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S jak Smak
Zadbaj o to, by na etapie rozszerzania diety maluch pozna? jak najwi?cej smaków.
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Zmys? smaku rozwija si? przez ca?e ?ycie, ale jego pocz?tki przypadaj? na okres p?odowy dziecko uczy si? rozpoznawania smaków jeszcze w brzuchu mamy! Docieraj? tam do niego
ró?ne smaki potraw zjadanych przez mam?, a w efekcie zaczynaj? si? kszta?towa? pierwsze
upodobania smakowe, które b?d? ewoluowa? wraz z nauk? jedzenia i wprowadzaniem do
diety nowych pokarmów. Zadbaj o to, by na etapie rozszerzania diety maluch pozna? jak
najwi?cej smaków, ale wprowadzaj je pojedynczo i stopniowo, dodaj?c do ju? znanych
smaków te nowe. Ka?dy nowy smak to dla dziecka nowe do?wiadczenie, dlatego nie dziw si?,
je?li pierwsze porcje nowego posi?ku wyl?duj? na ?liniaczku.
Sprawd?, jak wychowa? ma?ego smakosza!

1. AKCEPTACJA SMAKÓW
Zacznij od warzyw
Ucz?c malucha smaków zacznij od warzyw, gdy? to z ich akceptacj? bywa najwi?kszy
problem. Je?li dziecko polubi ich smak, prawdopodobnie cz??ciej b?dzie si?ga? po nie w
przysz?o?ci. Zaznajamiaj dziecko ze smakiem ró?norodnych warzyw, bo obok wielorakich
dozna? smakowych dostarczysz mu tak?e ró?nych sk?adników od?ywczych.
Zachowaj cierpliwo??
Zacznij od da? jednosk?adnikowych, a nowy posi?ek podawaj co 2-3 dni. W ten sposób
maluch si? przyzwyczai do nowych smaków i konsystencji w my?l zasady „lubi? to, co znam”.
Pami?taj, ?e nowo?ci, które pocz?tkowo s? przez dziecko nielubiane, zyskuj? akceptacj?
nawet po kilkunastu podaniach. Je?li mimo wielu prób Twoja pociecha nie akceptuje danego
posi?ku, uszanuj to – w ko?cu nie ka?dy jest fanem wszystkich smaków.

2. RÓ?NORODNO?? SMAKÓW
Dbaj o urozmaicenie na talerzu malucha
Podawaj dziecku ró?norodne warzywa i owoce. Je?li dzisiaj dziecko zjad?o przecier z
marchewki, jutro podaj mu z broku?u, a pojutrze z dyni. Podawanie dziecku ró?norodnych
warzyw zwi?ksza szans? zaakceptowania nowych smaków.
??cz smaki znane z nieznanymi
Kiedy dziecko przyzwyczai si? do jedzenia ró?nych jednosk?adnikowych da?, spróbuj
zmiesza? kilka jego ulubionych, aby uzyska? now? kombinacj? smaków. Si?gnij po „z?o?one”
propozycje w s?oiczkach, zawieraj?ce poza warzywami i owocami tak?e dodatek mi?ska,
rybki, produktów zbo?owych i produktów mlecznych.

3. STYMULACJA SMAKÓW
Stymuluj kubki smakowe malucha
Dziecko ma wi?cej kubków smakowych od Ciebie i co ciekawe – umiejscowione s? one nie
tylko w buzi, ale te? na ustach. Skutkuje to tym, ?e niemowl? ma inne odczucie smakowe ni?
doros?y i nie potrzebuje intensywnego przyprawiania potraw – smaki da? s? dla niego
wystarczaj?co wyraziste. Aby zapewni? dziecku wachlarz smakowych wra?e?, krok po kroku
proponuj maluszkowi ró?ne smaki (owoce, warzywa, rybk?, mi?sko, czy produkty mleczne i
zbo?owe).
Nie dodawaj soli i cukru do posi?ków ze s?oiczków
To, ?e dla Ciebie danie jest md?e, nie oznacza, ?e nie smakuje maluchowi. Jedz?c posi?ki
bez dodatku soli i cukru dziecko ma niepowtarzaln? szans? pozna? rzeczywisty smak
produktu. Je?li maluch zaakceptuje naturalny smak warzyw, owoców, mi?sa, rybki czy kaszy,

prawdopodobnie nie b?dzie mia? problemu z ich akceptacj? w wieku pó?niejszym.

Wspieraj swoje dziecko w rozwijaniu akceptacji nowych smaków, stosuj?c kilka
prostych zasad:

1. nowy smak podawaj w niewielkiej ilo?ci
2. dbaj o ró?norodno?? serwowanych dziecku produktów
3. ??cz nowe smaki z nieznanymi i zachowaj cierpliwo?? (niektóre dzieci potrzebuj? wi?cej
czasu, by zaakceptowa? nowy smak)

Smaki od A do Z
Asortyment produktów Gerber jest bardzo szeroki. Receptury wszystkich „smaków” zosta?y

przygotowane przez specjalistów zajmuj?cych si? ?ywieniem ma?ych dzieci, dzi?ki temu
po??czenie sk?adników ka?dego dania nie jest przypadkowe.
Wszystkie dania smakuj? dok?adnie tak, jak smakowa? powinny dania dla maluchów i mimo,
?e tworzenie ko?cowych receptur przebiega z udzia?em mam, nie ma potrzeby ich
dos?adzania lub solenia pod gusta doros?ych, gdy? docelowym smakoszem jest maluszek.
Odkryj smaki ukryte w s?oiczkach Gerber:
Warzywne
Owocowe
Zbo?owe
Mi?sne
Rybne
Mleczne

Obejrzyj film i dowiedz si?, jak odró?ni? ?ywno?? dla niemowl?t od zywno?ci dla
doros?ych:

Czytaj dalej [6]
Adres URL ?ród?a: https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/s-jak-smak
Odno?niki
[1] https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/s-jak-smak
[2] https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/s-jaksmak&media=https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/sites/g/files/sxd381/f/styles/thumbnail/public/field/image/ikonaartykulu-smak.jpg&description=S jak Smak
[3] https://twitter.com/share?text=S%20jak%20Smak&url=https%3A//www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/sjak-smak
[4] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/s-jak-smak
[5] https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/printpdf/9521
[6] https://www.zdrowystartwprzyszlosc.pl/javascript%3A%3B

