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Przydatne informacje

Pytania?
Jeżeli masz pytania dotyczące firmy Holle lub któregoś z naszych produktów,
skontaktuj się z naszym zespołem doradców telefonicznie lub e-mailowo.
Odezwiemy się z odpowiedzią.
Nasze dane kontaktowe:
Holle baby food GmbH
Baselstrasse 11
CH – 4125 Riehen
Tel.: 0041 61 645 96 00
www.holle.ch
www.holle.pl

Produkty Holle są
dostępne w wybranych
sklepach spożywczych
i internetowych.
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Przydatne informacje

Holle s. 4
Kryteria jakości Holle s. 8

Mleko Demeter s. 12
Pierwsze ząbki dziecka. Zadbane ząbki dziecka to niezbędna podstawa

Płatki zbożowe Demeter s. 14

zdrowych zębów w przyszłości. Dlatego rodzice muszą upewnić się, że od
początku utrzymywana jest odpowiednia higiena jamy ustnej. Nawet od
pierwszego ząbka rodzice mogą zacząć usuwać kamień nazębny bawełnia-

Owoce i warzywa Demeter s. 16

nym patyczkiem higienicznym.

dieta przy
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Dieta dziecka w pierwszym roku życia s. 18

We właściwej trosce o zęby ważną rolę odgrywa dieta. W okresie karmienia piersią dziecko zwykle nie
potrzebuje dopajania. Gdy tylko rozpoczniesz od-

Odstawianie od piersi krok po kroku s. 26

stawianie od piersi, podawaj stale dziecku mleko z
piersi, mleko w proszku dla niemowląt, wodę lub

Asortyment słoiczków Holle s. 32

niedosładzaną herbatkę ziołową. Soki owocowe zawierają kwasy, które atakują szkliwo zębowe, czego
należy unikać. Nigdy nie zostawiaj dziecka ssącego

Ekologiczne kaszki dla dzieci s. 40

butelkę przez dłuższy czas, bo to może się okazać
szczególnie szkodliwe dla jego zębów.

Musy Bio s. 46

Oleje, herbatki i przekąski s. 49

Więcej pytań i odpowiedzi można znaleźć na podstronie FAQ na naszej stro58

nie www.holle.ch
Przydatne informacje s. 54
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Holle

Przydatne informacje

Dlaczego do posiłku/kaszki mojego dziecka mam dodawać sok bogaty w

Miłość, bezpieczeństwo i Holle

witaminę C? Zalecamy dodawanie soku owocowego lub purée owocowego
bogatego w witaminę C do wszystkich posiłków zbożowych, warzywnych,

Narodziny dziecka to ogromne szczęście i wielki cud jednocześnie. Wiele
się zmienia. Czekają na Państwa piękne chwile. Zaczyna się praca pełna
odpowiedzialności. Dzięki Państwa wielkiej miłości, wspólnemu doświad-

a także mlecznych. Naturalnie poprawia to zawartość witamin w posiłku,
wspomagając jednocześnie przyjmowanie żelaza
z pożywienia. Doradzamy: np. 2 łyżeczki soku po-

czaniu kształtuje się udana przyszłość dziecka.

marańczowego, soku z czarnej porzeczki, 4 – 5

Pierwszy rok rozwoju dziecka jest jednym z tych najważniejszych etapów.

kę świeżo obranego jabłka.

startych czarnych porzeczek lub po prostu ćwiart-

W pierwszych 6 miesiącach życia mleko matki dostarcza optymalne dla
dziecka pożywienie. Światowa Organizacja Zdrowia i Holle zalecają w ciągu
pierwszych 6 miesięcy życia wyłącznie karmienie piersią, a następnie dalsze
karmienie piersią w połączeniu z posiłkami odpowiednio dopasowanymi do

Czy moje dziecko potrzebuje pić coś poza mlekiem matki? Dzieci karmione tylko piersią otrzymują płyn, jakiego potrzebują, z mleka matki.

wieku.

