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Výživa bábätka

Od mliečka po tuhú stravu…
Všetko o strave našich najmenších

Milé mamičky,
tiež ste už počuli vetu: ,,Zdravie dieťatka je v tvojich rukách!“? Znie to ako klišé,
no je to pravda. Výsledky odborných štúdií totiž dokazujú, že práve prvé 2 roky
v živote dieťatka významne ovplyvňujú jeho budúce zdravie. Preto by plnohodnotná vyvážená strava, správne stravovacie návyky, dostatok spánku i pohybu mali
byť súčasťou detského života už od dojčenského veku.

Hlavne na začiatku
materstva nám hlavou
víri množstvo otázok.
Všetky dobre mienené rady, viac či menej
odborné články, skúsenosti kamarátok...
často sa cítime ešte zmätenejšie.
Nebojte sa opýtať na čokoľvek, žiadna otázka nie je tabu.
Tím našich odborníkov vám odpovie na všetko, čo vás zaujíma.

Zaregistrujte sa na www.happybaby.sk

Dojčenie
1.

Materské mlieko predstavuje najvhodnejšiu výživu pre vaše novorodeniatko i rastúce
bábätko. Niektorým maminkám a bábätkám nerobí dojčenie žiadny problém. Iné sa
trápia a bojujú. Poradíme vám, ako prekonať najčastejšie problémy.

Dojčenie poskytuje dieťatku živiny i pocit bezpečia
Materské mlieko predstavuje v prvých 6 mesiacoch života pre dieťatko dokonalú zmes živín, minerálov, vitamínov, hormónov, obranných látok a rastových faktorov.
Jeho zloženie sa prispôsobuje veku a zdravotnému stavu bábätka, mení sa tiež
od dojčenia k dojčeniu.
Kolostrum, nazývané tiež mledzivo alebo prvé mlieko, sa začína tvoriť už počas tehotenstva. Je hustejšie ako zrelé mlieko, obsahuje veľa bielkovín a má žltkastú farbu.
Ochraňuje novorodeniatko pred infekciami. Približne po 4 až 5 dňoch ho nahradí
zrelé mlieko. To je na rozdiel od mledziva redšie, má bielu až modrobielu farbu a je
bohaté na cukry a tuky. Predné mlieko sa uvoľňuje po prisatí bábätka na prsník a uha
sí jeho smäd. Sladká chuť podporuje u dieťatka sanie, vďaka čomu sa postupne začne
uvoľňovať zadné mlieko (bohaté na tuky), ktoré dieťatko nasýti.
Štúdie potvrdili, že dojčené deti sú menej ohrozené alergiami, autoimunitnými
a onkologickými ochoreniami, či rozvojom obezity. Sú zdravšie a inteligentnejšie. Okrem toho dojčenie poskytuje dieťatku pocit bezpečia. Bábätko cíti vašu vôňu
a teplo, počuje tlkot vášho srdca, podobne ako keď bolo v brušku. Vďaka tomu
sa ľahšie upokojí.
Dojčenie však pozitívne vplýva i na maminku. Krátko po pôrode napomáha sťahovaniu maternice. Znižuje tiež riziko rozvoja rakoviny vaječníkov i prsníkov.

Jedálniček dojčiacej mamičky
Ak sa stravujete zdravo a vyvážene 5 až 7 krát denne, váš organizmus má pravdepodobne dostatočné zásoby vitamínov i minerálov. Uvedomujeme si však, že pri
malom dieťatku vám niekedy na jedlo nezostane čas. Napriek tomu sa snažte každý
deň zjesť:
●	3 až 5 porcií zeleniny a ovocia (jedna porcia: stredne veľké jablko / 1 banán/
125 ml čerstvej ovocnej šťavy / 1 mrkva / šálka listovej zeleniny)
●	3 až 5 porcií obilnín alebo zemiakov (jedna porcia: 1 krajec chleba / 1 rohlík
/ 125 g ryže / cestovín / zemiakov)
●	4 až 5 porcií mliečnych výrobkov a mlieka (jedna porcia: 250 ml mlieka
/ 1 jogurt / 50 g syra / tvarohu)
●	3 až 4 porcie chudého mäsa alebo vajec (150 g hydinového / morčacieho /
hovädzieho mäsa / 1 vajce uvarené na tvrdo).
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Správny prístup a pozitívne myslenie dokážu zázraky. Ak je dojčenie sprevádzané
problémami:
●	požiadajte pediatra, laktačnú sestru alebo poradkyňu, aby skontrolovala
vašu techniku dojčenia. Ak dieťatko nie je prisaté správne, môže vám poraniť
bradavku a nedokáže sať mliečko.
●	sledujte „pauzu na brade“. Na internete nájdete množstvo informácií, ktoré
vám pomôžu zistiť, či dieťatko mliečko naozaj pije.
●	Podporte tvorbu materského mlieka vzájomným kontaktom koža na kožu.
Dieťatko prikladajte k prsníku vždy, keď si mlieko vypýta, ideálne čo najčastejšie. Pomôcť vám môžu tiež bylinky (senovka grécka, benedikt lekársky) či
homeopatiká (Ricinus comunis 5 ch).
●	Nenechajte sa znechutiť ,,overenými pravdami“ typu: ,,ak máš malé prsia,
budeš mať málo mlieka. Je hladné, preto stále plače. Po cisárskom reze nebudeš
môcť dojčiť.“ Nie sú pravdivé!
Niekedy sa stane, že napriek všetkej snahe sa vám dojčiť nepodarí. Vtedy je
dôležité, aby ste si uvedomili, že pre svoje dieťatko ste tá najlepšia mamina
a ľúbi vás najviac na svete. Materinská láska sa totiž nemeria tým, či dieťatko dojčíte
alebo ho kŕmite z fľaše. Bábätku ju dokazujete tým, že sa oň staráte, že ho ľúbite, že sa
s ním hráte a ošetrujete ho, keď sa necíti dobre!

Okrem stravy je veľmi dôležitý i pitný režim. Denne vypite aspoň 2 a ½ litra čistej
alebo minerálnej vody, riedenej ovocnej šťavy, kvalitného ovocného čaju alebo čaju pre
dojčiace matky. Kofeín vylúčte alebo obmedzte maximálne na 2 šálky kávy den
ne. Pozor tiež na bylinkové čaje. Nie všetky sú počas dojčenia vhodné. To, že alkohol je
zakázaný, určite dodávať nemusíme.

Nafukovanie a koliky
Trápi vášho drobčeka boľavé bruško? Nafukovanie a koliky môžu zhoršovať: cesnak,
cibuľa, jablká, kapusta, koreňová zelenina, strukoviny, brokolica. V prípade, ak
máte v rodine diagnostikovanú potravinovú alergiu, zvážte tiež konzumáciu: exotické
ho ovocia, kakaa, kravského mlieka, orechov, sóje a vajec. Sú totiž považované
za najčastejšie spúšťače alergie.

