Opublikowane na Zdrowy Start w Przysz?o?? (https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl)
Strona g?ówna > Kaszki w diecie dziecka od 4. do 12. miesi?ca

Article - udost?pnij
X

Kaszki w diecie dziecka od 4. do 12. miesi?ca
W jad?ospisie dziecka po 4. miesi?cu ?ycia, obok mleka, mog? si? pojawia? ju? pierwsze
produkty zbo?owe. Rozszerzanie diety maluszka z pomoc? kaszek Nestlé to idealny sposób
na nauk? nowych smaków i konsystencji.
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Udost?pnij
Kaszki dla niemowl?t pomagaj? zaspokoi? zapotrzebowanie dziecka na sk?adniki wa?ne dla
jego rozwoju i wzrostu. Dowiedz si?, kiedy mo?na poda? dziecku pierwsze kaszki i jak
uwzgl?dnia? je w jad?ospisie maluszka od 4. do 12. miesi?ca.

Bezglutenowe kaszki Nestlé po 4. miesi?cu ?ycia
Kaszki Nestlé maj? wyj?tkowy sk?ad dostosowany do potrzeb delikatnych brzuszków [6].
Przez pierwsze miesi?ce wci?? kszta?tuje si? mikrobiota jelitowa, czyli bakterie
zamieszkuj?ce przewód pokarmowy dziecka. S? one wa?ne m.in. dla odporno?ci maluszka.
Zgodnie z aktualnym schematem ?ywienia niemowl?t pierwsze produkty zbo?owe mo?na
wprowadzi? do diety dziecka po uko?czeniu 4. miesi?ca.
Na pocz?tku mog? to by? bezglutenowe kleiki na bazie ry?u [7] lub kukurydzy [8]. Ich prosty
sk?ad powoduje, ?e dziecko mo?e zosta? ?agodnie wprowadzone w ?wiat produktów
zbo?owych i pierwszych, pó?p?ynnych konsystencji. Kleiki maj? delikatny, neutralny smak,
dlatego pos?u?? równie? jako sposób na zag?szczenie pierwszych zupek jarzynowych,
przecierów i musów.

Zobacz film „Przepisy i dania dla ma?ych dzieci”
Kaszki mleczne i bezmleczne w menu niemowlaka
Zwykle w diecie maluszka nieco pó?niej pojawiaj? si? kolejne bezglutenowe propozycje, czyli
kaszki mleczno-ry?owe [9]. Wystarczy doda? do nich wod?, by otrzyma? pe?nowarto?ciowy
posi?ek dla dziecka. Warto si?gn?? tak?e po kaszki ry?owe bezmleczne [10], odpowiednie dla
dzieci z alergi? na bia?ko mleka krowiego. Przygotowuje si? je z odpowiedni? ilo?ci? mleka,
które maluszek otrzymuje na co dzie?.
Doskona?ym pomys?em na ?niadanie dla niemowlaka b?dzie jedna z kaszek „Dzie? Dobry”
[11]. Dzi?ki niej dziecko rozpocznie nowy dzie? z porcj? energii, której potrzebuje, by aktywnie
poznawa? ?wiat. W nocy maluszek regeneruje si?y i przygotowuje si? do nowych wyzwa?,
przed którymi stanie kolejnego ranka. To dlatego ostatni posi?ek jest niezwykle wa?ny.
Wieczorem mo?esz poda? dziecku jedn? z kaszek „Dobranoc” [12].

Kaszka Nestlé przygotowana zgodnie z instrukcj? na opakowaniu jest w pe?ni zbilansowanym
posi?kiem. Zawiera ?ci?le okre?lon? ilo?? sk?adników od?ywczych, wa?nych dla zdrowia i
rozwoju dziecka. W jednej porcji kaszki znajdziesz nawet ponad 50% dziennego
zapotrzebowania maluszka na ?elazo, a tak?e witamin? C, która wspiera jego wch?anianie.

Nestlé Sinlac – dla dzieci na diecie eliminacyjnej
Alergia i nietolerancje pokarmowe, np. na bia?ko mleka krowiego, gluten, laktoz? czy bia?ko
sojowe, pojawiaj? si? u najm?odszych bardzo cz?sto. Lekarz zwykle zaleca wtedy
wykluczenie z diety dziecka ?le tolerowanego sk?adnika. Oznaczy to konieczno?? stosowania
przez pewien czas ?cis?ej diety eliminacyjnej. Je?eli dotyczy to te? Twojego dziecka, od 5.
miesi?ca ?ycia mo?esz podawa? mu Nestlé Sinlac [13].
To specjalny produkt zbo?owy otrzymany z m?czki chleba ?wi?toja?skiego i m?ki ry?owej.

Nie zawiera on cz?stych alergenów – bia?ka mleka krowiego, bia?ka sojowego i glutenu, ani
laktozy. Przeznaczony jest w?a?nie dla maluszków na diecie eliminacyjnej – dzi?ki niemu
?atwiej jest zapewni? im urozmaicon? diet?. Produkt pomaga dostarczy? dziecku wysokiej
jako?ci bia?ko ro?linne oraz witaminy i sk?adniki mineralne, które s? potrzebne do
prawid?owego rozwoju.