Podobnie karmienie butelką dostarcza dziecku

Priorytetem dla firmy Holle jest dostarczenie Państwa dziecku tego co najleps-

ściach, np. okresach wysokiej temperatury lub

wystarczająco płynu. Tylko w pewnych okoliczno-

ze. Dlatego oferujemy od samego początku – to jest od ponad 80 lat- jedynie
żywność ekologiczną z najlepszych upraw. Nasze doświadczenie i aktualna
wiedza dotycząca żywienia stanowią niezawodną bazę do dobrego startu.

biegunki należy zrekompensować utracone płyny. Niemniej, jeżeli Twoje dziecko jest nadal spragnione, możesz zastosować dopajanie. Nadają
się do tego celu zarówno Herbatka dla dzieci Holle, niedosładzana herbatka z kopru włoskiego,
jak i niegazowana woda mineralna dla dzieci lub
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Przydatne informacje

Holle

Często zadawane pytania
Dlaczego dodawanie oleju roślinnego do kaszki dla dzieci jest ważne? Posiłki bezmleczne, takie jak posiłki warzywne, ziemniaczane, mięsne lub
kaszki owocowe i zbożowe są prawie beztłuszczowe. Aby zwiększyć dostępność witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, należy dodać olej roślinny. Zwiększa to także ilość niezbędnych kwasów tłuszczowych w posiłku, a
zatem i energię. Zalecamy stosowanie
Oleju dla dzieci BIO Holle. Zamiennie
można używać oleju słonecznikowego lub
rzepakowego.

Zalecane dawkowanie
Na posiłek ok. 200 g:
• posiłek warzywno - mięsny: 2 łyżeczki
• posiłek owocowy lub owocowo – zbożowy:
56
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Holle i równowaga

Nasz asortyment żywieniowy dla dzieci

Nasze spojrzenie w przyszłość
Dla Holle żywność ekologiczna to nie tylko zdrowe jedzenie, to sposób na
życie. Dlatego też nasze działania prowadzimy zawsze w sposób zrównoważony. Równowaga jest dla Holle wartością kluczową, co przekłada się na
sposób funkcjonowania naszej firmy oraz na nasz wkład w otaczające nas
społeczności. Holle zaczęło produkcję żywności dla dzieci w połowie lat 30
ubiegłego wieku. Już wtedy filozofię firmy oparto na antropozoficznych zasadach żywienia, w tym na wykorzystaniu surowców biodynamicznych. Jako
pierwsi producenci jakości Demeter, wytwarzaliśmy żywność biodynamiczną: chleb, płatki zbożowe, ziarna czy żywność dla dzieci.

ny
Zrównoważo
mego
rozwój od sa
początku
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Holle i równowaga

Nasz asortyment żywieniowy dla dzieci

Produkty Holle nie wpływają na emisję CO2. Produkcja kaszek zbożowych Holle oraz kaszek mlecznych

Więcej o Soil&More

Holle są neutralne pod względem emisji CO2. Aby

International i projektach

jekty Soil&More w Egipcie i RPA. W Egipcie, na far-

w Egipcie i RPA na

zrekompensować naszą emisję CO2 wpieramy pro-

redukcji emsji CO2

mie Saken, dzięki naszej działalności 35 hektarów

www.soilandmore.com

(350 000 metrów kwadratowych) pustyni rocznie

(downloads)

jest przekształcanych w ziemię uprawną i użytkowanych w gospodarstwach ekologicznych. Odpowiada to powierzchni ok. 45 boisk do piłki nożnej.
Holle wspiera projekty popularyzujące zróżnicowanie gatunków, nie modyfikacje genetyczne. Nikt nie zna w dłuższej perspektywie wpływu modyfikacji
genetycznych na nasze zdrowie i środowisko. Dlatego więc, jako odpowiedzialna firma, wspieramy rozwój rolnictwa ekologicznego oraz ochronę i rozwój naszego dziedzictwa rolnego.
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Produkty dodatkowe

Kryteria jakości Holle

Gwarancja najwyższego
bezpieczeństwa produktu

Łyżeczki do karmienia
niemowląt

W uprawie surowca nie stosujemy pestycydów ani nawozów chemicznych. Wykorzystujemy wyłącznie żywność biodynamiczną
lub ekologiczną.