Keď dojčenie nejde podľa predstáv
Väčšinou z pôrodnice odchádzame rozhodnuté dieťatko dojčiť. Ak potom nastanú
problémy, často sme smutné, frustrované a chceme to vzdať. Nevešajte však hlavu!
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Mliečna dojčenská
výživa
2.

Keď umelé mlieko nahradí materské
Dôvodov, prečo maminky siahajú po dojčenskej mliečnej výžive, je viac. Niektoré
dojčiť nemôžu, iné už nechcú, občas začne dieťatko mliečko odmietať. Výrobcovia
počiatočných i následných dojčenských výživ si uvedomujú, že materské mlieko je
najvhodnejšou potravou pre bábätká. Preto sa snažia vytvárať umelé mlieko tak,
aby sa materskému podobalo čo najviac.

Aká umelá výživa je pre dieťa najvhodnejšia?
Pri výbere umelého mlieka máte určite plnú hlavu otázok. Ak si lámete hlavu nad tým,
ktorá umelá výživa je najbezpečnejšia, nemusíte. Všetky náhradné mlieka sú strikt
ne kontrolované a spĺňajú prísne normy. Keď sa pýtate, ktoré mlieko je najlepšie,
odpoveď je náročnejšia. Tak, ako je jedinečné každé bábätko, je rozdielne zlo
ženie výživ od rôznych výrobcov. Pri výbere vám preto nepomôže kamarátka ani
internet. To, čo jednému dieťatku prospieva, totiž inému nemusí.
To, čím by ste sa však pri výbere dojčenskej mliečnej výživy riadiť mali, je číslovanie
na obale, ktoré musí zodpovedať veku vášho dieťatka. Mliečne výživy totiž zložením zodpovedajú jednotlivým etapám detského vývoja:
● 1 – počiatočná umelá výživa je určená pre deti od narodenia do ukončeného
6. mesiaca. Obsahom bielkovín najviac pripomína materské mlieko
● 2 – pokračovaciu umelú výživu môžete dieťatku začať podávať od ukončeného
6. mesiaca. Mlieko je vhodné pre deti, ktoré už začínajú jesť príkrmy
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● 3 – od ukončeného 12. mesiaca
● 4 – je určené pre deti staršie ako 2 roky.
Označenie ,,forte“ znamená, že mlieko nasýti aj najhladnejšieho drobca.
Pozn.: ukončený 6. mesiac znamená, že ak sa dieťatko narodilo 6. júna, 6. decembra
ukončí 6. mesiac života.

Špeciálne dojčenské náhradné výživy
Ak sa vaše dieťatko narodilo predčasne, trápi ho gastroezofageálny reflux, alebo ste
vy či otecko alergici, pediater vám odporučí špeciálne umelé mlieko. To dokáže dieťatku
poskytnúť potrebnú výživu a minimalizovať zhoršenie či rozvoj zdravotných komplikácií:
●	Hypoalergénne mlieko (HA) je určené pre deti, ktorých rodičia alebo súrodenci trpia alergiou
● Antirefluxné mlieko (AR) pomáha zabrániť nadmernému grckaniu bábätka
● Antikolikové mlieko zmierňuje problémy spôsobujúce nafukovanie a koliky
●	Fortifikátor materského mlieka nie je umelým mliekom. Tento prípravok sa
používa na obohatenie materského mlieka podávaného predčasne naro
deným deťom a dojčatám s nízkou pôrodnou hmotnosťou

Tipy ako správne pripraviť mliečnu dojčenskú výživu
1.	
Mlieko pre najmenšie detičky pripravujeme do vysterilizovanej dojčenskej
fľašky z prevarenej dojčenskej vody (nikdy nie z minerálnej). Vďaka tomu bude
mliečna výživa zdravotne nezávadná. Pred prípravou si nezabudnite starostlivo
umyť ruky.
2.	Ideálne je, ak pripravíte čerstvé mliečko pred každým kŕmením. V prípade, že
dieťatko nevypije celú dávku naraz, môžete mu ju ponúknuť neskôr. Umelé mliečko
ale bábätku nepodávajte, ak prešlo viac ako 2 hodiny od jeho prípravy.
3.	
Riaďte sa dávkovaním uvedeným na obale. Možno máte pocit, že mlieko dieťatko dostatočne nezasýti. Zmenou dávkovania však znížite podiel vody, čo môže
spôsobiť, že dieťatku budú chýbať tekutiny.
4.	
Mliečnu dojčenskú výživu vymeňte za inú, iba ak vášmu bábätku škodí (ekzém, tráviace problémy). Bezdôvodne časté nahrádzanie jedného umelého mliečka
iným lekári neodporúčajú.
5.	Možno máte pocit, že hoci má váš drobček iba 9 mesiacov, mliečna výživa označená
číslom 3, by ho zasýtila lepšie. Podobne rozmýšľa mnoho mamičiek. Faktom však
je, že pokračovacie dojčenské výživy sú určené pre bábätká, ktoré už jedia
príkrmy a preto obsahujú menšie množstvo živín ako počiatočná mliečna
výživa (označená č. 1).
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Chcete aj vy pomôcť ostatným
mamičkám vybrať si to najlepšie?
Chcete, aby váš názor videli a počuli?
Odovzdajte svoje skúsenosti ďalším
mamičkám. Staňte sa našou
Happy Baby Ambasádorkou!
Už žiadne vzorky. Získajte balíček plný produktov. Otestujte celé
balenia, zdieľajte s nami váš názor na ne a pomôžte ostatným
mamičkám vybrať si to najlepšie. Postavte sa za produkt, ktorému
veríte ako Happy Baby Ambasádorka!

Zaregistrujte sa na www.happybaby.sk

Začíname
s príkrmami
3.

Keď už mliečko vášmu drobčekovi nestačí, nastáva ďalšie významné obdobie. Dieťatko si zvyká na nové chute a organizmus sa učí spracovávať nemliečnu stravu.

Kedy je najvhodnejší čas?
Pediatri i Spoločnosť pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy (ESPGHAN)
odporúčajú začať s prvými príkrmami po ukončenom 6. mesiaci (pri plne dojčených bábätkách) alebo po ukončenom 4. mesiaci (pri detičkách na umelom mlieku).
Zhodujú sa tiež na tom, že prvý príkrm má dieťatko dostať najneskôr do 27. týždňa
života. Vtedy je už detský organizmus dostatočne vyvinutý a tráviaci systém i obličky
si dokážu poradiť s nemliečnou stravou.
Myslite tiež na to, že bábätko príkrmy nepozná. Preto prvý príkrm ponúknite dieťatku,
keď je vyspinkané, spokojné a má dobrú náladu. Mnohé mamičky považujú za optimálny čas práve obed (medzi 11:00 až 14:00).
Pozn.: Stále viac lekárov si myslí, že dieťatko kŕmené mliečnou dojčenskou výživou by
malo dostať prvý príkrm až na konci 5. mesiaca.

