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Wstęp
Z wielką radością oddajemy w Wasze ręce przepisy przygotowane
specjalnie dla dzieci, które zaczynają swoją przygodę z jedzeniem.
Po podstawowych przepisach na kaszki w trzech odsłonach,
przedstawiamy propozycje dań przygotowanych przez autorki bloga
Alaantkoweblw, które zostały patronem naszem akcji
Rozszerzanie Diety z HELPĄ. Fartuszek Antosia i inne artykuły do
rozszerzania diety znajdziecie w ich sklepie internetowym.
Na naszym blogu znajdziecie liczne artykuły poświęcone tematom
związanym z podaniem pierwszych posiłków stałych. Fragment
tekstu dr Magdaleny Warchoł o programowaniu żywieniowym
znajdziecie w tym ebooku na zakończenie.
Życzymy Wam dobrego gotowania i wspólnego poznawania nowych
smaków. Pamiętajcie - rodzic decyduje co, kiedy i jak poda dziecku,
a to ono decyduje czy zje i ile.
Powodzenia!

Ania i Ola
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Kaszka w kostkach
NAJPROSTSZY PRZEPIS

Składniki:
4 czubate łyżki BIO Manna Dawnych Zbóż
szklanka wody

Przygotowanie:
Do garnka wlej szklankę wody, wsyp 4 łyżki kaszki, doprowadź
do wrzenia i gotuj 2-3 minuty, ciągle mieszając. Kaszka będzie
bardzo gęsta, trudna do mieszania.
Po ugotowaniu przełóż kaszkę na płaski talerz i pozostaw do
ostudzenia. Najlepiej schłodzić kaszkę w lodówce,
dla lepszego związania.
Przed podaniem wyjmij kaszkę około godzinę wcześniej
z lodówki w celu ocieplenia. Pokrój kaszkę na małą kostkę wygodną dla dziecka do jedzenia palcami.

Maczanka warzywna
W TRZECH KOLORACH

Składniki:
szklanka wody
3 łyżki BIO Kaszki Owsianej
1 mały jogurt naturalny
3 BIO Warzywne Różdżki Smaku: Szpinak, Burak, Dynia

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.

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.

Kolorowa wycinanka
CZYLI KASZKA Z SAŁATKĄ OWOCOWĄ

Składniki:
szklanka mleka lub napoju roślinnego
2 łyżki BIO Kaszki 5 Zbóż
do wyboru: 1 jabłko, 1 banan, truskawki, kiwi, ugotowany burak
BIO Owocowa Różdżka Smaku Malina

Przygotowanie:
Do garnka wlej szklankę mleka lub napoju roślinnego, wsyp
2 łyżki BIO Kaszki 5 Zbóż, doprowadź do wrzenia i gotuj 2-3
minuty, ciągle mieszając.
Wylej kaszkę na płaski talerzyk. Z owoców wycinaj wzory
małymi foremkami i układaj razem z dzieckiem śniadaniowe
obrazki.
Niektóre owoce możesz obtoczyć w BIO Różdżce Smaku Malina
lub amarantusie ekspandowanym BIO eksPandy Amarantus

Alaantkoweblw
JOANNA ANGER I ANNA PISZCZEK

Autorki bloga dla rodziców www.alaantkoweblw.pl,
licznych książek kucharskich z przepisami dla
niemowląt i całych rodzin, jedynego w Polsce kursu
BLW online, propagatorki metody BLW
w Polsce, edukatorki żywieniowe, które
zrewolucjonizowały karmienie niemowląt w Polsce.
Wspierają polskich rodziców w żywieniu ich dzieci
i całych rodzin oraz w wychowywaniu dzieci
w szacunku do nich samych.
Na ich blogu i social mediach znajdują się treści
wspierające matki, nie tylko w gotowaniu, ale i w
zdroworozsądkowym patrzeniu na macierzyństwo.

Jogurt Owocowy
Z EKSPANDOWANYMI ZBOŻAMI

Składniki:
200 g jogurtu naturalnego
10 malin
½ banana
dowolne ekspandowane zboża, np. BIO eksPandy Amarantus lub
BIO eksPandy Komosa

Przygotowanie:
Jogurt przelej do kielicha blendera, dodaj maliny i obranego banana.
Zblenduj na gładki mus i przelej do kubeczków.
Posyp jogurt wybranymi zbożami ekspandowanymi amarantus lub
komosa i wymieszaj.