Nasze łyżeczki wykonane są w 100% ze składników odnawialnych. Stanowią one zrównoważony zamiennik dla
łyżeczek z plastiku lub metalu. Wykonane są z wysokiej

Poprzez utrzymywanie bliskich stosunków partnerskich z naszymi rolnikami certyfikowanymi znakiem Demeter mamy gwarancję
stałych dostaw surowca wysokiej jakości.

jakości niezanieczyszczonego materiału organicznego,
są bezpieczne dla żywności, nie mają posmaku, zapachu i nadają się do zmywarki. Kształt łyżeczki zaprojektowano dla niemowląt od 4. miesiąca życia i starszych.

Dbamy o odpowiednie przetwarzanie i przygotowanie surowca.
Wszystko to jest możliwe dzięki stałemu systemowi kontroli jakości.

Łyżeczka obejmuje doskonale porcje gotowe do połknięcia, a zakrzywiona jest tak, aby rodzicom było łatwo nakarmić dziecko bez rozlewania.

Każdy artykuł spożywczy jest poddawany stałej kontroli dla zapewnienia zgodności z najwyższymi wymaganiami prawnymi,
bezpieczeństwa i żywieniowymi.
Żaden posiłek dla dzieci nie zawiera składników modyfikowanych genetycznie (zgodnie z przepisami UE). Nie stosujemy
sztucznych barwników, polepszaczy smaku czy konserwantów,
08
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Olej, herbatki i przekąski

Kryteria jakości Holle

Herbatka dla dzieci i Herbatka ziołowa
dla karmiących matek

Europejskie logo żywności ekologicznej znajduje
się na każdym naszym produkcie spożywczym dla
dzieci. Daje to Państwu gwarancję, że nasze produkty są uprawiane i przetwarzane z zachowaniem
ściśle określonych norm, aby zapewnić jak najwyższą jakość. Pod zielonym logo znajdą Państwo
numer certyfikacyjny, który wskazuje, gdzie dany
produkt został wyprodukowany oraz gdzie został poddany kontroli.
Na przykład „DE” oznacza Niemcy. Pod spodem znajduje się również
informacja na temat pochodzenia przetworzonych surowych składników, np. „rolnictwo ekologiczne UE”.

Herbatka dla dzieci Holle to łagodny napar ziołowy. Zawierająca starannie wybraną

ziołową

mieszankę

kopru

włoskiego,

anyżu,

kminku

i rumianku. Herbatka ta ma uspokajające
i relaksujące właściwości, zarówno dla
dzieci jak i dorosłych.
Herbatka ziołowa dla karmiących matek
zawiera specjalną mieszaninę anyżu, kopru włoskiego, kminku i melisy, jaka pobudza laktację. Wszystkie składniki są uprawiane organicznie. Herbatkę tę można pić

Demeter to znak towarowy zastrzeżony dla
produktów rolnictwa biodynamicznego. Certyfikat Demeter uzyskują jedynie partnerzy
przestrzegający bardzo surowych przepisów.
Ustanowione przez towarzystwo Demeter
przepisy oparte są na kryteriach znacznie
wykraczających poza standardowe kryteria certyfikacji rolnictwa
ekologicznego. Wszystkie etapy produkcji, począwszy od uprawy do
przetwarzania, podlegają bezkompromisowej kontroli. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na kolejnych stronach tego poradnika lub w internecie na stronach lokalnych organizacji biodynamicznych lub Demeter.

bezpiecznie w ostatnich tygodniach ciąży,
jak również przez cały okres karmienia
piersią, aby wspomagać proces naturalnego karmienia.
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Olej, herbatki i przekąski