S dojčením neprestávajte
Dojčenské mlieko plní pri zavádzaní príkrmov ochrannú funkciu, preto s ním pokračujte aspoň do 1. narodenín dieťatka.
Okrem toho:
1.	v prvých dňoch si bábätko na príkrmy iba zvyká, a preto sa nimi nedokáže
dostatočne nasýtiť,
2.	tvrdenie, podľa ktorého sa dojčené dieťatko nenaučí jesť tuhú stravu, nie je
pravdivé. Drobček si postupne sám upraví jedálniček a príkrm bude uprednostňovať pred mliekom,
3.	pre prikrmované bábätko do jedného roka je materské alebo umelé mlieko
z hľadiska výživa rovnako dôležité ako príkrmy,
4. kravské mlieko nie je vhodné pre bábätká do jedného roka
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Ovocie alebo
zelenina?
4.

Ktorý príkrm má byť prvý?
Hoci v minulosti patrilo ovocie medzi potraviny, ktoré sa zavádzajú súčasne so zeleninou ešte pred mäsom, dnes je tomu inak. Ako teda začať?

Zelenina
Práve zelenina patrí medzi potraviny, ktoré by malo vaše bábätko ochutnať ako prvé.
Začať môžete varenou mrkvičkou, neskôr pridajte zemiak, tekvicu, cuketu, hrášok,
bataty, karfiol, brokolicu, špenát či kaleráb. Potraviny obmieňajte po 2 až 3 dňoch.
Ak sa u dieťatka vyskytne alergická reakcia, ľahko zistíte, ktorá potravina ju spôsobila.
Zeleninu bez pesticídov, dusičnanov a chemického ošetrenia pestujte na záhradke alebo nakupujte od lokálnych pestovateľov. V obchodných reťazcoch siahnite po zelenine v BIO kvalite alebo po hotových príkrmoch (1) zodpovedajúcich veku dieťatka.
Výrobcovia pri ich príprave musia dodržiavať najprísnejšie bezpečnostné normy.

Mäso a vajcia
Ak sa už vaše dieťatko ,,skamarátilo“ so zeleninou, po 3 až 4 týždňoch môžete
do detského jedálnička zaradiť tiež mäso (2). Najvhodnejšie je hovädzie, teľacie,
kuracie, morčacie, králičie, bravčové a jahňacie. Mäso musí byť čerstvé, chudé
a dostatočne tepelne upravené varením alebo parením. Do prvého príkrmu pridaj
te na 200 g zeleniny približne 20 g mäsa. Pomaličky môžete jeho množstvo zvyšovať
na dvojnásobok.
Raz za týždeň nahraďte mäso uvareným vaječným žĺtkom a nezabúdajte ani
na ryby. Sú cenným zdrojom omega-3 mastných kyselín, ktoré sú dôležité pre vývoj
mozgu. Údeninám sa vyhnite. Tie sú pre bábätká úplne nevhodné.

Ovocie
Hoci ovocie a zelenina sú si nutrične podobné, podľa súčasných odporúčaní sa ovocie
podáva, až keď si dieťatko zvykne na chuť zeleniny a mäsa. Niektoré detičky totiž
začnú odmietať zeleninové príkrmy po tom, ako ochutnajú sladké ovocie. No
ak váš drobec s radosťou papá obed, môžete mu dopriať sladký dezert v podobe
postrúhaného jabĺčka či ovocnej výživy (3). Po 2 až 3 dňoch ho môžete nahradiť
marhuľou, slivkou, hruškou či iným sezónnym ovocím. Exotickým plodom sa zatiaľ
vyhnite.
Ovocie neslaďte ani ho nemiešajte s piškótami (môžu obsahovať bielok, ktorý je
alergén).
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Obilniny

Obilninové kaše

Obilniny predstavujú snáď najkontroverznejšiu zložku detského jedálnička. Výsledky výskumov však dokazujú, že dieťatko by obilniny malo ochutnať najneskôr do ukonče
ného 7. mesiaca. Či sa už rozhodnete zahustiť polievočku 1 kávovou lyžicou det
skej krupice, pridáte do zeleniny zopár bezvaječných cestovín alebo ponúknete
dieťatku na večeru 1 lyžičku obilnej kaše, urobte tak v rámci prvých príkrmov.

Kašičky patria medzi obľúbené detské príkrmy. I preto ich mnohé maminky pripravujú
svojim ratolestiam na raňajky či večeru. Sú zdrojom obilnín a mlieka. Nenechajte sa
však zlákať množstvom príchutí a reklamnými trikmi. Kašu vždy vyberajte podľa zlo
ženia a veku bábätka. Prvá kaša by mala byť nemliečna (pripravuje sa s materským
alebo umelým mliekom), vyrobená z ryže alebo kukurice a nemala by obsahovať
pridaný cukor. Neskôr môžete drobcovi ponúknuť pšenovú, celozrnnú či pohánkovú.
Väčšinu bábätiek večerná kaša dostatočne zasýti a prespia dlhší čas. Myslite však na to,
že kaše s obsahom cukru môžu dieťatku dodať energiu, čo si pred zaspávaním neželáte.

Čomu sa pri príprave príkrmu vyhnúť?
Tiež si solíte jedlo predtým, ako ho ochutnáte? Myslíte si, že ak dieťatku príkrm nedochutíte, nebude mu chutiť? Nemusíte mať strach. Bábätko pred zavedením prvých
príkrmov nepozná slanú ani sladkú chuť (s výnimkou mlieka). Chuťové návyky si
budujeme až vekom.
Znamená to, že pokým dieťatku nebudete ponúkať soľ a cukor, nebude ich
samo vyžadovať. Preto, a tiež z dôvodu zvýšeného rizika rozvoja obezity a kardiovaskulárnych chorôb, sa deťom minimálne do 1. roka neodporúča príkrmy soliť ani
osladzovať. Vyhnite sa tiež koreniu.

Z výskumov i odporúčaní ESPGHAN totiž vyplýva, že:
1.	Dieťatko, ktoré nie je dojčené, by malo obilniny ochutnať po ukončenom
4. mesiaci
2.	Bábätko, chránené materským mliekom, má lepok prijať po ukončenom
6. mesiaci
3.	Dôležitejší ako vek dieťatka je ochranný účinok materského mlieka. Preto by mamičky, ktoré nemôžu alebo nechcú dojčiť dlhšie ako 6 mesiacov, mali
lepok dieťatku podať v 5. mesiaci, pokým ho chráni materské mlieko.
4.	Predpokladá sa, že zavedenie lepku pred ukončeným 4. mesiacom alebo až
po ukončenom 7. mesiaci môže zvýšiť rozvoj celiakie, cukrovky 1. typu či
alergie na pšenicu.
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Ako má vyzerať
prvý detský obed?
5.

