doty-
czące żywienia, ubierania oraz pielęgnacji dzieci.

Telefon: +41 (0)61 645 96 00

Internet: www.holle.ch

Holle baby food GmbH
Baselstr. 11 · CH-4125 Riehen
Tel. +41 (0)61 645 96 00
Fax +41 (0)61 645 96 09
E-Mail: babyfood@holle.ch
www.holle.ch

Cały świat ekologicznych 
artykułów spożywczych dla

niemowląt i dzieci

Poradnik dotyczący żywienia dzieci

Bio

Ważne informacje dotyczące żywienia dzieci 
w pierwszym roku życia
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Wyłączny dystrybutor w Polsce:
VICTUALIA SALUBER
Ekologiczne Produkty Żywnościowe
Al. Prymasa 1000-lecia 60/62
01-424 Warszawa
Tel. 022 836 59 57
Fax. 022 836 59 58
E-mail: victualia@victualia.pl
www.victualia.pl



32

Firma Holle już od ponad 70 lat propaguje zdrowe odżywianie od samego
początku naszego życia. Żywienie Państwa dziecka w żadnym z kolejnych
etapów życia nie ma tak ogromnego znaczenia jak w pierwszym jego roku.
Wraz z mlekiem matki dziecko otrzymuje optymalne dla niego pożywienie.
Światowa Organizacja Zdrowia i firma Holle polecają w ciągu pierwszych 6
miesięcy życia wyłącznie karmienie piersią, a następnie dalsze karmienie pier-
sią w połączeniu z odpowiednio dopasowanym i zrównoważonym uzupełnie-
niem posiłków zgodnym z wiekiem dziecka. Firma Holle oferuje od samego
początku jedynie żywność ekologiczną z najlepszych upraw. Dla dobra
Państwa dziecka jakość i naturalność naszej żywności dla niemowląt stoją u nas
zawsze na pierwszym miejscu.
Ten poradnik będzie dla Państwa pomocnym źródłem informacji dotyczących
żywienia Państwa dziecka od momentu urodzenia aż po okres przejściowy do
wspólnych rodzinnych posiłków. Nasze doświadczenie i aktualna wiedza 
dotycząca żywienia stanowią dla tego niezawodną bazę.
Nasz asortyment żywności dla niemowląt obejmuje mleko w proszku dla 
niemowląt pierwsze (1), mleko w proszku następne (2) i (3), jak również 
szeroki wybór produktów zbożowych dla dzieci do przygotowywania posiłków
butelkowych jak i pysznych kaszek. Oferta uzupełniona jest daniami 
słoiczkowymi zawierającymi owoce, warzywa i mięso, jak też sucharki 
orkiszowe, keksy orkiszowe i ekologiczną herbatkę dla niemowląt. Tak bogata
oferta produktów jest przygotowana dla Państwa dzieci od momentu narodzin
do ukończenia drugiego roku życia. 

Narodziny dziecka to ogromne szczęście i cud jednocześnie. Wiele się zmienia.
Czekają na Państwa piękne chwile. Rozpoczyna się praca pełna odpowiedzial-
ności. Przyszłość ta kształtuje się dzięki wspólnemu doświadczeniu i 
poznawaniu się nawzajem opartemu na wielkiej miłości. 

Miłość, bezpieczeństwo i żywność ekolo giczna / Demeter dla dzieci i niemowląt 
To co najlepsze z ek olo gicznych upraw
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QualitätsgarantieHolle

Kryteria jako ści przekonują

Nasze produkty pochodzą z 
bio-dynamicznych lub 
ekologicznych gospodarstw rolnych. 
Oznacza to:
➔ naturalne zagospodarowanie bez wykorzy

stywania zwierząt, przeciążania gleby i 
środowiska

➔ jakość zamiast ilości
➔ różnorodność zamiast monokultury
➔ chów zwierząt dostosowany do ich potrzeb
➔ rezygnacja z hormonów zwierzęcych i 

regulatorów wzrostu
➔ naturalny kompost zamiast nawozu 

mineralnego
➔ rezygnacja z chemiczno-

syntetycznych środków 
ochrony roślin

➔ brak chemicznych dodatków 
przy obróbce np. środków 
konserwujących

Każdy artykuł spożywczy dla
niemowląt gwarantuje:
➔ brak użycia genetycznie wypro-
du- kowanych składników
➔ brak dodatku soli kuchennej*
➔ brak dodatku środków aromaty-

cznych
➔ brak dodatku barwników
➔ brak środków konserwujących**

* z wyjątkiem sucharków orkiszowych, 

konieczny dodatek technologiczny w 

znikomych ilościach

** wg prawa

Szczególna jakość Demeter
Kiedy to tylko możliwe nasze artykuły spożywcze dla niemowląt są produkowa-
ne z czystych surowców Demeter. Oznaczenie „Demeter” otrzymują tylko te pro-
dukty, które spełniają surowe kryteria jakości bio-dynamicznych upraw. Poza
kryteriami ekologicznej uprawy, uprawa Demeter uwzględnia dodatkowo właś-
ciwości specyficzne dla danego gatunku roślin i zwierząt. Ziemia jest wspoma-
gana i pielęgnowana przy pomocy roślinnych preparatów. Wzrost siewu nastę-
puje zgodnie z rytmem biologicznym każdej rośliny. Poprzez to dojrzały owoc
zawiera najwyższą zawartość sił witalnych i życiowych. W ten sposób wytwor-

zone, naturalnie powstałe produkty żywnościowe
działają budująco i wzmacniająco, co szczególnie
wychodzi na dobre niemowlętom i małym dzieciom.

Obszerne kontrole 
jakości począwszy od rolników, posiadających
swoje certyfikowane pola uprawne, aż po gotowe
artykuły spożywcze dla niemowląt pozwalają na to,
by skontrolowany produkt uzyskał oznaczenie:
Demeter lub eko (Bio). Numer ekokontroli (= numer
kontroli, np. DE-001-Öko-Kontrollstelle) Numer eko-
kontroli potwierdza dodatkowo ciągłą troskę i przejr-
zystość począwszy od dostaw surowców poprzez
obróbkę aż po gotowy produkt.
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Asortyment artykułów spoży wczych dla dzieci i niemowląt



