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Smak potraw dla niemowlaka, czyli jak przyprawia? dania
dla dzieci
Dieta niemowlaka to temat na wiele d?ugich rozmów. Mog? one dotyczy? nie tylko tego, jak,
od czego i kiedy rozpocz?? rozszerzanie diety, lecz tak?e tego, czym doprawi? danie dla
Waszego maluszka. Jedno jest pewne – nie sol?. W ko?cu unikamy jej nawet w diecie
doros?ych. Czym wi?c t? sól zast?pi?? Jakie przyprawy dla niemowlaka wybra?? I czy w
ogóle przyprawianie da? dla dzieci to dobry pomys?? Oto kilka podpowiedzi.
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Raz czy dwa próbowali?cie zupki lub obiadku swojego dziecka i pomy?leli?cie, ?e… s? jakie?
„niedoprawione”? Mo?ecie mie? racj? – ale tylko w kontek?cie smaku doros?ego cz?owieka.
Wasz szkrab odczuwa jednak smaki zupe?nie inaczej. Wszystko dlatego, ?e dzieci maj?
nawet 2 razy wi?cej kubków smakowych ni? doro?li. W?a?nie z tego wzgl?du niemowlak nie
potrzebuje intensywnego doprawiania potraw – smaki da? s? dla niego wystarczaj?co
wyraziste. Natomiast nie oznacza to, ?e nie istniej? przyprawy dla niemowlaka, czyli takie,
które mo?na wykorzysta? tak?e w diecie najm?odszych.

Przyprawy dla niemowlaka – zio?a zamiast soli
W doprawianiu da? maluszka bardzo wa?ne s? zio?a i przyprawy. Nie tylko wp?ywaj? one na
smak potrawy, lecz tak?e mog? by? ?ród?em cennych witamin oraz sk?adników mineralnych.
Przyprawy dla niemowlaka stanowi? wi?c istotny element nauki smaków. Poza tym ju? od
samego pocz?tku warto zadba? o prawid?owe nawyki ?ywieniowe maluszka [6]. Je?li w tym
okresie nie przyzwyczai si? do smaku soli, to prawdopodobnie w doros?ym ?yciu równie? nie
b?dzie jej nadu?ywa?.
Wa?ne jest, by nie przesadzi? z ilo?ci? zió? — szczypta do smaku zupe?nie wystarczy,
zw?aszcza na pocz?tku. A je?li mimo wszystko kusi Was, ?eby zamiast po zio?a si?gn?? po
sól, to pami?tajcie, ?e zalecane dzienne spo?ycie sodu w diecie dziecka jest w ca?o?ci
pokrywane przez produkty naturalnie zawieraj?ce ten sk?adnik. Twoja pociecha naprawd? nie
potrzebuje go wi?cej!

Przyprawy dla niemowlaka. Co mo?e si? znale?? w diecie
dziecka?
Zastanawiacie si?, jakie przyprawy mog? si? znale?? w posi?ku Waszego maluszka? Ni?ej
znajdziecie 2 g?ówne propozycje.

Koperek – ?ród?o witamin z grupy B, witaminy A oraz C. Koperek w diecie dziecka mo?e
pomóc w zapobieganiu wzd?ciom!

Natka pietruszki – jedna ?y?eczka posiekanych li?ci zawiera ponad 40% dziennego
zapotrzebowania na witamin? C! Witamina ta zwi?ksza przyswajalno?? ?elaza.
Wa?ne jest to, ?eby wprowadzanie zió? do diety niemowlaka zacz?? od tych
naj?agodniejszych w smaku (np. koperku). Dopiero po jakim? czasie si?gnij po zio?a o
wyra?niejszym smaku i zapachu (np. po natk? pietruszki, kminek, majeranek czy bazyli?).

Dieta dziecka, czyli owoce zamiast cukru
Podobna sytuacja jest z cukrem. Naturalnie znajduje si? on w wielu produktach, które
podajesz niemowlakowi w ramach rozszerzania diety [7]. Nie ma wi?c potrzeby zwi?ksza? tej
dawki. Rozumiemy jednak Wasz? potrzeb? os?odzenia dziecku kolejnego dnia pe?nego
wyzwa? i przygód. Dlatego mamy rad?: zamiast cukru wybierzcie… owoce. To nie wszystko –
przyda? mog? si? te? niektóre warzywa!

Miód dla niemowlaka
Skoro jeste?my przy temacie s?odzenia, na pewno zastanawiacie si?, co z miodem. Kiedy
mo?na zacz?? podawa? niemowlakowi miód i czy w ogóle powinno si? to robi??
Odpowied? brzmi: miód mo?e si? znale?? w diecie dziecka dopiero po sko?czeniu przez
niego 1. roku ?ycia, mo?e by? bowiem zanieczyszczony, np. toksyn? botulinow?. Wcze?niej
wi?c lepiej bazowa? na cukrze znajduj?cym si? naturalnie w owocach czy warzywach.

Przyprawy dla niemowlaka – klucz do zdrowych nawyków
?ywieniowych
Wzory zachowa? i smaki poznane przez dziecko w pierwszych latach ?ycia mog? przetrwa? u
dziecka a? do jego doros?ego ?ycia. Dlatego tak wa?ne jest prawid?owe i przemy?lane
rozszerzanie diety maluszka. Dziecko, które je posi?ki bez dodatku soli i cukru, ma
niepowtarzaln? szans? pozna? rzeczywisty smak sk?adników, z których danie powsta?o. A
je?li zaakceptuje ten naturalny smak – np. warzyw, owoców, mi?sa, ryb czy kaszy – to
prawdopodobnie nie b?dzie mia? problemu z ich akceptacj? w pó?niejszym wieku.
Nies?odzone i niesolone pokarmy to te? sposób na dbanie o zdrowie malca.

Czy nale?y doprawia? danie ze s?oiczka?
Na co dzie? cz?sto si?gacie po po?ywne dania ze s?oiczka? Wiecie, ?e s? przygotowane z

wysokojako?ciowych produktów i dajecie dziecku to, co najlepsze. Pewnie te? zastanawiacie
si?, czy doprawia? ten posi?ek. Odpowied? jest nast?puj?ca: nie.

Produkty Gerber [8] zosta?y opracowane przez specjalistów zajmuj?cych si? ?ywieniem
najm?odszych, którzy doskonale znaj? si? na ich upodobaniach smakowych [9]. To gwarancja,
?e wszystkie posi?ki s? przygotowane tak, jak powinny by? przygotowane dania dla
maluszków. Nie musisz dodatkowo martwi? si? ich doprawianiem. Jest to gotowy,
zbilansowany posi?ek dla Twojego szkraba. Pami?taj te?, ?e Twoje kubki smakowe s?
zupe?nie inne od tych u dziecka. Je?li wi?c wybierasz danie w s?oiczku, nie kieruj si? swoimi
preferencjami smakowymi. W ten sposób mo?esz odebra? dziecku mo?liwo?? spróbowania
czego?, co by? mo?e sta?oby si? jego ulubion? potraw?!
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