CZARUJĄCA MAMA
KOLOROWE PRZEPISY DLA MAMY I DZIECKA

EBOOK

Wstęp
Z radością oddajemy w Wasze ręce już trzeciego e-booka
przygotowanego specjalnie z okazji Dnia Mamy.
HELPA nie powstałaby gdybyśmy nie były mamami - to nasze dzieci
były i są dla nas codzienną inspiracją i motorem napędowym do
pracy. Łączenie pracy z macierzyństwem jest bardzo trudne, jednak
każde nadesłane przez Was zdjęcie z uśmiechem dziecka znad miski
z kaszką jest dla nas potwierdzeniem, że nasze produkty są
potrzebne i dobre.
Czujemy się Czarującymi Mamami i chcemy zaprosić także Was do
naszej misji - podkreślania, że każda Mama jest Mamą Czarodziejką!
Do przygotowania e-booka zaprosiłyśmy trenerkę i dietetyczkę
Paulinę Korol. Paulina przygotowała 10 autorskich przepisów na
dania z kaszką, które możecie spożywać razem.
Do każdego przepisu dodaliśmy także kilka słów na temat
poszczególnych produktów w diecie dziecka.

Spis przepisów
1. Kaszka ze startym jabłkiem
2. Mocno malinowa kaszka
3. Kaszka manna na słodko
4. Kaszka ze świeżymi borówkami
5. Truskawka w czekoladzie
6. Tropikalna kaszka
7. Smoothie jaglane
8. Placuszki jaglane
9. Leśna kaszka
10. Jaglanka zapiekana z marchewką

Paulina Korol

DIETETYK, TRENER I AUTORKA PRZEPISÓW

Sama nie jestem mamą, ale dużo obserwuję i wiem, że bycie
mamą to supermoc. Każda mama jest bohaterem każdego dnia,
jest opiekunem, kucharką, przyjaciółką, nauczycielem i wzorem
do naśladowania dla swoich dzieci. Często w tych wszystkich
obowiązkach zapomina o sobie i swoich potrzebach, które są
tak samo ważne jak wszystkie inne, ale odkładane są na bok.
Dlatego razem z Helpą chciałybyśmy zadbać o Was, drogie
Mamy i przygotowałyśmy tego e-booka z myślą o Was.
Śniadanie jest bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania
organizmu zarówno dzieci, jak i osób dorosłych. Wpływa
korzystnie na dyspozycję do nauki, poprawia funkcje
poznawcze i pamięć.
Te przepisy ułatwią Wam przygotowanie śniadania od razu dla
siebie i dla Waszego dziecka, bez wkładu dodatkowej pracy i bez
poświęcania dodatkowego czasu. Mamy nadzieję, że w ten
sposób będziecie mogły zacząć dzień pełen energii, której
potrzebujecie, aby wykonywać swoje codzienne obowiązki.
Smacznego!

Kaszka ze startym jabłkiem
KALORYCZNOŚĆ PORCJI MAMY: 466 KCAL

Składniki:
4 łyżki Bio Kaszki Jaglano-Gryczanej z Amarantusem
1,5 szklanki napoju owsianego
2 łyżeczki Łyżki Smaku Owoce Leśne
1 starte jabłko

Dodatkowo do porcji mamy:
½ łyżeczki cynamonu
2 łyżeczki masła orzechowego 100%

Przygotowanie:
W garnuszku przygotuj napój owsiany, powoli wsyp kaszkę
i gotuj na wolnym ogniu ok. 2-3 minuty cały czas mieszając.
Dodaj starte jabłko, wymieszaj i poczekaj aż kaszka zgęstnieje.
Po lekkim przestudzeniu dodaj do kaszki owocowy pył
i dokładnie wymieszaj.
Porcję dla dziecka przełóż do miseczki.
Do pozostałej porcji dodaj masło orzechowe 100% i cynamon.