Gofry marchewkowe
Z KASZKĄ JAGLANĄ

Składniki:
1 szklanka BIO Kaszki Jaglanej
1 długa marchewka
1 jajko
½ szklanki mleka krowiego lub napoju roślinnego
1/3 szklanki oleju rzepakowego

Przygotowanie:
Włącz gofrownicę, by dobrze się rozgrzała. Marchew obierz
i zetrzyj na najmniejszych oczkach tarki. Przełóż do miski.
Oddziel białko od żółtka. Żółtko dodaj do marchewki, a białko
przelej do miseczki i ubij na sztywną pianę. Do miski
z marchewką dodaj również olej, mleko i BIO Kaszkę Jaglaną.
Całość dokładnie wymieszaj. Do tak przygotowanej masy dodaj
ubitą pianę i ponownie wymieszaj łyżką. Nakładaj porcje ciasta
na płytki gofrownicy, zamknij i piecz 4-5 minut lub według
zaleceń producenta gofrownicy (nie otwieraj jej podczas
pieczenia gofrów!).
Studź gofry na kratce, podawaj posypane warzywnymi
i BIO Owocowymi Różdżkami Smaku.

Puchate placuszki
Z KASZKĄ Z SAMOPSZY

Składniki:
1 szklanka BIO Kaszki z Samopszy
1 jajko
½ szklanki mleka
1 dojrzały banan
szczypta cynamonu
opcjonalnie wybrane BIO Różdżki Smaku, np. szpinak, burak,
malina

Przygotowanie:
Do miski wsyp kaszkę, zalej mlekiem i wymieszaj. Rozbij jajko,
żółtko dodaj do kaszki, białko ubij w osobnym naczyniu na sztywną
pianę. Banana obierz i rozgnieć widelcem na papkę, dodaj do kaszki.
Połącz całość, dodaj szczyptę cynamonu, pianę
z białka i delikatnie wymieszaj.
Możesz podzielić ciasto na dwie porcje i do jednej dodać Różdżkę
Smaku malina, a do drugiej szpinakową, placki zyskają ciekawy kolor
i inny smak. Rozgrzej patelnię (najlepiej nieprzywierającą np.
teflonową). Na suchą, patelnię nakładaj małe porcje ciasta. Smaż
przez moment, a następnie przewróć na drugą stronę, lekko
dociśnij szpatułką i smaż jeszcze chwilę, tylko do momentu aż
placuszki się zrumienią.

Miękkie babeczki
Z KASZKĄ OWSIANĄ

Składniki:
1 opakowanie BIO Kaszki Owsianej
1 miękka gruszka
1 słodkie jabłko
1 jajko
½ szklanki napoju roślinnego lub mleka krowiego
½ szklanki oleju rzepakowego
1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia
Bio eksPandy Komosa lub inne ekspandowane zboże

Przygotowanie:
Piekarnik nastaw na 200’C z termoobiegiem. Przygotuj foremki
na muffinki (12 sztuk).
Owoce obierz i usuń gniazda nasienne. Pokrój na mniejsze
kawałki, a następnie zblenduj na papkę. Przelej do miski. Dodaj
jajko, olej, mleko i dokładnie wymieszaj. Wsyp kaszkę, proszek
do pieczenia i ponownie wymieszaj. Przelej ciasto do foremek,
napełniając każdą do ¾ wysokości. Posyp ekspandowaną
komosą. Wstaw foremki na środkowy poziom piekarnika i piecz
20 minut, a następnie pozostaw do ostygnięcia.

Zupa koperkowa
Z KASZKĄ MANNĄ DAWNYCH ZBÓŻ

Składniki:
2 ½ litra wody
2 marchewki
1 pietruszka
¼ selera
½ cebuli
1 mały por
1 pęczek koperku
1 łyżka masła
2 ząbki czosnku
2 ziela angielskie
1 listek laurowy
4 gałązki natki pietruszki
2-3 łyżki BIO Manny Dawnych Zbóż

Przygotowanie:
Wszystkie warzywa obierz. Do wody włóż obraną marchew,
pietruszkę, seler, cebulę i pora. Dodaj listek laurowy, natkę
pietruszki oraz rozgniecione tłuczkiem ziele angielskie. Ugotuj
warzywa pod przykryciem do miękkości.
W drugim garnku roztop masło, dodaj przeciśnięty przez praskę
czosnek oraz posiekany koperek. Podsmażaj chwilę, a następnie
zalej całość bulionem warzywnym z warzywami.
Wyjmij z zupy listek laurowy i całość zblenduj dokładnie na gładką
zupę.
Doprowadź ponownie do wrzenia, dodaj 2-3 łyżki BIO Manny
Dawnych Zbóż i gotuj 2 minuty co jakiś czas mieszając. Zupę
podawaj np. w kubeczku. Tę samą zupę możesz przygotować na
bazie rosołu z kurczaka.