Kryteria jakości Holle
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Jakość dzięki pracy z naturą
Żywność opatrzona etykietą Demeter uprawiana jest według surowych
standardów rolnictwa biodynamicznego – w zgodzie z naturą. Rolnicy biodynamiczni wyznają podejście ekologiczne, które wykorzystuje holistyczne cechy cyklu upraw. Każdy element – ziemia, nasiona, rośliny, zwierzęta
czy ludzie – odgrywa ważną rolę w systemie rolniczym. Każdy z tych elementów wspomaga i umacnia inne, a przez to tworzy gospodarstwo, które
jest naturalnym i samodzielnym organizmem żywym.
Podstawowym punktem wyjścia jest zdrowa gleba pełna witalności. Bio-

Ekologiczne mini sucharki dla
niemowląt - doskonałe do rączek
dziecka

dynamiczni rolnicy do wzmocnienia i wzbogacenia gleby stosują kompost,
przygotowane samodzielnie preparaty ziołowe i mineralne oraz zielony nawóz. Decydującymi elementami w rolnictwie biodynamicznym jest żyzność
ziemi i humus. Rośliny w tak zdrowym środowisku rozwijają się zgodnie z

Ekologiczne mini sucharki dla niemowląt z miodem i masłem to

naturą. Przyjmują maksymalną wartość składników odżywczych a te z kolei

świetna przekąska między posiłkami, w podróży a także do

są przekazywane Państwa dziecku.

przygotowywania kaszki z sucharkami. Ich poręczny rozmiar
jest idealny do chwytania przez rączki małego dziecka. Do mini
sucharków używamy wyłącznie składników z kontrolowanych upraw biodynamicznych/ekologicznych. Nie zawierają one jajek, mleka, soli i oleju palmowego. Ekologiczne mini sucharki dla niemowląt Holle są doskonałe dla

10
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Olej, herbatki i przekąski

Kryteria jakości Holle

Czas na przekąskę
Batoniki owocowe Holle to idealna przekąska lub szybki deser dla dzieci w
wieku powyżej 12 miesięcy. Batoniki występują w dwu szczególnie łagodnych kombinacjach owocowych - „Jabłko - banan” i „Jabłko - gruszka”, a
produkowane są z delikatnego purée łatwego do strawienia przez dzieci.
Batoniki owocowe mają idealną porcję 25 g, wygodną dla rączek i brzuszków. Z uwagi na powłokę - cienką
warstwę orkiszu, małe dzieci mogą

Rolnik z gospodarstwa Demeter w Niemczech

trzymać wygodnie batonik w rączce,
bez zabrudzenia się. Bez dodatku
cukru rafinowanego.
Same zalety orkiszu. Ekologiczne orkiszowe sucharki i keksy Holle to
wspaniałe przekąski dla dzieci między posiłkami, zachęcające do żucia w
okresie przechodzenia na pokarmy

Przetwarzanie surowców biodynamicznych jest również ściśle regulowane
i następuje w sposób zapewniający zachowanie i udostępnienie maksymalnej ilości składników odżywczych. Wykorzystywanie pestycydów, nawozów

stałe. Sucharki orkiszowe zostały

chemicznych i syntetycznych oraz technologii modyfikacji genetycznej jest

opracowane specjalnie z uwzględnie-

w rolnictwie biodynamicznym ściśle zabronione, podobnie jak dodawanie

niem alergii, produkuje się je bez cu-

składników budzących wątpliwości.

kru, pszenicy i białek mleka. Orkiszowe keksy dla dzieci mają zbilansowany

Rolnictwo Demeter w swoim stałym i całościowym podejściu jest unikalne,

smak ekologicznego masła Demeter

ponieważ, z uwagi na biodynamiczne metody uprawy oddaje ono przyrodzie

oraz syropu ryżowego, co nadaje im

więcej niż z niej bierze.