Kilka słów na temat cynamonu i masła
orzechowego w diecie dziecka
Cynamon jest dyskusyjną przyprawą w przypadku żywienia
małych dzieci za sprawą zawartej w nim kumaryny. Jest to
substancja toksyczna, mogąca uszkodzić nerki i wątrobę. Im
mniejsze dziecko, tym mniejsza ilość tej substancji jest
szkodliwa - nie warto ryzykować. Na rynku znajdziemy dwie
odmiany cynamonu w sprzedaży - Cassis i Cejloński. W tym
drugim stężenie kumaryny jest dużo niższe. Warto sięgnąć po
tą konkretną odmianę.
Masło orzechowe jest produktem jak najbardziej bezpiecznym
dla dzieci. Nie ma obecnie wytycznych wskazujących na
potrzebę opóźniania wprowadzania orzechów u dzieci
zdrowych jako produktu alergizującego. Ze względu na ryzyko
zakrztuszenia się całymi orzechami, to właśnie rozdrobnione
orzechy czy pestki są najlepszą formą dla dziecka. Wybierając
masło orzechowe pilnuj, aby w składzie pojawiły się tylko
orzechy. Unikaj tych z dodatkiem soli, olejów uwodornionych,
cukru czy słodzików. Warto także samemu przygotowywać
masła orzechowe dla dzieci - to daje 100% pewności co do
składu i jakości użytych składników, a także jest ogromną
oszczędnością.
Dodatkową korzyścią mielonych orzechów jest ich lepsza
strawność i przyswajalność. Dokładnie tak jak w przypadku
kaszek kontra kasz - mały brzuch więcej wartości odżywczych
przyswoi z rozdrobnionej kaszki jaglanej niż z grubej kaszy.

Mocno malinowa kaszka
KALORYCZNOŚĆ PORCJI MAMY: 488 KCAL

Składniki:
1,5 szklanki wody
5 łyżek Bio Kaszki Owsianej
1 garść mrożonych malin
1 garść świeżych malin
2 łyżki Suchego Prowiantu Malina

Dodatkowo do porcji mamy:
½ łyżki miodu
2 łyżki orzechów nerkowca
2 łyżki gęstego jogurtu naturalnego

Przygotowanie:
W garnuszku przygotuj wodę, powoli wsyp kaszkę i gotuj 2-3 minuty, cały
czas mieszając. Dodaj mrożone maliny.
Porcję dla dziecka przełóż do miseczki, dosyp świeże i liofilizowane maliny.
Do pozostałej porcji dodaj dwie łyżki jogurtu naturalnego, miód, ozdób
liofilizowanymi i świeżymi malinami i orzechami nerkowca.

Kilka słów o pierwszych smakach dziecka
Powyższa propozycja to najprostsza kaszka z możliwych dla dzieci - kaszka
na wodzie z dodatkiem owoców. Warto pamiętać, że na początku
rozszerzania diety należy proponować dziecku proste smaki, jak najbliższe
tym z natury. Nie należy posiłków dla dzieci doprawiać solą czy cukrem.
Nasze wyobrażenie o smaku jest zupełnie inne niż dziecka, które dopiero
zaczyna swoją przygodę z jedzeniem. To, co nam wydawać się może mało
smaczne - dla dziecka jest ogromną nowością. Warto zatem trzymać się
zasady "im prościej, tym lepiej"! Dodatkowo, im większe urozmaicenie
podawanych produktów w trakcie pierwszych miesięcy rozszerzania diety,
tym większa szansa na akceptację nowych smaków w trakcie późniejszych
lat. Nie bójmy się podać plastra cytryny do spróbowania!
Do kaszki celowo owoce dodajemy pod sam koniec gotowania. Kwas zawarty
w owocach mógłby uniemożliwić ugotowanie kaszki. Dodatkowo, im krócej
gotujemy owoce - tym więcej wartości odżywczych zachowują. Warto o tym
pamiętać i tak naprawdę nie gotować owoców, a jedynie doprowadzić do ich
rozmrożenia. Jeśli używamy tylko świeżych owoców - najbardziej
wartościowe będą w formie surowej. Po to właśnie stworzyłyśmy owoce
liofilizowane w osobnych torebkach - by dodawać je dopiero po ugotowaniu
kaszki - tak, aby nie traciły swoich cennych mocy!
Orzechy nerkowca warto podać dziecku w formie masła orzechowego
zamiennie z tym najpopularniejszym masłem orzechowym z orzeszków
arachidowych. Warto to podkreślać - urozmaicenie smaków, faktur i kolorów
to podstawa rozszerzania diety.