Serowe pierożki
Z KASZKĄ JAGLANO-ORKISZOWĄ

Składniki:
150 g serka naturalnego typu Bieluch
1 jajko
¾ szklanki BIO Kaszki Jaglano-Orkiszowej
do podania pierożków:
olej lniany
miód (po 12 mies. życia)
BIO Owocowe Różdżki Smaku

Przygotowanie:
W dużej misce połącz: jajko, serek, dodaj kaszkę, całość
porządnie wymieszaj.
W dużym, szerokim garnku zagotuj wodę, gdy zacznie wrzeć,
nabieraj na łyżeczkę do herbaty porcję ciasta i kładź na
wrzątek. Zacznij od jednej porcji, jeśli widzisz, że pierożek jest
„luźny” i rozpada się, dodaj do ciasta więcej kaszki (czasem
producenci serka dodają do niego wodę i inne
polepszacze, przez co konsystencja się zmienia).
Gdy wykorzystasz całe ciasto, a kluski zaczną się unosić,
zmniejsz ogień i gotuj bez przykrycia, co jakiś czas, delikatnie
mieszając, przez 7-8 minut.
Wyjmij delikatnie łyżką cedzakową, Przełóż na talerze, polej
olejem i miodem (miód można podawać dzieciom po 12.
miesiącu życia).
Pierożki świetnie smakują również posypane BIO Owocowymi
Różdżkami Smaku.

1000 pierwszych dni życia programowanie żywieniowe
DR MAGDALENA WARCHOŁ
Grupa włoskich badaczy, na podstawie przeglądu dostępnych
badań opracowała 10 wskazówek, jak możemy wykorzystać
potencjał możliwości w pierwszych latach życia naszego dziecka.
1. Zdrowi rodzice = zdrowe dziecko. Paradoksalnie o zdrowie
naszych dzieci możemy zadbać jeszcze w okresie
prekoncepcyjnym. To znaczy, że planując ciążę, warto się do niej
przygotować i zadbać o zdrowie obojga rodziców. Nie
zapominajmy również o dbaniu o siebie w trakcie całego okresu
ciąży.
2. Obserwuj rozwój swojego dziecka. Sprawdzaj, czy rozwój
fizyczny Twojego dziecka przebiega prawidłowo. Jednym
z narzędzi do oceny tempa rozwoju dzieci są siatki centylowe.
Zapisuj wszystkie zmiany wskaźników rozwojowych i sprawdzaj,
czy wszystkie mieszczą się w granicach normy. Konsultuj te
zmiany z lekarzem.

3. Mleko mamy na start. Najlepsze co możesz dać swojemu
dziecku w pierwszych miesiącach życia to mleko mamy. Jeżeli
z różnych względów nie możesz karmić piersią, spróbuj podać
mleko z banku mleka kobiecego. W ostateczności, kiedy jesteś
zmuszona podać mieszankę mleczną, wybierz tę o zmniejszonej
zawartości białka.
4. Rozszerzaj dietę dziecka wtedy, kiedy jest gotowe. Rozszerzaj
dietę niemowlaka zgodnie z zaleceniami. Ważne, żeby ten moment
był zgodny z gotowością dziecka do przyjmowania pokarmów
stałych, co wyraża się wieloma sygnałami.
5. Warzywa i owoce – pierwsze smaki dzieciństwa. Chcesz, żeby
Twoje dziecko lubiło warzywa i owoce? Podaj je w pierwszej
kolejności, nie zapominając o tym, że akceptacja nowego smaku
może pojawić się dopiero po kilku lub kilkunastu próbach. Nie
zapominaj o pozostałych grupach produktów. Posiłki powinny
mieć wysoką gęstość kaloryczną i odżywczą.
6. Dziecko decyduje, ile zje. Można śmiało powiedzieć – im więcej
wolności, tym więcej korzyści. Podawaj dziecku regularne, zdrowe
posiłki, a ono samo niech decyduje, ile zje. To zdrowa relacja,
która zaprocentuje bezproblemowym jedzeniem w kolejnych
latach.
7. Białko w ilości zgodnej z normami. Aktualne normy na białko są
kilkukrotnie niższe, niż te z czasów naszego dzieciństwa. Zwróć
uwagę, na to, żeby dieta dziecka zawierała tylko tyle białka, ile
potrzeba.

8. Zdrowe tłuszcze – nieodłączny element diety niemowlaka.
Czy wiesz, że dieta niemowlaka powinna zawierać więcej tłuszczu
niż dieta dorosłej osoby? Wybierz te tłuszcze, które dostarczą
zdrowych nienasyconych kwasów tłuszczowych.
9. Zdrowe rodzinne żywienie. Zdrowe nawyki żywieniowe rodziców
przekładają się na zdrową dietę dzieci. Zacznij od siebie,
wprowadź zmiany do swojego jadłospisu, tym samym Twoja
rodzina będzie musiała podążać tą samą drogą.
10. Na deser sport i dobry sen. Uzupełnieniem zdrowych nawyków
żywieniowych jest regularna aktywność fizyczna i odpowiednia
ilość snu. Dzieci powinny spać minimum 10–12 godzin dziennie.
Rekomendowana ilość snu zależy od wieku.
Pełny
artykuł
doktor
Magdaleny
Warchoł
poświęcony
programowaniu żywieniowemu w pierwszych 1000 dni życia
dostępny pod adresem:
www.helpa.pl/blog-parentingowy/1000-pierwszych-dniprogramowanie-zywieniowe

Rozszerzanie diety
to nowa wspaniała
przygoda!

#rozszerzaniedietyzhelpą