Jad?ospis dziecka 5-miesi?cznego i wprowadzanie
glutenu
Schemat ?ywienia niemowl?t to opracowane przez specjalistów zalecenia odno?nie ?ywienia
dziecka w pierwszym roku ?ycia. Znajduj? si? tam m.in. wytyczne dotycz?ce wprowadzania
do diety maluszka glutenu [14]. Nale?y zrobi? to nie pó?niej ni? w 12. miesi?cu i, podobnie jak
w przypadku innych produktów uzupe?niaj?cych, nie wcze?niej ni? przed rozpocz?ciem 5.
miesi?ca ?ycia.
Ta zasada obowi?zuje zarówno w odniesieniu do dzieci, które s? karmione mlekiem mamy,
jak i mlekiem modyfikowanym. Na pocz?tek przygody z glutenem wystarczy 1 ?y?eczka
kaszki manny [15] dodana do porcji mleka modyfikowanego, zupki jarzynowej czy przecieru
owocowego, który maluszek ju? zna i lubi.

Gluten to mieszanina bia?ek naturalnie zawartych w ziarnach niektórych zbó?: pszenicy, ?yta,
j?czmienia, a czasem równie? owsa. Bez zalece? lekarskich nie nale?y unika? lub opó?nia?
wprowadzania go do diety dziecka.

Kaszki zbo?owe w jad?ospisie dziecka po 6. miesi?cu
Smaczn? propozycj? na wprowadzanie glutenu do diety dziecka po 6. miesi?cu jest Kaszka
pszenna Wanilia z serii „Skarby Zbó?” [16]. Po 6. miesi?cu mo?esz ?mia?o poda? maluszkowi
tak?e inne kaszki, które sprawdz? si? jako propozycja na ?niadanie lub kolacj?, a nawet jako
smaczna przek?ska w trakcie dnia (np. Kaszka wielozbo?owa z herbatnikiem [17]). Poznaj lini?
„Skarby Zbó?”, która powsta?a z wykorzystaniem a? 8 rodzajów zbó? glutenowych i
bezglutenowych, m.in. ?yta, pszenicy, owsa oraz orkiszu, dlatego pomo?e maluszkowi w
poznaniu naturalnego smaku zbó?.

Co mo?e je?? 8-miesi?czne dziecko, czyli kaszki z
kawa?kami owoców
Posi?ki na bazie kaszki nie musz? by? nudne – ka?dego dnia mo?esz wybiera? dla swojego
maluszka nowe, ciekawe smaki. Kiedy dziecko sko?czy 8. miesi?cy mo?esz dalej podawa?
mu kaszki, które ju? zna – te przeznaczone dla niemowl?t po 4. czy 6. miesi?cu. Do
jad?ospisu do??czcie równie? now? kaszk?, której smak maluszek mo?e pozna? dopiero
teraz Kaszk? mleczno-ry?ow? Jab?ko Wi?nia [18]. Obecno?? w kaszce nowego owocu
pomo?e urozmaici? jad?ospis i sprawi, ?e dziecko b?dzie zjada?o posi?ki z jeszcze wi?ksz?
rado?ci?.

?ywienie niemowlaka od 9. do 12. miesi?ca
Po 9. miesi?cu wypróbujcie na ?niadanko kolejne ciekawe kaszki – pyszn?
Kaszk? mleczn? ry?owokukurydzian? „Dzie? Dobry” Jab?ko, Banan, Morela [19] lub Kaszk?
mleczno-ry?ow? 5 owoców [20]. W okresie mi?dzy 9. a 12. miesi?cem ?ycia dziecka dieta
maluszka wci?? powinna by? przecie? ró?norodna. W tym czasie, podobnie jak w
poprzednich miesi?cach, mo?esz serwowa? jedn? lub, po konsultacji z lekarzem, nawet dwie
porcje kaszki dziennie. W codziennej diecie nie powinno zabrakn?? oczywi?cie równie?
warzyw, owoców, mi?ska, ryb i jajek.

Zapami?taj!
1. Nie nale?y opó?nia? momentu rozpocz?cia rozszerzania diety niemowl?cia.
2. Zbyt pó?ne rozszerzanie diety maluszka mo?e skutkowa? niedostatecznym przyrostem
jego masy cia?a, a nawet spowolnieniem rozwoju czy spadkiem odporno?ci.
3. Kleiki kukurydziane i ry?owe sprawdz? si? jako pierwsze produkty zbo?owe, które warto
w??czy? do jad?ospisu dziecka po 4. miesi?cu ?ycia.

Jad?ospis rocznego dziecka
Ju? za chwil? b?dziecie ?wi?towa? z maluszkiem pierwsze urodziny. Pewnie zainteresuje Ci?
wi?c informacja, ?e w?ród kaszek Nestlé jest te? propozycja dla starszych maluszków. Po 12.
miesi?cu mo?esz przygotowa? swojemu dziecku po raz pierwszy Kaszk? mleczno-ry?ow?
Kakao [21]. To b?dzie ciekawe urozmaicenie smakowe diety Twojego Juniora.
Jad?ospis rocznego dziecka to kolejne, nowe wyzwania ?ywieniowe, do których musisz si?
odpowiednio przygotowa?. Ju? teraz warto pozna? zasady ?ywienia i metody komponowania
menu dla dziecka po 1. roku ?ycia [22].
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