Maczanka warzywna
W TRZECH KOLORACH

Składniki:
Szklanka wody
3 łyżki BIO Kaszki owsianej
1 jogurt naturalny
3 BIO warzywne Różdżki Smaku w różnych kolorach:

Przygotowanie:
Do garnka wlej szklankę wody, wsyp 3 łyżki kaszki, doprowadź do wrzenia i gotuj
2-3 minuty, ciągle mieszając (kaszka będzie dość gęsta).
Po lekkim przestudzeniu wymieszaj kaszkę z jogurtem naturalnym. Rozdziel
masę kaszkowo-jogurtową do 3 małych miseczek. Do każdej z miseczek dodaj
inny smak BIO Różdżki Smaku.
Warzywne “maczanki” idealnie nadają się do słupków marchewek czy cząstek
brokuła.

Kaszka manna na słodko
KALORYCZNOŚĆ PORCJI MAMY: 475 KCAL

Składniki:
1,5 szklanki napoju owsianego
5 łyżek Bio Manny Dawnych Zbóż
1 banan
1 Bio Baton Tosia

Dodatkowo do porcji mamy:
4 orzechy brazylijskie
2 łyżki jogurtu Skyr
dwa daktyle - opcjonalnie

Przygotowanie:
W garnuszku przygotuj napój owsiany, powoli wsyp kaszkę i gotuj na wolnym
ogniu 2-3 minuty, cały czas mieszając. Porcję dla dziecka przełóż do
miseczki, dodaj połowę rozgniecionego banana. Udekoruj pokrojonym
batonikiem.
Do pozostałej porcji dla mamy dodaj pół pokrojonego banana, orzechy
i jogurt. Opcjonalnie daktyle.

Kilka słów na temat daktyli, orzechów
brazylijskich i jogurtów w diecie dziecka
Skład naszego batonika to daktyle, orzeszki ziemne prażone, wiórki
kokosowe, amarantus ekspandowany, kakao naturalne. Skład czysty jak łza
- zresztą jak wszystkie produkty w HELPIE. Nie mam najmniejszych
wątpliwości, że propozycja kaszki z kostką z batonika to świetne
urozmaicenie posiłku dla dziecka, ale nie dla tych najmłodszych.
Niezależenie od tego czy cukier pochodzi z ekologicznych daktyli, czy jest
to zwykły rafinowany cukier, to nadal jest to cukier i do pierwszego roku
życia nie podajemy go dzieciom. Dla dzieci starszych daktyle - z naturalnym
cukrem, pełne przeciwutleniaczy i potasu - to zawsze lepszy wybór niż
przemysłowy cukier!
Orzechy brazylijskie to źródło selenu. I absolutnie warto włączyć je do diety
dziecka, oczywiście w formie rozdrobnionej. Warto przy tym pamiętać o
odpowiednich proporcjach. Orzechy są produktem kalorycznym ze względu
na wysoką zawartość tłuszczów. Posiłki dla dzieci powinny być
gęstoodżywcze (czyli bogate w wartości odżywcze, tak, aby przy
stosunkowo małej objętości odżywić i zapewnić odpowiedni rozwój
dziecka). Jednak pamiętajmy o zdrowych ilościach - jeden orzech brazylijski
dla małych dzieci wystarczy! Zbyt duża ilość orzechów w diecie spowoduje
obniżone spożycie pozostałych posiłków - bo dziecko będzie najedzone.
Naturalny jogurt to źródło wapnia - tak ważnego w diecie dzieci. Produkty
mleczne można podawać od początku rozszerzania diety. Warto zadbać,
aby w składzie jogurtu nie pojawiały się zbędne dodatki, a tym bardziej
substancje słodzące.

Kaszka z borówkami
KALORYCZNOŚĆ PORCJI MAMY: 315 KCAL

Składniki:
1,5 szklanki napoju migdałowego
5 łyżek Bio Kaszki z Komosy i Prosa
2 łyżki jogurtu Skyr
garść świeżych borówek

Dodatkowo do porcji mamy:
1 łyżeczka ksylitolu/erytrolu - opcjonalnie
1 kostka czekolady

Przygotowanie:
W garnuszku przygotuj napój migdałowy, powoli wsyp kaszkę i gotuj na
wolnym ogniu ok. 2-3 minuty, cały czas mieszając. Dodaj do kaszy jogurt,
świeże borówki i wymieszaj. Porcję dla dziecka przełóż do miseczki.
Do porcji mamy dodaj ksylitol i czekoladę.