Poznám starého otca, ktorý svojej 5 mesačnej vnučke naservíroval kapustnicu s klobásou. A viem, že podobne ,,akčných“ starých rodičov máme na svete veľa. No práve
pri prvých príkrmoch platí, že rovnako ako zloženie, je dôležitá i forma.
Vaše dieťatko poznalo iba mliečko. Preto je iný typ stravy preň veľkou neznámou. Aby
bol prechod dieťatka z mlieka na tuhú stravu čo najľahší, prvé príkrmy majú
často štruktúru krémovej polievky.
Nebojte sa, príprava je úplne jednoduchá: Mrkvu ošúpeme, nakrájame a uvaríme v dojčenskej vode do mäkka. Hotovú mrkvu s primeraným množstvom vody, v ktorej sa varila,
rozmixujeme ponorným mixérom. Príkrm s teplotou asi 40 ºC (nesmie páliť na pokožke)
je pripravený pre malého hladoša. Drobci majú radšej jedlo, ktoré je iba mierne zohriate.
Keď sa bábätko oboznámi s novou štruktúrou jedla, môžeme potravinu roztlačiť
vidličkou a neskôr krájať na malé kúsky. Vďaka tomu sa dieťatko naučí žuť a prehĺtať tuhú stravu.

Koľko príkrmu má dieťatko zjesť?
Často sa stretávame s odporúčaniami, koľko by malo dieťatko na začiatku prikrmovania
zjesť. A hoci sa medzi bábätkami nájdu papkáči, ktorým mrkvička zachutí hneď na prvý
krát, častejšie si drobci na príkrm musia zvykať niekoľko dní či týždňov.
Vo všeobecnosti však platí:
●	1. deň ponúknite dieťatku pár lyžičiek pokrmu. Ak prehltne aspoň jedno sústo, môžete byť naň i na seba hrdá. Dokázali ste veľkú vec. Bábätko dokŕmte
mliečkom.
●	2. a 3. deň dieťatku podajte príkrm z tej istej zeleniny, ideálne v rovnakom
čase. Uvidíte, že si na príkrm začne postupne zvykať a spapá viac. Opäť ho
dokŕmte mliečkom.
●	Na 4. deň naservírujte dieťatku zemiak alebo ho pridajte ku príkrmu
z mrkvy. Drobca dosýťte mliekom. Novú potravinu pridávajte vždy po 2 až 3
dňoch. Buďte trpezlivá a čoskoro sa dočkáte dňa, kedy zje dieťatko celú porciu.
Bábätku dávky príkrmu zvyšujte pomaly. V priebehu 2 až 4 týždňov by mal obedný
príkrm plne nahradiť dojčenie. Niektorým detičkám to trvá dlhšie. Preto sa netrápte, ak si bude dieťatko žiadať mlieko aj po mesiaci.
Pozn.: Tak, ako si na príkrm zvyká dieťatko, musí si naň navyknúť i detská tráviaca
sústava. Preto, i keď bábätku nemliečna strava zachutí, prvé dni mu podávajte
iba zopár lyžičiek.
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Prečo bábätko nechce jesť?

Čo radia maminy?

Hoci na vás drobček túžobne hľadel, keď ste raňajkovali, prvé sústo príkrmu v ústočkách ho môže zneistiť. Nebuďte preto frustrovaná, ak lyžičku začne odtláčať a jedlo
vypľúvať. Nová chuť, nová štruktúra, nový pocit v ústočkách je niečo, na čo si
dieťatko musí zvyknúť.

Zuzka, 28 rokov (Nové Mesto nad Váhom)
„Z príkrmov som mala obavy. Radila som sa s detskou lekárkou, ktorá mi všetko vysvetlila a poradila mi, aby som vyskúšala trojstupňový systém zavádzania. Znamená
to, že 1. deň uvaríte dieťatku mrkvičku. Na 2. a 3. mu stále podávate mrkvový príkrm.
Potom, ak drobec nemá žiadnu alergickú reakciu, pridáte zemiak a zase ním dieťatko
kŕmite tri dni. Na štvrtý deň môžete pripraviť príkrm z mrkvy, zemiaku a hrášku.
Kristína, 26 rokov (Zvolen)
Veľa som o prikrmovaní čítala a zistila som, že existuje metóda, podľa ktorej sa
bábätko dokáže samo napapať. Nazýva sa Baby Led Weaning (BLW). Varená
strava sa nemixuje, iba krája na kúsky, ktoré si bábo berie a je. Na začiatku som
príkrmy mixovala a neskôr som ich roztláčala a dcérke som podávala aj nakrájané
kúsky do rúčky.

Môžete mu s tým však pomôcť:
●	Napriek tomu, že mrkvička je všade okolo vás, zostaňte pokojná. Osvojte si
mantru, ktorá vám pomôže zvládnuť prvé dni: ,,Trpezlivosť a kľud! Neporiadok
k detskému papaniu patrí.“
●	Občas sa stáva, že nemáme chuť do jedla. Možno aj vášmu bábätku práve
nechutí jesť alebo nemá náladu skúšať nové veci. Nenúťte ho. Ďalší deň to
pôjde ľahšie.
●	Na kŕmenie používajte kvalitnú plastovú lyžičku. V ústach je na pocit príjemnejšia ako chladný kov a dieťatko sa nezraní, ak do nej zahryzne.
●	Bábätku prvé dni spievajte, prihovárajte sa mu, podajte mu do rúčky inú lyžičku.
Ak odpútate jeho pozornosť, kŕmenie vám pôjde lepšie.
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Pitný režim je
dôležitý
6.

Aby detský organizmus dokázal správne fungovať, potrebuje dostatok tekutín.
A hoci najmenšie deti smäd pociťujú rovnako ako my, nápoj si vyžiadajú málokedy.
Preto by sme mali dohliadnuť na to, aby malo dieťatko fľašku s náustkom či tréningový pohárik vždy na dosah.
Tekutiny dieťatku ponúkajte niekoľkokrát denne (a vždy po jedle). Nenúťte ho však
piť. Časom pochopí, že smäd mu pomôže uhasiť voda a samo si začne nápoj vyžadovať.
Pri budovaní pitného režimu (4) pomôže, ak pôjdete bábätku príkladom. Keď mu po
núknete vodu, napite sa tiež. Predtým si môžete spolu štrngnúť. Drobcovi sa to
zapáči a bude ho to motivovať, aby po nápoji siahal častejšie.