Oferujemy Państwu szeroki asortym ent produktów butelkowych i kaszek
asortyment produktów 

mleka w proszku dla niemowląt

mleko w proszku dla niemowląt
pierwsze (1)

mleko w proszku dla niemowląt
następne (2)

mleko w proszku dla niemowląt
następne (3)

mleko kozie pierwsze

kaszki dla niemowląt zbożowe bezmleczne

kaszka pełnoziarnista ryżowa

kaszka pełnoziarnista jaglana

kaszka pełnoziarnista orkiszowa

kaszka pełnoziarnista owsiana

kaszka pełnoziarnista pszenna

kaszka pełnoziarnista 3 zboża

kaszka pełnoziarnista jaglana  
jabłko gruszka

kaszka pełnoziarnista z musli

kaszki dla niemowląt mlecznozbożowe

kaszka mleczno-jaglana 
pełnoziarnista

kaszka mleczno-orkiszowa 
pełnoziarnista

kaszka mleczno-pszenna 
pełnoziarnista bananowa 

właściwości  

bezglutenowa, 
bez cukru***

bezglutenowa, 
bez cukru***

bezglutenowa

bezglutenowa, bez cukru***, 
nie zawiera mleka krowiego

bezglutenowa, bez cukru***,
bezmleczna, zagęszczająca   stolec

bezglutenowa, bez cukru***,
bezmleczna, rozluźniająca     stolec

zawiera gluten, bez cukru***, 
bezmleczna, rozluźniająca stolec

zawiera gluten, bez cukru***,
bezmleczna, rozluźniająca     stolec

zawiera gluten, bez cukru***,
bezmleczna, rozluźniająca stolec

zawiera gluten, bez cukru***,
bezmleczna, rozluźniająca stolec

bezglutenowa, bez cukru***,
bezmleczna, rozluźniająca stolec 

zawiera gluten, bez cukru***,
bezmleczna, rozluźniająca stolec

bezglutenowa, 
rozluźniająca 
stolec, bez cukru***

zawiera gluten, 
rozluźniająca stolec, 
bez cukru***

zawiera gluten, 
regulująca stolec, 
bez cukru***

od 2 
dnia

od 8 
miesiąca

1-3 rok
życia

momenty wprowadzenia do jadłospisu i okres stosowania składniki 

odtłuszczone mleko, słodka serwatka w
proszku częściowo odmineralizowana, 
oleje roślinne, dekstryna maltozowa, 
witaminy, sole mineralne

chude mleko, serwatka w proszku, 
oleje roślinne, dekstryna maltozowa,
skrobia, witaminy, sole mineralne

chude mleko, chude mleko w proszku,
oleje roślinne, dekstryna maltozowa, 
serwatka w proszku, skrobia, D-fruktoza,
witaminy, sole mineralne 

mleko kozie pełne w proszku, 
dekstryna maltozowa, oleje roślinne, 
skrobia, witaminy, sole mineralne

mąka ryżowa pełnoziarnista Demeter*

mąka pełnoziarnista z prosa*

mąka orkiszowa pełnoziarnista
Demeter*

mąka owsiana pełnoziarnista*

mąka pszenna pełnoziarnista*

mąka pełnoziarnista z owsa, mąka
jęczmienna, mąka orkiszowa*

mąka pełnoziarnista z prosa, płatki
jabłkowe, płatki gruszkowe*

mąka pełnoziarnista z orkiszu i owsa, 
rodzynki sułtanki, sok jabłkowy z 
miąższem, sezam*

mąka pełnoziarnista z prosa*, mleko w
proszku, dekstryna maltozowa, serwatka
w proszku, oleje roślinne, węglan wapnia,
witaminy
mąka orkiszowa pełnoziarnista Demeter*,
mleko w proszku, dekstryna maltozowa,
serwatka w proszku, oleje roślinne,
węglan wapnia, witaminy
mąka pszenna pełnoziarnista, serwatka
w proszku, mleko w proszku, oleje 
roślinne,  proszek bananowy, dekstryna
maltozowa, węglan wapnia, witaminy

mleko w butelce rozpoczynając od 1 butelki**

wszystkie produkty zbożowe nadają się do:

• przygotowania butelki świeżego mleka/kaszki ze 
świeżego mleka lub kaszki mlecznej z mleka w 
proszku dla niemowląt

• jako dodatek do dań warzywnych

• przygotowania bezmlecznych kaszek 
owocowo-zbożowych

(zgodnie z przepisem na opakowaniu)

gotowe kaszki mleczne do przygotowania z wodą

**karmienie mlekiem matki jest najlepsze dla Twojego dziecka. Światowa
Organizacja Zdrowia i firma Holle polecają w ciągu pierwszych 6 miesięcy
życia wyłącznie karmienie piersią, a następnie dalsze karmienie piersią w
połączeniu z odpowiednio dopasowanym i zrównoważonym uzupełnianiem
posiłków zgodnym z wiekiem dziecka * 
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po ukończeniu 4-6 
miesiąca

po ukończeniu
12 miesiąca

• mleko w butelce
• kaszka mleczna w połączeniu 

z produktami zbożowymi 
dla niemowląt
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Wraz z mlekiem matki dziecko otrzymuje optymalne w danym procesie 
rozwoju i odpowiednie pożywienie. Mleko zawiera mnóstwo wartościowych
substancji ochronnych, np. substancje uodparniające, które dziecko 
potrzebuje do rozwoju sił obronnych organizmu. Dodatkowo intensywny 
kontakt przy karmieniu podtrzymuje niezastąpione uczucie harmonii i 
bezpieczeństwa pomiędzy matką i dzieckiem. Dlatego firma Holle poleca w
ciągu pierwszych 6 miesięcy życia wyłącznie karmienie piersią, a następnie
dalsze karmienie piersią w połączeniu z odpowiednio dopasowanym i 
zrównoważonym uzupełnianiem posiłków zgodnym z wiekiem dziecka. Jeśli
Państwo nie mogą jednak karmić piersią bądź karmią częściowo, firma Holle
ma dla Państwa mleko w proszku dla niemowląt pierwsze (1) czyli pożywienie
w pełni zastępujące mleko matki. Zawiera ono wszystkie potrzebne składniki
odżywcze, które dziecko potrzebuje w ciągu pierwszych czterech miesięcy
życia. Mleko w proszku dla niemowląt pierwsze (1) może być stosowane
począwszy od narodzin jako jedyne pożywienie, aż do momentu 
wprowadzenia posiłków uzupełniających. Podczas okresu odstawienia od 
piersi mleko w proszku dla niemowląt pierwsze (1) nadaje się idealnie do 
dokarmiania i może być podawany w ramach zróżnicowanego odżywiania aż
do ukończenia pierwszego roku życia. O ile dziecko nie jest stale karmione
mlekiem w proszku dla niemowląt pierwszym  (1) firma Holle oferuje mleko w
proszku następne (2) do stosowania od szóstego do szóstego miesiąca życia.
Ponieważ mleko następne jest stosowane jako część składowa 
zróżnicowanego odżywiania, zmiana powinna nastąpić dopiero wtedy, gdy
dziecko jest karmione dodatkowo jednym do dwóch produktów dziennie.