Ksylitol, erytrol, czekolada w diecie
dziecka:
Zarówno ksylitol, erytrol, jak i kostka czekolady to nośniki
smaku słodkiego, a tak jak już pisaliśmy, zgodnie z zaleceniami
nie należy podawać dzieciom cukru do 1. roku życia.
Ksylitol jest cukrem alkoholowym, ekstrahowanym głównie
z brzozy - stąd nazwa "cukier drzewny bądź brzozowy". Jest
to mniej kaloryczny słodzik od cukru, znany głównie
z działania przeciwpróchniczego w organizmie. Jest bezpieczny
dla dzieci, ale nawet w diecie starszych dzieci i dorosłych
trzeba uważać na ilość, z uwagi na możliwy efekt
przeczyszczający.
Erytrol należy do tej samej grupy związków co ksylitol,
a wyróżnia się praktycznie brakiem kalorii. Także ma działanie
przeciwpróchnicze i wiele innych zalet. Jednak nie zmienia to
faktu, iż podając słodziki od wczesnych lat życia dziecka,
zwiększamy ekspozycję na słodki smak. Im później to nastąpi,
tym lepiej. Nadmiar słodzików w diecie dziecka może
powodować efekt przeczyszczający.
Czekoladę o dobrym składzie - taką z miazgi kakaowej, cukru
i tłuszczu kakaowego można potraktować jako źródło magnezu
w diecie starszych dzieci. Należy przy tym pamiętać, aby
zawartość kakao nie była niższa niż 60%, a w składzie nie
pojawiały się inne, niepotrzebne substancje.

Truskawka w czekoladzie
KALORYCZNOŚĆ PORCJI MAMY: 395 KCAL

Składniki:
1,5 szklanki wody
5 łyżek Bio Kaszki z Samopszy
1 łyżka kakao
1 garść świeżych truskawek
1 banan

Dodatkowo do porcji mamy:
1 łyżka miodu

Przygotowanie:
W garnuszku przygotuj wodę, powoli wsyp kaszkę i gotuj na wolnym ogniu 23 minuty, cały czas mieszając. Dodaj do kaszy kakao, pokrojone truskawki,
rozgniecionego widelcem banana i wymieszaj. Porcję dla dziecka przełóż do
miseczki.
Do porcji mamy dodatkowo dodaj łyżkę miodu.

Kilka słów na temat kakao i miodu
w diecie dziecka
Propozycja czekoladowej kaszki najczęściej spotyka się z dobrym
przyjęciem. Kakao w formie naturalnej jest jeszcze lepszą formą podania
magnezu niż kostka czekolady (dla dzieci starszych, oczywiście). Kakao
niestety coraz częściej wywołuje objawy alergii. Jego zamiennikiem jest
karob - mączka chleba świętojańskiego - naturalny produkt, którego
dodatkowym atutem jest brak w składzie substancji pobudzających
naturalnie występujących w ziarnie kakaowca.
Miód to także cukier, a zgodnie z zaleceniami nie podajemy cukru i soli
dzieciom do 1. roku życia. Ponadto, miód jest bezwzględnie zakazany
w żywieniu małych dzieci i nie chodzi wcale tylko o przyzwyczajenie do
słodkiego smaku. Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii
i Żywienia Dzieci, zgodnie z WHO, zalecają, aby nie podawać miodu dzieciom
do 12. miesiąca życia ze względu na ryzyko rozwoju botulinizmu
niemowlęcego - choroby dotykającej zakończenia nerwowe i bezpośrednio
zagrażającej życiu. Miód, jak i jego przetwory (pyłek, pierzga itp.) mogą być
zanieczyszczone bakteriami Clostridium botulinum. Pamiętajmy, że
w przypadku niemowląt nawet niewielkie ilości przetrwalników bakterii
mogą prowadzić do zakażenia. To bardzo ważna informacja!