Ktoré nápoje sú pre deti vhodné?
Pre dojčatá je najlepšia predovšetkým dojčenská voda.
Občas však drobcovi ponúknite i nesladený detský čaj (zodpovedajúci jeho veku) alebo čerstvú šťavu zriedenú vo
dou (od 9. mesiaca). Ak džús kupujete, dbajte na to, aby
neobsahoval viac ako 15 g cukru na 100 ml tekutiny. Súčasťou
detského jedálnička by mala byť tiež polievka.
Nápoje neslaďte a dieťatko veďte k tomu, že na uhasenie smädu je najlepšia voda.
Sladké nápoje podporujú vznik zubného kazu a rozvoj obezity v neskoršom veku.

Koľko tekutín denne by malo dieťatko prijať?
●
●
●
●

Deti od 6 do 12 mesiacov: 130 až 155 ml / kg (priemer: 142,5 ml / kg)
Deti od 12 do 24 mesiacov: 120 až 135 ml / kg (priemer: 127,5 ml / kg)
Deti od 24 do 48 mesiacov: 80 až 120 ml / kg (priemer: 100 ml / kg)
Deti staršie ako 4 roky: 80 až 100 ml / kg (priemer: 90 ml / kg)

Znamená to, že ak má váš drobček 7 mesiacov a váži 8 kg, za deň by mal prijať
približne 1000 ml tekutín (vrátane dojčenia).
Výpočet:
6 až 12-mesačné dieťa má vypiť priemerne 142,5 ml tekutín na 1 kg hmotnosti
(130 + 155) / 2 = 142,5 ml
Ak bábätko váži 7 kg, množstvo tekutín, ktoré má prijať, vypočítame takto:
142,5 ml x 7 kg = 997,5 ml tekutín denne
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Príznaky dehydratácie u detí
Niekedy, keď má dieťatko horúčku, zvracia, má hnačku, bolo vystavené väčšej
fyzickej námahe alebo horúčave, môžu sa u neho objaviť známky dehydratácie.
Nedostatok tekutín v detskom organizme sa prejavuje:
● suchými perami,
● plačom bez sĺz,
● nízkym počtom pocikaných plienok (plienkou suchou viac ako 6 hodín),
● tmavým červenkastým páchnucim močom,
● bledým, modrastým sfarbením pokožky,
● zrýchleným tepom a nepravidelným dýchaním,
● únavou, nervozitou, plačom.
Ak máte podozrenie, že je vaše dieťatko dehydrované, obráťte sa na pediatra. Ten vám
poradí ako postupovať.

Nie sme obyčajný web
o materstve.
Sprevádzame vás šťastnými okamihmi a spoločne
s vami prekonávame aj tie menej šťastné... pretože
„šťastná mama = šťastné dieťa“. Preto sme Happy Baby.
♥ odpovede na všetky vaše otázky
♥ informácie, rady a tipy, skúsenosti
♥ testovanie celých balení produktov a súťaže o skvelé ceny
♥ zľavové kupóny od našich partnerov
♥ zaujímavé akcie pre mamičky, deti aj celé rodiny
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Zaregistrujte sa na www.happybaby.sk

Akú vodu pre bábätko?
Pokiaľ má mamička dostatok materského mlieka, má o stravu a výživu bábätka
postarané. Čo však, keď to tak nie je? Čo, keď prišiel čas prikrmovať? Vtedy
treba umelé mlieko doplniť vhodným nápojom. Ale akým... Aká voda je vhodná
pre bábätko, aby ho netrápilo bruško? Čítajte ďalej, pomôžeme vám zoriento
vať sa v množstve mätúcich a protichodných informácií.

Voda z vodovodu, alebo dojčenská voda?
Asi by bolo najjednoduchšie a najpohodlnejšie pre mamičku spoľahnúť sa na pitnú
vodu z vodovodu. Povedzme si jej za a proti. Po chemickej i bakteriologickej stránke je
voda z vodovodu naozaj bezpečná. Keďže je telíčko dojčaťa (do 1. roka) stále vo vývoji,
niektoré chemické prvky a zlúčeniny ho môžu zaťažovať:
●	Voda z vodovodu obsahuje jednotky až desiatky miligramov sodíka. Nariadenie
vlády tvrdí, že liter vody môže obsahovať najviac 200 mg sodíka. Obličky bábätka
v dojčenskom veku nie sú na takú záťaž pripravené. Pre porovnanie, napr. dojčenská
voda Zlatíčko, z prameňa z Lúky, obsahuje len 1,8 mg /liter.
●	Aby pitná voda mohla byť dopravená až k nám domov, je do nej pridávaný chlór kvôli
dezinfekcii. Dojčenská voda je bez chemickej úpravy, nie je potrebné ju dezinfikovať.
●	Pre dojčatá do dovŕšenia prvého roka je určená maximálna koncentrácia dusičnanov
na 10 mg/l, pretože vysoké množstvá u nich môžu spôsobiť vznik tráviacich ťažkostí,
modrastého sfarbenia pokožky, pier a problémy s dýchaním (methemoglobinémia). Dojčenské vody obsahujú menej ako 10 mg/l dusičnanov, konkrétne Zlatíčko iba 6,06 mg/l.
●	„Balenie“ vody z vodovodu a dojčenskej vody je otázkou pohľadu. Možno ste eko pozitívna. No buďme úprimné, väčšina dojčenských fliaš a pohárikov sú z plastu, bez obsahu
toxickej látky BPA a fľaša Zlatíčko je vyrábaná zo 100% recyklovateľného plastu.
•	Dojčenská voda, rovnako tak ako aj prevažná väčšina potravín, ktoré nakupujeme,
sú balené v nezávadnom plaste, ktorý je praktický a ľahký. Je na každej z nás, ako so
všetkými plastami v domácnosti naložíme.

A čo mamičky, ktoré už nemôžu dojčiť?
Odborníci hovoria, že pre bábätká do 12. mesiacov na pitie a prípravu pokrmov je
najvhodnejšia dojčenská voda. Takisto je vďaka optimálnemu chemickému zloženiu a najprísnejším kritériám odporúčaná aj tehotným a dojčiacim ženám.
Čas na dojčenskú vodu skôr či neskôr príde. Pretože, ak by sme aj kojiť chceli, nie vždy
je to možné. K príkrmu teda automaticky patrí voda. Dojčenská voda je dôležitým
doplnkom každého umelého mlieka. Narozdiel od materského mlieka, umelé mlieko
nenahrádza pitný režim. Odborníci preto odporúčajú doplniť bábätku pitný režim v podobe kvalitnej dojčenskej vody. Ak chcete pre vaše bábätko to najlepšie, spoľahnite sa
na mikrobiologicky bezchybnú pramenitú dojčenskú vodu Zlatíčko.
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Výnimočná kvalita
Spĺňa najprísnejšie hygienické kritériá čistoty vody,
navyše 6-mesačná doba spotreby zaručuje jej čerstvosť.