Mleko matki – 
oczywiście najlepsze

➔ smaczne i 
zdrowe

➔ bez dodatku 
cukru 
krystalicznego
➔ bezglutenowe

Mleka w proszku dla niemowląt bio

Od ósmego miesiąca można podawać mleko w proszku następne (3). Pokrywa
ono wzrastające wraz z wiekiem zapotrzebowanie na pożywienie i syci dziecko
optymalnie. Produkty te składają się w 99 % ze składników z kontrolowanych
ekologicznych upraw. Zastosowane ekologiczne mleko pochodzi od krów, które
są hodowane zgodnie z ich gatunkiem i pasą się na organiczno-ekologicznych
łąkach. Dzięki temu powstaje pokarm niczym nieobciążony, a my otrzymujemy
jakość mleka, która jest tak ważna dla wartościowego pożywienia niemowląt.
Mniej niż 0.5 % składników stanowią dodatkowe witaminy i składniki 
mineralne, które potrzebuje dziecko, a które w naturalnym powiązaniu 
składników nie mogą być dostarczane. Dlatego muszą być one dodawane 
zgodne z przepisami prawa unijnego. Składniki te nie pochodzą z genetycznie 
modyfikowanej produkcji. Przygotowanie tych produktów jest łatwe i szybkie.
Mleko w proszku należy zalać tylko przegotowaną wodą i produkt jest gotowy
do picia. Proszę jednak zwracać uwagę na odpowiednie wskazówki na 
opakowaniach. 

11
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Od kilku lat stwierdza się u niemowląt i
małych dzieci tendencję wzrostową do
skłonności alergicznych i nietolerancji.
Dlatego lekarze i specjaliści, w ramach
skutecznej profilaktyki alergii polecają
karmienie piersią co najmniej przez
okres 6 miesięcy, a przy zagrożeniu aler-
gią rezygnację w ciągu pierwszego roku
życia ze świeżego mleka krowiego i pro-
duktów zawierających go. Naturalną
alternatywą dla mleka krowiego jest

mleko kozie. Kozy towarzyszą człowiekowi od niepamiętnych czasów, a war-
tość mleka koziego znana jest od wieków. Na całym świecie coraz więcej ludzi
pije mleko kozie zamiast mleka pochodzącego od innych zwierząt.

Mleko kozie pierwsze bio jest gotowym produktem mlecznym dla niemowląt
po ukończeniu 6 miesiąca życia aż po 3 rok życia. Nadaje się jako uzupełnie-
nie pożywienia. 
W tym produkcie użyte jest najlepsze ekologicznie mleko kozie. Ponad 99 %
składników pochodzi z ekologicznych upraw. Pozostały 1 % stanowią wita-
miny i składniki mineralne, które potrzebuje organizm niemowlęcia.

Mleko kozie pierwsze b io (od 6-tego miesiąca)

Produkt ten nadaje się idealnie do karmienia niemowląt w pierwszych latach
życia, podczas gdy trzeba zrezygnować z produktów zawierających mleko 
krowie.
Jest proste w przygotowaniu. Mleko to miesza się tylko z przegotowaną wodą
(zgodnie z przepisem). Wypełniamy nim butelkę i gotowe. W połączeniu z
bezmlecznymi kaszkami zbożowymi Demeter produkt ten nadaje się także do
przygotowania smacznych i sycących kaszek mleczno-zbożowych.

Ważna wskazówka:
Mleko kozie pierwsze bio nie zawsze jest tolerowane w przypadku nietoleran-
cji mleka krowiego, ponieważ mleko krowie i mleko kozie zawierają po części
te same części składowe białka i nietolerancja bądź reakcja alergiczna może
występować w przypadku obu rodzajów mleka. Ale w wielu przypadkach dzie-
ci reagują na określone proteiny mleka krowiego, których mleko kozie nie
zawiera. Stąd mleko kozie jest naturalną alternatywą. Jeśli stwierdzono jednak
nietolerancję mleka krowiego lub istnieje takie podejrzenie, mleka koziego
pierwszego bio nie można stosować bez konsultacji z lekarzem. 
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➔ Zboża pełnoziarniste 
Produkty zbożowe dla dzieci firmy Holle są wytwarzane z pełnego przemiału

ziarna zbóż. Oznacza to, że używana jest nie tylko zmielona
część ziarna, lecz też zarodek i wartościowe warstwy
zewnętrzne. W ten sposób zostają wykorzystane naturalne
substancje zawarte w zbożu takie jak białko, węglowodany,
tłuszcze jak też substancje mineralne i witaminy. Zachowane
są także ważne substancje balastowe, wspierające trawienie. 

➔ Wysoka przyswajalność – lekkostrawność
W produktach zbożowych firmy Holle pełne ziarno zbożowe jest przerabiane w
lekkostrawną i przychylną dzieciom formę. Skrobia ze zboża jest rozwarstwiana
pod ochroną ciepła i wilgoci i tym samym lepiej wykorzystywana przez jeszcze
dojrzewający organizm dziecka. Z pełnego przemiału ziarna zbóż powstają
wysokogatunkowe, łatwo rozpuszczalne płatki. Wraz z opisanymi w przepisach
składnikami można szybko i łatwo stworzyć posiłki butelkowe i  kaszki odpo-
wiednie dla rozwoju Państwa dziecka.

➔ Samodzielne przygotowanie – zależnie od smaku Państwa                                  
dziecka                                                                                                                              

Szczególnie ważną zaletą jest i pozostaje samodzielne przygotowanie posiłku.
Oznacza to, że bazę dla posiłków  kaszkowych i butelkowych tworzy rozdrob-
nione zboże bio-dynamicznej jakości.         

Specyfika  produktów 
zbożowych dla niemowląt

➔ Przygotowanie posiłków mlecznych dla niemowląt
Bardzo łatwo jest przygotować kaszkę firmy Holle z dodatkiem mleka w proszku
firmy Holle bez dodatku mleka świeżego. Przepis na mleko w proszku następ-
ne (2) firmy Holle znajdziecie Państwo na opakowaniu.  

➔ Wielostronność zastosowania
Posiłki butelkowe, kaszki mleczne, bezmleczne kaszki owocowe i warzywne.                    
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Wartości odżywcze posiłków zbożowych

Średnie wartości odży wcze w 100g produktu

1630 (384) 8,8 80,2 0,7 3,2 0,8 1,4 3,3 0,006 1,0

1657 (391) 12,2 76,5 0,6 4,0 0,6 3,1 2,7 0,005 1,0

1499 (354) 14,9 67,1 1,8 2,9 0,5 2,9 9,6 0,003 1,0

1630 (386) 14,1 67,2 1,8 6,7 1,6 3,1 8,7 0,009 1,0

1500 (354) 10,6 72,6 2,1 2,3 0,6 2,7 9,2 0,007 1,0

1585 (374) 8,9 77,9 0,9 3,0 0,7 3,3 3,7 0,002 1,0

1613 (381) 13,7 73,4 5,2 3,6 0,6 3,2 3,7 0,003 1,0

1457 (344) 10,6 68,7 6,6 2,7 0,5 4,1 10,5 0,009 1,0

produkt Energia Białko Węglowodany W tym cukier* Tłuszcz w tym nasycone   Żelazo Błonnik  Sód Witamina B1
kJ (kcal) g g g g kwasy tłuszczowe g mg pokarmowy g g mg