Tropikalna kaszka
KALORYCZNOŚĆ PORCJI MAMY: 475 KCAL

Składniki:
1,5 szklanki napoju migdałowego
5 łyżek Bio Kaszki Owsiano-Jaglano-Gryczanej
1 łyżka Bio Pudru Jabłkowego
Suchy Prowiant Ananas
ananas świeży

Dodatkowo do porcji mamy:
1 łyżka wiórków kokosowych
1 łyżka miodu

Przygotowanie:
W garnuszku przygotuj napój migdałowy, powoli wsyp kaszkę i gotuj 2-3
minuty na wolnym ogniu, cały czas mieszając. Dodaj do kaszy Bio Puder
Jabłkowy, pokrojonego świeżego i liofilizowanego ananasa i wymieszaj.
Porcję dla dziecka przełóż do miseczki.
Do porcji mamy dodaj miód i wiórki kokosowe.

Kilka słów na temat wiórków kokosowych
w diecie dziecka
O miodzie w diecie dziecka już pisałyśmy, natomiast jeśli
chodzi o wiórki kokosowe - nie ma wskazań do wykluczenia ich
z diety dziecka. Istotne jest, aby przy wyborze wiórek
kokosowych wybrać te bez dodatku dwutlenku siarki. Jest on
alergenem, mogącym wywołać niepożądane reakcje alergiczne
u dziecka, oraz może zaburzać pracę jeszcze mało dojrzałego
przewodu pokarmowego.

Smoothie jaglane
KALORYCZNOŚĆ PORCJI MAMY: 445 KCAL

Składniki:
3 łyżki Bio Kaszki Jaglanej lub pozostałej kaszki z dnia
poprzedniego
szklanka wody
2 garście owoców mrożonych lub świeżych (truskawki,
maliny, borówki)
1 banan
1 łyżka masła orzechowego 100%
1 łyżeczka Łyżki Smaku Malina

Dodatkowo do porcji mamy:
pół szklanki mleka krowiego lub napoju roślinnego

Przygotowanie:
W garnuszku przygotuj wodę, powoli wsyp kaszkę i gotuj na
wolnym ogniu ok. 2-3 minuty, cały czas mieszając. Wszystkie
składniki umieść w blenderze i zmiksuj. Porcję dla dziecka przełóż
do miseczki.
Do porcji dla mamy dolej pół szklanki mleka krowiego lub
roślinnego, wymieszaj. Przelej do szklanki.

Kilka słów na temat mleka i napojów
roślinnych w diecie dziecka
W przypadku najmłodszych dzieci, do 1. roku życia mleko krowie
powinno występować w diecie jedynie jako dodatek do potraw.
Czy najmłodszemu możemy podać takie smoothie z mlekiem jak
dla mamy? Oczywiście! Raz, nie zawsze. Kaszka w formie do
picia to także fantastyczne urozmaicenie dla dziecka.
Wybierając napój roślinny, sięgaj po ten wzbogacany w wapń.
Tylko taki będzie zamiennikiem nabiału. Napój ryżowy, ze
względu na zawartość arsenu znajduje się na liście produktów
zakazanych w trakcie rozszerzania diety,

Placuszki jaglane
KALORYCZNOŚĆ PORCJI MAMY: 395 KCAL

Składniki:
szklanka wody
2 łyżki Bio Kaszki Jaglanej
2 łyżki mąki pełnoziarnistej
1 jajko
½ łyżeczki proszku do pieczenia
1 łyżka oleju
dodatkowo: mango, kiwi, banan, truskawki,
Suchy Prowiant Malina

Dodatkowo do porcji mamy:
1 łyżka ksylitolu/erytrolu - opcjonalnie

Przygotowanie:
Kaszkę ugotuj na wodzie lub użyj pozostałej z dnia poprzedniego
(ok. 200g) Do lekko przestudzonej kaszki dodaj jajko, mąkę
i proszek do pieczenia. Wszystko wymieszaj tak, aby nie było
grudek. Na patelni rozgrzej małą ilość oleju i smaż małe placuszki
po 2 minuty na stronę. Podaj z pokrojonymi owocami.