Hrášková kaša s karfiolom
Ingrediencie:
300 ml dojčenskej vody Zlatíčko
50 g karfiolu
20 g mrazeného alebo čerstvého hrášku
štipka rasce

Postup:
1. Karfiol s hráškom a rascou varíme vo vode
domäkka (asi 10 minút).
2. Následne scedíme, rozmixujeme
a prepasírujeme cez sitko.
3. Ak treba, zriedime a kašičku ochladíme
potrebným množstvom studenej vody Zlatíčko.

Nezabúdajme na správne
stravovacie návyky

7.

Nie vždy si to uvedomujeme, no pre naše deti sme vzormi. V útlom detstve nás
napodobňujú a snažia sa nám čo najviac podobať. To môžeme využiť pri budovaní
správnych stravovacích návykov u našich najmenších.
Ak budeme jesť zdravo, obmedzíme sladkosti a budeme športovať, naše deti
to budú robiť tiež. A vďaka správnym stravovacím návykom z nich vyrastú dospelí,
ktorí budú dbať na zdravú vyváženú stravu a dostatok pohybu.

Ako u dieťatka vybudovať správne stravovacie návyky?
● Rozprávky na televízore ani na tablete k jedlu nepatria (ani výnimočne).
●	Drobca s jedlom nenaháňajte po byte. Drobec sa musí naučiť, že počas
stolovania treba sedieť pri stole.
● Cez deň podávajte dieťatku dostatok ovocia a zeleniny.
● Po každom jedle ponúknite bábätku nápoj.
●	Rozbité koleno neliečte sladkosťami. Rovnako neponúkajte dieťatku
maškrtu ak je smutné. Objatie a pusa často pomôžu viac a vaša dospelá ratolesť sa vám v budúcnosti poďakuje.
●	Sladkosti striktne nezakazujte. ,,Zakázané ovocie“ totiž chutí najviac. Veďte
však dieťatko k tomu, že chuť na sladké možno uspokojiť ovocím, sušeným
ovocím, orieškami či kúskom domáceho koláčika alebo kvalitnej horkej
čokolády.
●	Myslite na to, že i pri jedle platí: ,,čo sa v mladosti naučíš, v starobe akoby si
našiel“. Ak budete bábätku od začiatku podávať rozmanitú stravu, neskôr
nebude mať strach ochutnať nový pokrm.
●	Vždy, ak je to možné, stolujte ako rodina. Neponáhľajte sa, rozprávajte sa,
naučte dieťatko si jedlo vychutnať.
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Zavádzame príkrmy
bábätku s alergiou v rodine

8.

Neprimeraná reakcia imunitného systému
na alergény trápi stále viac detí a dospelých.
Preto sa mnoho budúcich rodičov obáva, že ak
sú alergici oni, rovnaký osud čaká aj ich bábätko.
Napriek tomu, že niektoré ochorenia sú naozaj
dedičné, gény ovplyvňujú naše budúce zdravie
na 20 %. Zvyšných 80 % závisí od vonkajších faktorov, ktoré dokážeme vo veľkej miere ovplyvniť.

Dojčenská
výživa
vždy poruke!

Z výskumov vyplýva, že alergie postihujú až 30 %
detí. V prípade, že ste vy alebo manžel alergik,
existuje 30 až 45 % pravdepodobnosť, že alergia
sa rozvinie i u dieťatka. Ak trpíte alergiou oba
ja, riziko vzniku alergie je 70 %. Odborníci sa však
zhodujú, že diétnymi opatreniami v prvom roku
života dieťatka možno riziko alergie minimali
zovať. Rovnako, výlučne dojčenie po dobu mini
málne 6 mesiacov pomáha účinne eliminovať riziko
vzniku alergie u dieťatka.
Podľa najnovších poznatkov odkladanie poten
ciálnych potravinových alergénov pri za
vádzaní príkrmov neznižuje riziko rozvoja
alergických ochorení. Rovnako, bezdôvodné
vyradenie potravín (na ktoré máte alergiu vy
či otecko) z detského jedálnička sa neodpo
rúča. Dieťatku totiž môžu chýbať niektoré živiny,
čo môže viesť k neprospievaniu a chudokrvnosti.
Preto vylúčenie určitého jedla vždy najskôr kon
zultujte s pediatrom.
V prípade, že sa u dieťatka potvrdila alergia na určitú potravinu, neznamená to, že by ste mali vyradiť iné alergény, ktoré dieťatku neprekážajú.
U bábätiek mladších ako 1 rok sa najčastejšie
prejavuje alergia na mlieko, múku a vaječný
bielok.

www.ovko.sk
www.novofruct.sk
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Ako sa diagnostikuje potravinová alergia
Ak máte podozrenie, že vaše dieťatko je alergické na určitú potravinu, navštívte pe
diatra. Ten zváži zdravotný stav dieťatka a v prípade potreby vás odošle do imuno-alergologickej ambulancie. Hoci si mnoho mamičiek myslí, že u malých detí nemožno spoľahlivo diagnostikovať alergiu, nie je to pravda. Krvným vyšetrením, kožným testom
či eliminačno-expozičným testom možno alergiu spoľahlivo diagnostikovať aj
u dieťatka mladšieho ako 3 roky.

Najčastejšie prejavy potravinovej alergie
● začervenanie, suchá pokožka,
●	ekzém na líčkach, ktorý sa postupne môže rozšíriť na celé telíčko, dieťatko
svrbí, atopická dermatitída,
●	tráviace ťažkosti: hnačka, zápcha, bolesti bruška, zvracanie, nechutenstvo, nepriberanie, krv v stolici,
● nespavosť,
● prejavy astmy, alergická nádcha.

Liečba potravinovej alergie
V súčasnosti je za najúčinnejší spôsob liečby potravinovej alergie považovaná eliminačná
diéta (vylúčenie všetkých potravín, v ktorých sa alergén nachádza). Vďaka tomu
imunitný systém nie je nútený s alergénom bojovať a alergia (5) u dieťatka v priebehu
niekoľkých mesiacov (rokov) vymizne.

Pri silnejšej imunitnej reakcii môže lekár vášmu dieťatku predpísať i antihistamini
ká. Vo výnimočných prípadoch, kedy hrozí, že sa u dieťatka môže rozvinúť mimoriad
ne silná alergická reakcia (anafylaktický šok), vám lekár predpíše tiež autoinjektor
(injekčné pero s liečivom).