*słodycz własna zboża
W przypadku produktów naturalnych wartości podlegają  wahaniom

kaszka 
pełnoziarnista
ryżowa

kaszka 
pełnoziarnista
jaglana

kaszka 
pełnoziarnista
orkiszowa

kaszka 
pełnoziarnista
owsiana

kaszka 
pełnoziarnista
pszenna

kaszka 
pełnoziarnista 
3 zboża

kaszka 
pełnoziarnista
jaglana jabłko
gruszka

kaszka 
pełnoziarnista 
z musli
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➔ rodzaje dań ubogich w alergeny oznaczone są literą”A”
➔ różne stopnie gęstości zgodne z wiekiem dziecka
➔ jedzenie dla niemowląt: delikatnie utarte na papkę, a przez to lekkostrawne
➔ jedzenie dla troszkę starszych: gęstsze w konsystencji dla pobudzenia  

umiejętności przeżuwania

Asortyment da ń słoiczkowych
wyważone, wielostr onne i zróżnicowane

Specyfika:
➔ surowce pochodzą z bio-dynamicznych upraw
➔ witaminy, składniki mineralne, mikropierwiastki i białko są naturalnej 

struktury.  Nie ma dodawanych zbędnych składników odżywczych
➔ zboże z pełnego przemiału  dostarcza oprócz wielu ważnych składników 

także składniki balastowe, które w naturalny sposób regulują trawienie 
Państwa dziecka.

➔ nie zawiera białka  mleka
➔ bez dodatku soli
➔ bez dodatku cukru krystalicznego, tylko słodycz własna owoców
➔ bez środków wiążących
➔ duży wybór rodzajów produktów jak słoiczki z owocami, warzywami, słoiczki 

w formie pełnowartościowego menu oraz słoiczki dla dzieci troszkę starszych
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Deserki owocowe dla niemowląt 190 g

jabłko banan z płatkami razowymi · ··delikatne jabłko · · · · ·delikatny banan z grysikiem z pszenicy · · ·jabłko banan morela · · ··jabłko czarna jagoda · · · ·delikatna gruszka · · · · ·jabłko gruszka · · · · ·banan brzoskwinia · · ··brzoskwinia jabłko · · ··Dania dla troszkę starszych 220 g

warzywa z ryżem (risotto) · · · ·jabłko gruszka z płatkami razowymi · · ·mieszanka warzyw z  prosem · · · ·deser owocowy z musli · · ·mix owoców · · · ·
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Właściwości produktów

Dania  gotowe z warzywami 190 g

marchewka · · · ··szpinak z ryżem · · ··mieszanka warzywna · · · ·marchewka i ziemniaki · · · ··dynia z ryżem brązowym · · · ··przecier z pasternaka · · ···cukinia, dynia, ziemniak · · · ·brokuł z ryżem brązowym · · · ··marchewka z jabłkiem · · ···Dania gotowe w formie pełnowartościowego menu 190 g

dynia z mięsem z kury · · ···przecier z ziemniaka z kukurydzą i wołowiną · · ··Dania dla dzieci 125 g

jabłko · · · ··gruszka · · · ··mięso indycze · · ··wołowina · · ··
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Sucharki orkiszowe dla dzieci Ekologiczne keksy orkiszowe

Sucharki orkiszowe są produkowane z wysokowartościowych składni-
ków pochodzących z bio-dynamicznych upraw i przygotowywane z natu-
ralnych drożdży i soli morskiej. Sucharki nie zawierają dodatku cukru,
świadomie zrezygnowano też z grożących alergią składników jak białko
kurze, białko mleka i pszenicy.  Poprzez swój delikatny smak i dobrą tole-
rancję nadają się najlepiej dla dzieci po ukończeniu szóstego miesiąca
życia. Produkt może być stosowany jako przekąska do chrupania i żucia
a tym samym służyć do przyzwyczajenia do bardziej złożonych produk-
tów żywnościowych lub do przygotowywania smacznych kaszek z suchar-
kami.

Keksy orkiszowe wypiekane są z
wysokowartościowej mąki orkiszowej
i wzbogacone najlepszym masłem
Demeter. Aby nadać delikatny i dobry
dla dziecka smak świadomie użyto
zamiast cukru krystalicznego syropu
ryżowego firmy Holle. Keksy nadają
się jako przekąska do chrupania dla
dzieci po ukończeniu szóstego mie-
siąca życia.

Herbatka ekologiczna jest dostoso-
wana do specjalnych potrzeb niemo-
wląt i małych dzieci. Działa uspokaja-
jąco i relaksująco dzięki starannie
dobranej mieszance ziół. Użyto tu
kopru włoskiego, anyżu, kminku i
rumianku z najleps-
zych ekologicznych
upraw. Herbatka
jest smaczna i przy-
nosi ulgę zarówno
dzieciom jak i
dorosłym. 

Herbatka wspomaga tworzenie mleka
dzięki zastosowanej mieszance ziół
takich jak anyż, koper włoski, kminek
oraz melisa cytrynowa. Wszystkie
składniki pochodzą z kontrolowanej 
ekologicznej uprawy i zgodnie z 

zarządzeniem Unii
Europejskiej dot. 
ekologii nie są mody-
fikowane genetycz-
nie. Herbatka ta
może być stosowana
już pod koniec ciąży i
podczas całego okre-
su karmienia piersią.

Herbatka ekologiczna 
dla niemowląt 

Herbatka ekologiczna 
dla matek karmiących
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Istotne informacje d otyczące odżywiania 
dzieci w pierws zym roku życia

Jeżeli Państwo nie chcą w ciągu pierwszych miesięcy
życia wprowadzać do jadłospisu świeżego mleka, pole-
camy stosować mleko w proszku pierwsze (1), aby prze-
jść łagodnie z fazy mleka matki do pierwszych posiłków
butelkowych. Także niemowlęta, które były karmione
piersią dłużej niż 6 miesięcy należy karmić najpierw
mlekiem w proszku pierwszym (1) zanim nastąpi zmia-
na na mleko w proszku następne (2). Mleko w proszku
pierwsze (1) zawiera białko, ale nie zawiera skrobi i jest
dzięki temu lekkostrawne. Można je stosować do ukoń-
czenia dwunastego miesiąca życia. 

O ile niemowlę podczas pierwszych czterech miesięcy
życia było karmione mlekiem w proszku pierwszym (1) i
to już nie wystarcza, po ukończeniu czwartego miesiąca
życia można stosować mleko w proszku następne (2).
Od ósmego miesiąca można podawać mleko w proszku
następne (3) w celu pokrycia wciąż wzrastającego
zapotrzebowania pokarmowego dziecka.