łagodny smak lubiany przez dzieci.
50
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Mleko Demeter

Olej, herbatki i przekąski

Organiczny olej dla dzieci
przy odstawianiu od piersi

Jakość poprzez naturalną opiekę nad
zwierzętami

Organiczny olej dla dzieci Holle produkowany jest z wysokiej jakości skład-

Jakość certyfikowanego mleka Demeter jest nadzwyczaj wysoka, smakuje

odżywczych stanowi idealny suplement przy odstawianiu od piersi. Mie-

ników ze znakiem Demeter, a wraz ze zbilansowaną kombinacją składników

ono wspaniale i jest łatwo przyswajalne – wszystko to dzięki naturalnemu
sposobowi chowu krów. Krowy z chowu biodynamicznego żyją w małych
stadach, stale pasą się na łąkach, a ich dieta jest naturalnie bogata w
organiczne siano i roślinność. Taka forma gospodarowania sprawia, że krowy
są silne i zdrowe. Co najważniejsze, wszystkie krowy Demeter zachowują
rogi. Rolnicy biodynamiczni twierdzą, że rogi krów są ważne dla zachowania

omega-3 i omega-6. Mieszankę tę uzupełnia wartościowy olej z konopii
(5%), zawierający nie tylko niezbędne kwasy tłuszczowe, ale także specjalny kwas tłuszczowy zwany kwasem linolenowym
gamma. Kwas linolenowy gamma jest w przyrodzie bardzo rzadki. Najczęściej można znaleźć

Naturalny sposób, w jaki chowane są certyfikowane krowy Demeter, znacznie

skóry, w tym ma pozytywne efekty w przypadku

zawartość witaminy E i beta-karotenu, jak również naturalną obfitość
niezbędnych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6. Ponadto, jako że
dieta krów jest tak bogata w roślinność, niezależne badania stale wskazują,
że mleko krów biodynamicznych nie tylko wspaniale smakuje, ale jest również
doskonale zbilansowane. Przy dojeniu krów ma miejsce certyfikowany znakiem
Demeter proces produkcji świeżego mleka tak, aby zachować jego wysokie

broszura_02.indd 12

kowego - daje idealny współczynnik niezbędnych kwasów tłuszczowych

właściwej równowagi w ich systemie trawiennym. To istotne dla jakości mleka.

wpływa na wartość odżywczą ich mleka. Mleko biodynamiczne ma wysoką

12

szanina pierwszorzędnych organicznych olejów - rzepakowego i słoneczni-

wartości odżywcze.

go w mleku matki i jest szczególnie korzystny dla

• tłoczony na zimno
• zawiera kwas
linolenowy gamma

wykwitów skórnych.
Dla poprawy wchłaniania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, jak również dla zwiększenia wartości energetycznej i niezbędnych kwasów tłuszczowych, zaleca się wzbogacanie posiłków bezmlecznych, takich jak posiłki warzywne, ziemniaczano – mięsne oraz kaszki owocowe 1 – 2 łyżeczkami
organicznego oleju dla dzieci. Zalecane jest to również dla przygotowywania wszystkich kaszek zbożowych i posiłków ze słoiczków Holle.
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bezglutenowe

zagęszczający stolec

90 g

✓

Mus z jabłka i banana

90 g

✓

Mus z jabłka i gruszki

90 g

✓

✓

✓

Mus z jabłka i mango

90 g

✓

✓

✓

Mus z gruszki i moreli
Mus z banana, jabłka, mango i moreli

90 g

✓

✓

90 g

✓

Mus z jabłka, banana i gruszki

90 g

✓

Mus z jabłka i brzoskiwini z owocami leśnymi

90 g

✓

Mus z gruszki, banana i kiwi

90 g

✓

Mus z jabłka i truskawki

90 g

✓

od 8 miesiąca

po 4 miesiącu

Mus z gruszki

od 6 miesiąca

Waga

regulujący stolec

Mleko Demeter
rozluźniający stolec

Musy BIO

Musy owocowe
✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

Musy owocowe z pełnoziarnistym zbożem
Mus z gruszki, jabłka oraz czarnych jagód
z owsem
Mus z brzoskwini, moreli oraz banana z
orkiszem
Mus z gruszki, brzoskwini oraz malin z
orkiszem