Alergia na bielkovinu kravského mlieka
Patrí medzi prvé potravinové alergie u nedojčených detí a často sa prejavuje už
pred ukončeným 3. mesiacom. Prejavuje sa ekzémom, hnačkami, krvou v stolici či
alergickou nádchou. U dojčených bábätiek sa väčšinou diagnostikuje krátko po zavedení výrobkov z kravského mlieka. Dobrou správou je, že vďaka dodržiavaniu diétnych
opatrení z nej 90 % drobcov vyrastie do 6. narodenín.
Alergia na bielkovinu kravského mlieka sa často zamieňa za laktózovú into
leranciu. Pravdou však je, že sa jedná o 2 rozdielne diagnózy. Laktóza je mlieč
ny cukor, ktorý sa dá z mlieka odstrániť a vďaka tomu nájdeme v obchodoch
veľké množstvo bezlaktózových potravín. Tie však nie sú vhodné pri alergii
na mliečnu bielkovinu. Tá sa z mlieka odstrániť nedá a nachádza sa v takmer
všetkých potravinách (slané a sladké pečivo, sladkosti, údeniny, cereálie, korenia,
polotovary…).
Tip: ak vaše dieťatko trpí alergiou na mliečnu bielkovinu, vyhnite sa tiež koziemu
a ovčiemu mlieku. Bábätku ponúknite rastlinné mlieka a produkty z nich.


vzdy
po
oruke!

Kapsičky - 100% ovocia bez cukru a škrobu

Rýchla a zdravá výživa pre Vaše dieťatko do

prírody, na výlet, na prechádzku alebo ako
rýchla pochúťka

NOVOFRUCT SK s.r..o., Kom
márňanská cesta 13, 940
0 43
3 Nov
vé Zámky.
www.ovko.sk
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Rezíduá pesticídov v čerstvom ovocí
a v dojčenskej výžive
Európske normy na detskú a dojčenskú výživu sú maximálne prísne. Prostredie, v ktorom žijeme je značne poznamenané priemyselnými vplyvmi a samotná poľnohospodárska výroba je intenzifikovaná a zameriava sa na výnosy z hektára pôdy. Tieto ekonomické činitele však nie sú v súlade s požiadavkami na minimalizáciu zdravotných rizík,
súvisiacich s konzumáciou takýchto potravín najmä u tých najmenších konzumentov.
Často počujeme a to aj od pediatrov, aký veľký je význam čerstvej zeleniny a ovocia pre
detský organizmus, nikde sa však neprízvukuje, že bežná zelenina alebo ovocie môže
mať podľa platnej legislatívy až 300-krát vyšší obsah rezíduí pesticídov na jednotku
hmoty ako to predpisuje legislatíva pre detskú výživu. Kým u dojčenskej výživy je
maximálny povolený obsah rezíduí pesticídov 0,01 mg / kg, u ovocia, zeleniny, či
mäsa na bežný konzum je to 3 mg / kg!!! z každého jednotlivého rezídua.
Nakoľko pri ošetrovaní rastlín je známych niekoľko stoviek účinných látok v pesticídoch, či herbicídoch a nie je nemožné, že u konkrétnej rastliny bolo použitých aj desať
prostriedkov s rôznymi účinnými látkami, ich kumulatívny reziduálny obsah môže
byť významný a pre detský organizmus škodlivý.
Dojčenská výživa OVKO sa vyrába zo surovín, ktoré boli na obsah rezíduí pesticídov analyticky vyšetrené. Analýzy sa realizujú v akreditovaných európskych laboratóriách. Použiť sa
môžu len tie suroviny, ktoré vyhovejú prísnym normám. A to je ten rozdiel, ktorý by si mal
uvedomiť každý rodič, ktorý počúva dobré rady na tému výživy dojčiat.
Dobrá rada na konzumáciu čerstvej zeleniny a ovocia sa musí dopovedať a aj vypočuť dokonca, inak môže byť jej uplatnenie viac škodlivé, ako užitočné. Čiže čerstvé ovocie a zelenina
má prednosť, ale musí byť overená ich kvalita, čo je v praxi garantované len v bio segmente.
Vhodnou alternatívou je teda sterilizovaná detská výživa OVKO
vyrábaná pod prísnym hygienickým režimom z analyticky overe
ných surovín.
Kvalita dojčenskej výživy OVKO je garantovaná a je pod prísnym drobnohľadom
štátnych potravinových orgánov, externých auditorov a odberateľov. Uvedomujeme si,
že kvalita výrobkov sa začína už v čase dozrievania a rastu ovocia v sadoch. Starostlivo
a veľmi zodpovedne vyberáme vstupné suroviny pre naše výrobky. Ich kvalita je kontrolovaná v laboratóriách, ktoré pozorne sledujú a vyhodnocujú dodržiavanie prísnych
kvalitatívnych a legislatívnych parametrov.
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Vzorový jedálniček
dieťatka do jedného roka

Ako často potrebuje bábätko mlieko
Materské mlieko a dojčenská mliečna výživa predstavujú pre bábätko do jedného
roka najdôležitejšiu potravinu. Preto na ne napriek príkrmom nezabúdajte. Pripravili
sme si pre vás prehľadnú tabuľku, ktorú si môžete vytlačiť a pripevniť na chladničku.
Pomocou nej ľahko zistíte, kedy je správny čas na umelé mlieko a kedy na príkrm.

9.

Hoci dojčenskú mliečnu výživu je vhodné prikrmovanému dieťatku podávať podľa tabuľky, o dojčení to neplatí. Bábätku materské mliečko doprajte vždy, keď si ho
vyžaduje. Vďaka vašej blízkosti má dieťatko počas dojčenia pocit bezpečia a ľahšie
sa upokojí. To je pri prekonávaní novej situácie (ako je i zavádzanie príkrmov) mimoriadne dôležité. Preto dieťatko dojčite, kým má o mliečko záujem a kým vám to vyhovuje.
Príkrmy totiž nie sú dôvodom na odstavenie dieťatko od materského mlieka.
Praktický jedálniček pre bábätko do 12. mesiacov
Ukončený
mesiac

6. mesiac
(4. pri umelom mlieku)

7. až 9. mesiac

9. až 12. mesiac

Raňajky

umelé mlieko

umelé mlieko

umelé mlieko

Desiata

umelé mlieko

príkrm

príkrm

Obed

príkrm

príkrm

príkrm

Olovrant

umelé mlieko

umelé mlieko

príkrm

1. večera

umelé mlieko

príkrm

príkrm

2. večera

umelé mlieko

umelé mlieko

umelé mlieko
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Ukončený
mesiac

6. mesiac (5. pri umelom mlieku)

Ukončený
mesiac

9. až 12. mesiac

Raňajky

Materské / umelé mlieko

Raňajky

Materské / umelé mlieko

Desiata

Materské / umelé mlieko

Desiata

Biely jogurt s broskyňou a slivkou

Obed

Mrkvovo-tekvicová polievka
Tekvicu hokaido, mrkvu a zemiak uvaríme v dojčenskej vode do mäkka. ½ l vody odlejeme. Zeleninu rozmixujeme. Ak je polievka prihustá, rozriedime ju dojčenskou vodou.

Olovrant

Materské / umelé mlieko

1. večera

Materské / umelé mlieko

2. večera

Materské / umelé mlieko

Obed

7. až 9. mesiac

Raňajky

Materské / umelé mlieko

Desiata

Marhuľové pyré s jabĺčkom
2 marhule podusíme v troške dojčenskej vody a rozmixujeme na hladkú kašu.
Jabĺčko ošúpeme, nastrúhame na hrubšie a zmiešame ho s marhuľovou kašou.