Kaszki
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania energetycznego dziecka w miesięcz-
nych odstępach wprowadza się kaszki zawierające warzywa, mleko i
owoce. Zastępują one stopniowo karmienie piersią i produkty butelkowe.

Plan żywienia
Wraz z wiekiem i wzrostem wagi wzrasta zapotrzebowa-
nie niemowlęcia na pokarm. Odżywianie wyłącznie po-
przez karmienie piersią lub mlekiem w proszku pierwszym
(1) począwszy od momentu urodzenia nie syci już wy-
starczająco niemowlęcia. Stopniowe dokarmianie w tzw.
fazie uzupełniania jedzenia zaczyna się przeważnie po
ukończeniu 4–6 miesiąca życia i przechodzi przez wspól-
ne jedzenie z rodziną do początku drugiego roku życia.
Ponieważ każde dziecko rozwija się indywidualnie i już
dość wcześnie wykazuje preferencje dotyczące
posiłków, odchylenia od ogólnego planu żywienia są
rzeczą naturalną. Podobnie indywidualne zachowanie
dziecka ma wpływ na jego zapotrzebowanie energetycz-
ne i tym samym ilość pożywienia. Dzieci energiczne
zużywają więcej energii niż dzieci spokojne i potrzebują
w związku z tym częstszych i większych posiłków. Plan
Holle opiera się na danych Instytutu Badawczego Żywie-
nia Dzieci w Dortmundzie i powinien służyć Państwu jako
wsparcie w planowaniu posiłków Państwa dziecka.

Okres karmienia piersią/posiłki butelkowe
Po ukończeniu 4–6 miesiąca życia powinno się nadal karmić piersią.
Jeśli jednak Państwo nie mogą karmić piersią lub mają niewystarcza-
jącą ilość pokarmu mleko matki należy zastąpić mlekiem w proszku
dla niemowląt lub stosować produkty pełnoziarniste w połączeniu ze
świeżym mlekiem.
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Pierwszy stały posiłek po ukończeniu 
4-6 miesiąca życia
Pierwszy niepłynny posiłek powinien zawierać warzywa. Zastępuje on
posiłek obiadowy. Ponieważ marchew jest delikatna i łatwo przyswajalna
poleca się rozpocząć od ciepłego posiłku zawierającego marchew.
Słodycz marchwi ułatwia dotychczasowy brak styczności z posiłkiem o
stałej konsystencji. Alternatywę może stanowić pasternak lub dynia.
Najlepiej w ciągu pierwszych dwóch tygodni podawać dziecku po łyżecz-
ce zmiksowanej marchewki. Polecamy dodać do słoiczka lub samodziel-
nie przygotowanego posiłku dwie łyżeczki oleju słonecznikowego lub rze-
pakowego na ok. 190–200 g warzyw. Najlepiej zaczynać od małej łyżeczki
i zwiększać ilość aż po wielkość słoiczka (ok.190 g). Mała rada: łatwiej
będzie jeść dziecku plastikową łyżeczką, ponieważ nie jest ona tak zimna
jak łyżeczka z metalu. 

Dania warzywne
Jeśli podczas pierwszych dwóch tygodni danie marchewkowe jest dobrze
tolerowane, powinno się go zastąpić posiłkiem marchewkowo-ziem-
niaczanym. I znów po upływie dwóch tygodni poleca się 2–3 razy w tygod-
niu dodać do kaszki marchewkowo-ziemniaczanej odrobinę mięsa (ok.20
g). Mięso zawiera ważne składniki odżywcze i wspiera wchłanianie żela-
za. Można podawać chudą cielęcinę, wołowinę lub mięso indycze. Tak
samo mogą Państwo stosować  słoiczek zawierający warzywa i mięso z
upraw ekologicznych. Począwszy od szóstego miesiąca oprócz marchwi
mogą Państwo podawać inne warzywa bogate w składniki mineralne
takie jak np. brokuły, koper, szpinak, pasternak, kalafior czy kalarepę.
Obiadki warzywne mogą być uzupełniane dodatkowo produktami pełno-
ziarnistymi Holle, po to by posiłek był pełnowartościowy. Wystarczy
dodać do warzyw 2 łyżki ulubionej kaszki Holle i 2 łyżki oleju słoneczni-
kowego lub rzepakowego i posiłek gotowy.

Kaszka mleczno-zbożowa po ukończeniu 
4-6 miesiąca życia
Kolejnym etapem jest zastępowanie popołudniowych i wieczornych
posiłków kaszką mleczno-zbożową. Kaszka ta jest przygotowywana  z
produktów pełnoziarnistych i świeżego mleka oraz z dodatkiem świeżych
soków owocowych bogatych w witaminę C. Jeśli Państwo jednak nie chcą
stosować świeżego mleka, kaszka mleczna może być sporządzona z
mleka w proszku następnego (2). Przepis znajdą Państwo na opakowaniu.

Bezmleczna kaszka owocowa po ukończeniu 
5-6 miesiąca
Jako kolejny posiłek wprowadza się kaszkę owocową bez zawartości
mleka. Zastępuje ona popołudniowy posiłek i przesuwa karmienie mlecz-
nym kleikiem na porę kolacyjną. Do tego powinny być stosowane najpierw
proste owoce najlepiej domowej roboty takie jak jabłka, gruszki, banany
lub śliwki. Egzotyczne owoce lub mieszanki owocowe polecamy stosować
dopiero po jakimś czasie od momentu wprowadzenia kaszek owocowych.
Przygotowanie następuje w połączeniu z produktami pełnoziarnistymi.
We wcześniej podgrzanej wodzie wymieszać zboże,  dodać rozdrobnione
owoce lub słoiczek i gotowe. Szczegółowe przepisy znajdziecie Państwo
na opakowaniach kaszek.

Dania dla młodych pociech od 8 miesiąca
Od około ósmego miesiąca dziecko jest w stanie jeść pokarm w kawał-
kach. Kaszka warzywna ze zbożem nie jest już tak zmielona, a kaszka
owocowa może zawierać większe kawałki owoców. Ta zmiana w sposobie
jedzenia aktywuje dziecko do żucia. Ku temu przystosowane są dania w
słoiczkach dla dzieci troszkę starszych. Od dwunastego miesiąca i dalej
następuje stopniowe przejście do wspólnego jedzenia z rodziną – oczy-
wiście z wykluczeniem przypraw i środków słodzących. 
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Przygotowanie mleka w proszku dla niemowląt

Posiłek butelkowy
Przygotowanie posiłku w butelce z mlekiem w proszku pierwszym (1),
mlekiem w proszku następnym (2) i (3) lub z mlekiem kozim pierwszym
następuje po dodaniu zagotowanej wody. Nie należy dodawać innych
składników, ponieważ mleko w proszku zawiera już wszystkie potrzebne
składniki.