Kaszka w różnych formach
Placuszki to świetne rozwiązanie dla dzieci, które nie
przepadają za kaszką w tradycyjnej formie. Bywają dzieci,
które z uwagi na konsystencję nie są zwolennikami kaszek
i innych dań bez wyraźnej faktury. Placki są idealnym
rozwiązaniem, by jednak te wartościowe produkty wprowadzić
do diety. To także forma dająca dziecku możliwość wygodnego
samodzielnego jedzenia, gdy rozszerzamy dietę metodą BLW.
Placuszki na bazie kaszek są na pewno bardziej bogate
w wartości odżywcze niż te przygotowane na samej mące.
Warto eksperymentować z naszymi kaszkami i wzbogacać nimi
różne przepisy. Idealnie sprawdzają się właśnie do placuszków,
racuchów, naleśników, a także domowych wypieków.
Zaletą placków jest to, że łatwiej je zabrać w drogę - są więc
świetną propozycją na drugie śniadanie na świeżym powietrzu
lub element szkolnej śniadaniówki.

Leśna kaszka
KALORYCZNOŚĆ PORCJI MAMY: 405 KCAL

Składniki:
1,5 szklanki napoju owsianego
5 łyżek Bio Kaszki Jaglano-Orkiszowej z Wanilią Burbońską
2 łyżki Bio Pudru Jabłkowego
2 łyżki Łyżki Smaku Owoce Leśne
łyżka Suchego Prowiantu Malina
garść malin świeżych lub mrożonych

Dodatkowo do porcji mamy:
1 łyżka miodu

Przygotowanie:
W garnuszku przygotuj napój owsiany, powoli wsyp kaszkę i gotuj
na wolnym ogniu około 2-3 minuty, cały czas mieszając. Wsyp Bio
Puder jabłkowy i 2 łyżki Łyżki Smaku Owoce Leśne i wymieszaj.
Wrzuć maliny i zamieszaj. Porcję dla dziecka przełóż do miseczki.
Do porcji mamy dodaj łyżkę miodu.

Jemy to samo!
Przygotowywanie tego samego posiłku dla siebie i dziecka ma
moc zalet. To nie tylko ogromna oszczędność czasu!
Widząc, że rodzice jedzą to samo, dzieci mają większe zaufanie
do jedzenia. W pierwszych miesiącach życia uczą się przecież
poprzez naśladowanie. Spożywając z rodzicami obiad czy
śniadanie i podglądając ich, mają szansę o wiele szybciej
i w bardziej naturalny sposób nauczyć się jeść.
Jeśli stół jest w domu miejscem spotkania wszystkich
domowników i w posiłki odbywają się w rodzinnej atmosferze,
dziecku od początku rozszerzania diety łatwiej jest kojarzyć
jedzenie z czymś w pełni naturalnym, a nie ze stresującym
zadaniem wymagającym specjalnych przygotowań i zachęt.
Często to właśnie moment pojawienia się dzieci jest dla
rodziny bodźcem, by zmienić swoje nawyki żywieniowe.
Zdrowsze jedzenie całej rodziny to kolejna zaleta
przygotowywania wspólnych posiłków.

Manna zapiekana z marchewką
KALORYCZNOŚĆ PORCJI MAMY: 425 KCAL

Składniki:
1,5 szklanki napoju owsianego
5 łyżek Bio Manny Dawnych Zbóż
1 marchewka
1 banan

Dodatkowo do porcji mamy:
cynamon
2 łyżeczki sproszkowanych daktyli
kostka czekolady

Przygotowanie:
W garnuszku przygotuj napój owsiany, powoli wsyp kaszkę i gotuj
na wolnym ogniu około 2-3 minuty, cały czas mieszając. Dodaj
startą marchewkę i rozgniecionego banana. Przełóż porcję dla
dziecka do naczynia żaroodpornego.
Do reszty porcji dla mamy dodaj cynamon i sproszkowane daktyle
i wymieszaj. Przełóż do naczynia żaroodpornego i na wierzch
połóż kostkę czekolady.
Piecz w piekarniku nagrzanym do 175st. C przez 15 minut.
Przestudź przed podaniem.

Każda z nas jest
Czarującą Mamą!

#czarujacamama