Ryžu a mäso uvaríme do mäkka. Mrkvu, petržlen, ružičku brokolice a karfiolu
uvaríme v pare. Zeleninu roztlačíme vidličkou a zmiešame s ryžou. Pridáme 3 až 4
kávové lyžičky zomletého mäsa a pár kvapiek kvalitného olivového oleja.

Banánové keksíky
Olovrant

1. večera

Ukončený
mesiac

Zeleninová polievka
Rizoto so zeleninou a hovädzím mäsom

2. večera

Banán, ½ ošúpaného jabĺčka a hrušky rozmixujeme ponorným mixérom. Pridáme
4 polievkové lyžice najemno zomletých ovsených vločiek. Tvarujeme malé kolieska,
ktoré pečieme pri teplote 180 ºC maximálne 15 minút.

Špenát s varenými zemiačikmi
Špenátové listy uvaríme v dojčenskej vode. Vodu zlejeme, pridáme mlieko a špenát
rozmixujeme na hladkú kašu. Podávame s uvarenými roztlačenými zemiakmi.

materské / umelé mlieko

Tip: Pri príprave pokrmov používame dojčenskú vodu alebo dojčenskú
mliečnu výživu. Kravské mlieko sa na varenie odporúča používať až po 1. narodeninách.

Cestoviny s morčacím mäsom a feniklom
Obed

Bezvaječné cestoviny a morčacie mäso uvaríme. Fenikel a hrášok uvaríme v pare
a spolu s uvarenými cestovinami roztlačíme vidličkou alebo rozmixujeme.
Pridáme 2 kávové lyžičky pomletého mäska a pár kvapiek olivového oleja.

Olovrant

Materské / umelé mlieko

1. večera
2. večera
38

Ryžová kaša s banánom
V dojčenskej vode uvaríme ryžu do mäkka. Vodu zlejeme a rozmixujeme. Ku kaši
pridáme roztlačený banán.

Materské / umelé mlieko
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Zoznam nevhodných potravín

Stravovanie po 1. narodeninách

Mlieko a mliečne výrobky:

Vaše bábätko oslávilo jeden rok a vy máte doma malú osobnosť. Dieťatko sa pomaly
učí chodiť, dokáže sa pár minút samo zahrať, presadzuje si vlastný názor. Napriek
tomu, že mnohí rodičia i starí rodičia sú presvedčení, že ročné dieťatko môže
papať to, čo dospelí, nie je to pravda. A hoci nastáva čas, kedy si bábätko (veľmi
pomaly) začína privykať na zdravú a plnohodnotnú dospelácku stravu, jedálniček stále
obsahuje isté obmedzenia.

bryndza, kravské, kozie a ovčie mlieko, nepasterizované mliečne výrobky, presladené
ochutené mliečne dezerty s obsahom farbív a konzervantov, ricotta, tavené syry, tvaroh, smotana

Ovocie:
citrusové plody, černice, datle, figy, jahody, kivi, maliny, papája, ríbezle, višne, jahody

Zelenina:
baklažán, cesnak, cibuľa, hlávkový šalát, kel, klíčky, kyslá kapusta, kôpor, olivy, paradajky,
uhorka, zeler

Sladkosti a pochutiny:
cukríky, čipsy, čokoláda, kakao, krémové napolitánky, krovky, slané tyčinky, tortily, žuvačky

Mäso:
divina, morské plody (krevety, mušle, homáre), tučné mäso, údeniny (párky, salámy,
šunka, klobásy), vnútornosti

Vajcia:
bielok, vaječné piškóty, cestoviny a keksíky

Orechy:
arašidy, jadierka, lieskovce, kešu, kokos, mak, mandle, pekanové orechy, pistácie, vlašské
orechy, sezam

Potraviny, ktoré nepatria na tanier ročného dieťatka
● bujón a dochucovadlá, cukor, korenie, soľ,
●	hranolky, pokrmy z rýchleho občerstvenia, údeniny (vrátane párkov), vyprážané
jedlo,
● huby, klíčky, korenie,
●	presladené mliečne dezerty plné farbív a konzervantov, sladené limonády a sirupy, sladkosti.

Do detského jedálnička môžeme zaradiť:
●	plnotučné kravské mlieko môžete použiť pri varení (na pitie ho dieťatku ale
nedávajte),
●	kyslomliečne výrobky, mäkké syry, maslo, ricottu, tvaroh (vrátane nátierok), žervé,
● strukoviny,
● vaječný bielok,
●	výnimočne môžete dieťatku naservírovať plátok kvalitnej šunky s vysokým podielom mäsa,
● všetku zeleninu a ovocie lokálneho pôvodu,
●	názory na citrusové plody sa líšia. Kým jedni ich konzumáciu odporúčajú, ďalší ju
odkladajú až po 2. narodeninách. Jednotné sú však názory na kivi. To sa naozaj
odporúča až po 24. mesiaci.

Ostatné:
celozrnné pečivo, cukor, horčica, huby, javorový sirup, kečup, med, minerálne vody
(perlivé a neperlivé), polotovary, soľ, smažené pokrmy, strukoviny, sója (sójové mlieko)
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Veríme, že ste v ebooku našli odpovede na otázky, ktoré vám vírili hlavou. Veľa zaujímavých informácií nájdete tiež v článkoch na blogu Tipy pre mamičky (6) od Ovka.
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Chcete aj vy pomôcť ostatným
mamičkám vybrať si to najlepšie?
Chcete, aby váš názor videli a počuli?
Odovzdajte svoje skúsenosti ďalším
mamičkám. Staňte sa našou
Happy Baby Ambasádorkou!
Už žiadne vzorky. Získajte balíček plný produktov. Otestujte celé
balenia, zdieľajte s nami váš názor na ne a pomôžte ostatným
mamičkám vybrať si to najlepšie. Postavte sa za produkt, ktorému
veríte ako Happy Baby Ambasádorka!
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Zaregistrujte sa na www.happybaby.sk

Registrácia zaberie iba chvíľku,
tak prečo si neurobiť radosť?
♥
♥
♥
♥

Stanete sa súčasťou komunity viac ako 60 000 mamičiek.
Odborníci vám poradia, ako sa starať o dieťa.
Podelíte sa s ostatnými o zážitky s vašimi najmenšími.
Dáme na vaše skúsenosti a necháme vás testovať rôzne výrobky.

S radosťou a šťastím
preplávate materstvom s

Po registrácii sa môžete tešiť
na darčeky v hodnote 75 eur
Darčekový balíček

V druhej polovici tehotenstva
u gynekológa

Darčekový kufrík

Po pôrode v pôrodnici

Darčekový balíček

Na pravidelnej prehliadke
u pediatra

Registrujte sa na www.happybaby.sk