Kaszka
Aby przygotować kaszkę mleczną bez użycia świeżego mleka można
zastosować mleko w proszku następne (2) w połączeniu z produktami
pełnoziarnistymi. Najpierw mleko w proszku następne (2) mieszamy z
wcześniej zagotowaną i ostudzoną do temperatury 50 °C wodą.
Następnie powstałą ciecz zagęszczamy poprzez dodanie produktu pełno-
ziarnistego, aż do momentu uzyskania konsystencji kleiku. I gotowe.
Szczegółowy przepis zawiera opakowanie produktu pełnoziarnistego.
Alternatywnie można też przygotować posiłek z dostosowanego mleka w
proszku pierwszego (1), mleka w proszku następnego (3) lub mleka kozie-
go pierwszego.

Przygotowanie i składniki produktów pełnoziarnistych

Jakość mleka/rozcieńczanie mleka przed ukończeniem
siódmego miesiąca
Aby przygotować posiłek mleczny polecamy zastosować świeże pełne
mleko (3,5 % tłuszczu) dając pierwszeństwo mleku z bio-dynamicznych i
ekologicznych upraw. Ponieważ mleko krowie zawiera więcej białka i
składników mineralnych niż mleko matki, stanowi obciążenie dla nerek
dziecka, które w trakcie pierwszego roku życia nie pracują w pełni.

Dlatego mleko krowie należy koniecznie rozrzedzać w pierwszych sześciu
miesiącach życia. Uzyskujemy to poprzez dodanie wody w stosunku 1:1
(= mleko półtłuste). Od siódmego miesiąca mleko może być stos-
wane bez konieczności rozrzedzania. 

Dodatek olejów roślinnych
Oleje roślinne dostarczają nasyconych kwasów tłuszczowych, w 
szczególności kwasu linolenowego i witamin rozpuszczalnych w tłusz-
czach. W mleku matki ilość kwasu linolenowego jest wystarczająca, w
mleku krowim natomiast występuje w małych ilościach. Ponieważ mleko
krowie do siódmego miesiąca jest dodatkowo rozcieńczane wodą, pole-
ca się dodawać olej roślinny. Dzięki temu wzrasta odporność dziecka, a
uczucie sytości pozostaje na dłużej. W przypadku nierozrzedzanego
mleka od siódmego miesiąca zawartość tłuszczu jest wystarczająca i
dodatek oleju może być pominięty. Polecamy olej słonecznikowy, rzepa-
kowy lub palmowy. Alternatywnie można też użyć oleju z zarodków
kukurydzy lub masła.

Dodatek cukru/laktoza
Wszystkie produkty pełnoziarniste firmy Holle nie zawierają dodatku
cukru, ponieważ cukier jako środek słodzący nie jest potrzebny w żywie-
niu niemowląt. Dla niemowlęcia przed ukończeniem siódmego miesiąca
życia poleca się jednak dodatek cukru w formie laktozy. Organizm nie-
mowlęcia w pierwszym roku życia nie posiada ani rezerw energii ani nie
jest w stanie zawartej w zbożu skrobi szybko przerobić w cukier. Dodatek
laktozy służy tutaj jako lekkostrawny i od razu dostępny dostawca ener-
gii, aby zapewnić jego ciągłe zapotrzebowanie w energię.                                            

Ogólne wskazówki przygotowywa nia posiłków dla dzieci firmy Holle
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Co warto wiedzieć o nietolerancji zbóż

Nietolerancja glutenu/celiakia
W przypadku celiakii chodzi w przeważającym stopniu o chorobę dzied-
ziczną z niemożnością tolerowania glutenu (część składowa białka zbóż).
Zakłada się, że chodzi tu o dziedziczne zaburzenia przemiany materii,
które występuje rzadko i jest możliwa do rozpoznania dopiero w momen-
cie pierwszego kontaktu z glutenem. Moment ten jest nieistotny dla
występowania choroby. Również dzieci, które pierwszy kontakt z glute-
nem miały dopiero w drugim roku życia bądź później zachowują takie
skłonności. Ponieważ obraz choroby w pierwszych miesiącach życia
może być zdiagnozowany niewystarczająco, już przed kilku laty ustawo-
dawca ustalił, że artykuły spożywcze zawierające gluten mogą być sprze-
dawane i podawane dziecku dopiero po ukończeniu czwartego miesiąca
życia. Zgodnie z prawem na opakowaniu musi znajdować się informacja
o tym, czy produkt zawiera gluten bądź jest bezglutenowy. Gluten zawier-
ają takie rodzaje zboża jak pszenica, żyto, owies, orkisz i jęczmień jak też
wszystkie wytwarzane z tych zbóż produkty. Zboża bezglutenowe to ryż,
proso, gryka i kukurydza. Osoby cierpiące na celiakię muszą unikać 
środków spożywczych zawierających gluten.

Alergia na pszenicę
Ta specyficzna alergia w przeciwieństwie do celiakii może występować u
niemowląt i małych dzieci nagle i spontanicznie. Podczas gdy dziecko już
jadło i tolerowało pszenicę. Alergia ta może równie nagle pojawić się jak
też zniknąć. W przypadku zdiagnozowanej alergii należy skreślić z jadło-
spisu produkty zawierające pszenicę. Poza kaszką pełnoziarnistą
pszenną i kaszką pełnoziarnistą z musli wszystkie produkty zbożowe
firmy Holle nie zawierają pszenicy.  

Laktoza jako ważny węglowodan występuje w mleku matki i ma tę ważną
zaletę, że w porównaniu do cukru trzcinowego lub buraczanego zawiera
tylko ok. 40 % słodyczy i energii.  Dlatego nadaje się idealnie do pożywie-
nia dla dzieci. Jednocześnie laktoza sprzyja tworzeniu zdrowej flory jeli-
towej. Po ukończeniu siódmego miesiąca życia dodawanie laktozy nie
jest już konieczne i może zostać pominięte. 

Dodatek soków
Dodatek soków owocowych lub warzywnych do kaszek przygotowywanych
ze świeżym mlekiem w naturalny sposób uzupełnia zawartość witamin w
pożywieniu. Polecamy soki owocowe zawierające witaminę C, na zmianę
z sokiem marchwiowym, aby wzbogacić posiłek o witaminę A. 

Wybór produktów pełnoziarnistych
Asortyment produktów pełnoziarnistych dla niemowląt firmy Holle
zawiera wiele rodzajów zbóż, tak aby w przypadku nietolerancji jednego z
rodzaju zboża istniał szeroki wybór innych kaszek. Firma oferuje obok
sprawdzonej bezglutenowej kaszki pełnoziarnistej ryżowej kolejne posiłki 
bezglutenowe, kaszkę pełnoziarnistą jaglaną i kaszkę pełnoziarnistą jag-
laną o smaku jabłko gruszka i kaszkę pełnoziarnistą 3 zboża. Kolejne
monoprodukty to kaszka pełnoziarnista orkiszowa, kaszka pełnoziarnista
owsiana i kaszka pełnoziarnista pszenna. W asortymencie produktów
zbożowych znajdują się kaszka pełnoziarnista z musli i kaszka pełnoziar-
nista 3 zboża. Poza kaszką pełnoziarnistą pszenną i kaszką pełnoziarni-
stą z musli wszystkie produkty nie zawierają pszenicy. Tak więc dla każ-
dego coś dobrego. W ramach wprowadzania posiłków uzupełniających
poleca się rozpocząć od produktów jednozbożowych. W przypadku odrzu-
cenia czy nietolerancji jednego z rodzajów zboża można tę nietolerancję
od razu rozpoznać i uwzględnić w dalszym żywieniu.
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W dalszej części poradnika znajdą Państwo najczęściej zadawane 
pytania, rady, które stworzone zostały przez doświadczone matki przy
współpracy z naszymi doradcami ds. żywienia. Dalsze informacje 
znajdziecie Państwo na stronie internetowej firmy Holle.

Jak należy karmić dziecko między 7 a 8 miesiącem
życia?
➔  rano karmienie piersią bądź butelka
➔ przed południem przekąska dla niemowląt np. sucharki, keksy lub 

wafle ryżowe bez cukru. alternatywnie deserek z owocami lub 
świeżo zgnieciony owoc

➔ w południe kaszka warzywno-zbożowa, 2–3 razy w tygodniu 
uzupełniona odrobiną mięsa

➔ popołudniem bezmleczna kaszka owocowa
➔ wieczorem kaszka mleczna
➔ na noc bądź tuż przed snem ewentualnie jeszcze raz karmienie 

piersią bądź butelka
W międzyczasie należy podawać niesłodzoną herbatkę koperkową,
ziołową bądź owocowa lub wodę.

Czy mleko w proszku pierwsze (1) może być uzupełniane
kaszką pełnoziarnistą ryżową?
Mleko w proszku pierwsze (1) jest pełnowartościowym produktem żyw-
nościowym i nie wymaga dodatkowych składników. Jeśli mleko w prosz-
ku pierwsze (1) syci dziecko niewystarczająco można dorzucić do butelki 
1–3 łyżeczki kaszki pełnoziarnistej ryżowej bądź kaszki pełnoziarnistej
jaglanej firmy Holle. Po ukończeniu 4–6 miesiąca życia można to 
zamienić na mleko w proszku następne (2). 

Nie chcemy używać świeżego mleka. Czy kaszka 
mleczna może być przygotowana tylko z wodą i
zbożem?
Dopóki niemowlę jest karmione 2–3 razy dziennie można przygotować
kaszkę tylko z wodą. Jeśli natomiast nie karmimy już piersią, nie możemy
zrezygnować z mleka, ponieważ jest ono ważną i istotną częścią składo-
wą żywienia dzieci. Podczas odżywiania niemowlęcia bez stosowania
mleka brakuje mu ważnych składników odżywczych takich jak witamina
B12, wapń i innych. Jeśli w przypadku zdiagnozowanej alergii na mleko
krowie bądź możliwości jej zagrożenia należy podjąć odpowiednią alter-
natywę. Mogą nią być tzw. HA (=hypoalergeny) produkty mleczne dla nie-
mowląt. Ekologiczne HA-pożywienie nie jest jeszcze dostępne. W ramach
przygotowania kaszki mlecznej można połączyć hypoalergiczne posiłki
mleczne z produktami pełnoziarnistymi. Branża ekologiczna posiada
spore doświadczenie w stosowaniu innych rodzajów mleka zwierzęcego
jak np. mleko kozie czy mleko klaczy. Odpowiednie produkty są dostęp-
ne w handlu zdrową żywnością. Firma Holle oferuje specjalne ekologicz-
ne mleko kozie pierwsze (patrz strona 12/13). Roślinne mleko zastępcze
jak mleko sojowe do samodzielnego przygotowania czy mleko migdałowe
nie są pełnymi produktami zastępczymi dla mleka zwierzęcego, ponie-
waż nie zawierają witaminy B12. Także pod względem zawartości wapnia
i białka ustępują mleku zwierzęcemu. Oferowane płynne mleko ryżowe
absolutnie nie nadaje się do żywienia niemowląt. Mamy tu do czynienia
jedynie z mlecznym napojem odświeżającym, a nie z mlekiem. Przed
zastosowaniem jednej z możliwych alternatyw dla mleka przetworzonego
lub świeżego mleka krowiego należy koniecznie porozumieć się z odpo-
wiednim specjalistą np. z lekarzem rodzinnym, pielęgniarką lub matką peł-
niącą funkcję doradcy. Odżywianie dzieci z alergią powinno być stale 
konsultowane z odpowiednim specjalistą.

Praktyczne wskazó wki do zastosowania
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Czy kaszka mleczna może być przygotowywana
także z mlekiem matki?

Tak, jest to jak najbardziej możliwe z pełnowartościowymi kaszkami
zbożowymi bez dodatku cukru firmy Holle. Standardowy przepis: 200 ml
świeżego odpompowanego lub wcześniej zamrożonego mleka matki pod-
grzać do temperatury ok. 40 °C i zmieszać z płatkami zbożowymi. Więcej
składników nie trzeba. Mleko nie powinno być podgrzane do temperatury
wyższej niż 40–45°C, aby zachowały się składniki odżywcze. Nasze
doświadczenia pokazały, że często korzystniej jest przygotowaną ilość
pokarmu podzielić na dwie porcje po 100 ml (10–15 g płatków) i wym-
ieszać po sobie, ponieważ krótsza trwałość może prowadzić do upłynnie-
nia kaszki. Dzieję się to z powodu relatywnie wysokiej zawartości tłuszc-
zu w mleku matki, któremu zboża utrudniają wiązanie się. Ta zmiana kon-
systencji nie ma jednak żadnego wpływu na jakość kaszki. 

Czy kaszka mleczna może być przygotowywana 
z mlekiem w proszku dla niemowląt zamiast ze

świeżym mlekiem krowim?
Dzięki łatwemu i szybkiemu rozpuszczaniu się płatków zbożowych 
przygotowanie z mlekiem w proszku dla niemowląt jest bardzo łatwe. Do
przygotowania kaszki mlecznej można użyć mleka w proszku początko-
wego (1) lub mleka w proszku następnego. W przypadku dziecka zagrożo-
nego alergią przygotowanie posiłku jest możliwe także z HA-mlekiem
(mleko hypoalergiczne). Jeśli rezygnujemy z mleka krowiego kaszka może
być przygotowana na bazie mleka koziego pierwszego. Wlewamy wtedy
do talerza około 160 ml przegotowanej wody i dosypujemy odpowiednią
ilość mleka w proszku dla niemowląt (zgodnie ze wskazaniami na opako-
waniu). Następnie mieszamy wraz z ok.  18 g (3–4 łyżki stołowe) wybranej 
kaszki zbożowej i gotowe. Nie potrzeba już żadnych dodatków, ponieważ
mleko to zawiera już wszystkie potrzebne składniki.

Smoczek zatrzymuje podczas karmienia posiłek. 
Jakiego smoczka należy używać, aby tego uniknąć?
Niestety dla pełnoziarnistych produktów butelkowych ze świeżym 
mlekiem i zbożami nie ma żadnych pasujących smoczków. Przemysł zna
tylko smoczki do kaszek lub mleka, które nadają się do kaszek lub wyłącz-
nie do płynnych pożywień mlecznych dla niemowląt. W praktyce poleca
się jednak poszerzyć dziurkę w smoczku ostrożnie robiąc ostrymi nożycz-
kami nacięcie wzdłuż dziurki. Po wielu próbach udaje się uzyskać odpo-
wiedni smoczek. W przypadku dzieci starszych, które potrafią już jeść
większe kawałki pożywienia, poleca się stosowanie smoczków do kasz. 

Czy posiłki zbożowe nie są za ciężkostrawne 
dla niemowląt po ukończeniu czwartego miesiąca

życia?
Nie. Po pierwsze skrobia zawarta w zbożu jest uwolniona przez ciepło i
wilgotność podczas procesów obróbki i tym samym staje się lekkostrawna
dla niemowlęcia. Po drugie podczas używania pełnego ziarna obok skład-
ników odżywczych i biokatalizatorów zarodka zachowują się ważne
składniki balastowe wspierające trawienie. 

Dodatkowe picie
Dzieci karmione piersią otrzymują wraz z mlekiem matki wystarczającą
ilość płynów. Także podczas przygotowywania posiłków w butelce dziecko
otrzymuje wystarczającą ich ilość. Jedynie w szczególnych sytuacjach
takich jak gorączka czy biegunka podwyższona utrata wody musi być
wyrównana. Gdy Państwa dziecko poza tym domaga się picia, proszę
podawać mu zgodnie z potrzebą. Nadaję się do tego bio-herbatka lub nie-
słodzona herbata koperkowa, owocowa  lub niegazowana woda mineral-
na, a przy dobrej jakości wody również przegotowana woda z kranu.



37

Podajemy dziecku napoje zawsze o odpowiedniej temperaturze i nigdy
prosto z lodówki. Aby zachęcić dziecko do dodatkowego picia można
pomocniczo dodać do niesłodzonej herbaty lub przegotowanej wody 1–2
łyżeczki soku z karotki (młodej marchwi). Najczęściej dzieci preferują
słodki smak marchewki i dzięki temu piją więcej. Proszę nie pozostawiać
dziecku butelki do ciągłego ssania celem ochrony zębów przed kamie-
niem. Proszę dbać tym samym o higienę ustną dziecka.

Czy posiłek nocny można ugotować już wieczorem?
Dla niemowląt do szóstego miesiąca życia posiłki należy zawsze przygo-
towywać na bieżąco. Jeśli dziecko po okresie karmienia piersią podczas
odpoczynku nocnego potrzebuje pożywienia, jak pokazuje doświadcze-
nie czas oczekiwania, aż świeżo ugotowany posiłek ostygnie i nadaję się
do jedzenia trwa zbyt długo. Do tego dochodzi długi krzyk dziecka, który
opóźnia i utrudnia zaśnięcie. Tak samo Państwa domownikom bądź
sąsiadom może to przeszkadzać. Dlatego polecamy przygotować butelkę
z pokarmem na noc tuż przed spaniem, tak by w razie potrzeby podgrzać
ją tylko do odpowiedniej temperatury. W międzyczasie należy koniecznie
posiłek przechowywać w lodówce. O ile posiłek w butelce jest przygoto-
wywany z mlekiem w proszku dla niemowląt, musi on być każdorazowo
przygotowywany na bieżąco.  

Jak można przygotować kaszkę tak, aby nie 
powstały grudki?

Jeśli przygotowanie następuje zgodnie ze wskazówkami zawartymi na
opakowaniu, grudki nie powstają. Delikatne płatki wyróżniają się tym, że
można łatwo i szybko przygotować jednolitą, gęstą kaszkę. Jeśli jednak

najpierw do talerza wrzucimy zboża a potem wlejemy wodę mogą pow-
stać małe grudki. Dlatego zawsze proszę najpierw wlać do talerza płyn i 
dopiero potem dodać zboża. 

Na co należy zwracać uwagę przy pojawieniu się
pierwszych ząbków?

Przy wyrzynaniu się pierwszych ząbków dochodzi do zapalenia dziąseł.
Dziecko bywa wtedy często niespokojne i płacze. Nocami częściej się
budzi i dochodzi częściowo do zmniejszonego i nieregularnego wchła-
niania pokarmu. Ulgę przynosi w takiej sytuacji specjalny żel lub prepa-
raty homeopatyczne przeciw bólom występującym podczas ząbkowania.
Proszę jednak uważać na nieszkodliwe dla ząbków, bezcukrowe prepara-
ty i poradzić się lekarza bądź farmaceuty, ponieważ pierwsze zęby
(mleczaki) odgrywają decydującą rolę w nawyku żucia i rozwoju mowy.
Należy dbać regularnie o higienę ustną dziecka już od momentu 
pojawienia się pierwszych ząbków. 
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Wiek/miesiące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rano

Przedpołudnie

Południe

Popołudnie

wieczór

Ponieważ każde dziecko jest inne i samo już wie, co i kiedy mu najbardziej smakuje, wszelki e odchylenia od wyżej przedstawionego zarysu są możliwe i całkiem naturalne. 

* Światowa Organizacja Zdrowia i firma Holle polecają w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia wyłącznie karmienie piersią, a następnie dalsze karmienie piersią w połączeniu z 
odpowiednim i zrównoważonym uzupełnianiem jadłospisu zgodnym z wiekiem dziecka.

Przekąski: owoce/słoiczki z owocami
Sucharki/keksy
Kaszka pełnoziarnista z musli

posiłek mleczny z chlebem

Kaszka warzywna/warzywno-ziemniaczana i mięso
Lub
Gotowe danie z warzywami

Karmienie piersią*
lub butelka mleka z
mlekiem w proszku
dla niemowląt

Faza pożywienia uzupełniającego Faza przejściowa z odżywiania 
niemowlęcego do dziecięcego

Karmienie piersią* lub mleko w butelce                        

Bezmleczna kaszka owocowa

karmienie piersią* lub kaszka mleczna/butelka z mlekiem
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Przegląd czynności podczas karmienia 
w pierwszym roku życia
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