90 g

✓

90 g

✓

90 g

✓
✓
✓

✓

Musy owocowe z warzywami
Mus z marchewki, mango, banana i gruszki

90 g

✓

Mus z jabłka z marchewką i pasternakiem

90 g

✓

Mus z gruszki z jabłkiem i szpinakiem

90 g

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

Musy warzywne

48

Mus z marchewki
Mus z marchewki i słodkich ziemniaków z
zielonym groszkiem
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90 g

✓

✓

✓

90 g

✓

✓

✓
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Rolnik z gospodarstwa mlecznego Demeter w Oberer Stollendorf

broszura_02.indd 13

2016-09-05 12:00:18

Płatki zbożowe Demeter

Musy BIO

100 % owoców
dla małego i dużego
jedzenie warzyw jest wielką frajdą. W ofercie
znajdziecie Państwo wiele ciekawych smaków
dla dzieci od 4. a także po 6. i 8. miesiącu
życia. A przy okazji musy Holle są doskonałą przekąską nie tylko dla najmłodszych.
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Musy BIO

Płatki zbożowe Demeter

100 % owoców
dla małego i dużego
Smakowite przeciery owocowe i warzywne BIO praktyczne jako przekąska oraz w podróży. Oferta musów Holle w poręcznych i wytrzymałych
opakowaniach, doskonale dopasowana do potrzeb niemowląt i małych dzieci. Dostępne jako przetarte owoce i warzywa z pełnoziarnistymi zbożami. Z naszymi smacznymi musami nawet najmłodsi odkryją, że

Dla Twojego dziecka
w zgodzie z naturą
Każde ziarno zbóż stosowanych w kaszkach dla niemowląt zawiera naturalną mieszankę błonnika i niezbędnych składników pokarmowych. Uprawiane w zgodzie z naturą, certyfikowane zboża Demeter cechują się bogactwem smaku i zapewniają mnóstwo energii. W kaszkach Holle
wykorzystujemy tylko pełne ziarna zbóż. Dzięki temu dzieci dostają to, co
najlepsze. Rolnicy Demeter wykorzystują jedynie nasiona uprawiane metodami tradycyjnymi. Oznacza to, iż nasiona rozwijają się bez modyfikacji
genetycznych. W ten sposób Holle gwarantuje najwyższą jakość żywności.
Rolnicy Demeter wykorzystują jedynie nasiona uprawiane metodami tradycyjnymi i naturalnymi. Oznacza to, że nasiona rozwijają się tylko poprzez
krzyżowanie selektywne – sztucznych modyfikacji genetycznych nie stosuje się nigdy. W ten sposób możemy zapewnić jakość naszej żywności i stałe
zdrowie roślin, jak również szybkie przystosowanie się do warunków klima-

46
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Owoce i warzywa Demeter

Ekologiczne kaszki dla dzieci

odżywczą. Rolnictwo tradycyjne oraz praca w harmonii ze środowiskiem daje
nam to, co w naturze najlepsze.

Żyzna gleba

16

broszura_02.indd 16

specjale są zwykle
an
ow
os
st
ym
ów
biodynamiczn
ałów i nawoz
W rolnictwie
e ziół, miner
zi
ba
kę
na
an
e
sz
ą mie
racowan
towuje własn
ne środki op
go
zy
pr
ik
gu
ln
e ją w re Każdy ro
emi i aplikuj
naturalnych.
zi
ej
sn
ła
w
biodynaą z płodów
y. Łąki i pola
eb
gl
skomponowan
ia
en
ni
yź
te
ch w celu uż
ątkowo boga
larnych dawka
rośliny są wyj
ch
ni
i
na
ą
e
w
ąc
ro
staje zd
kże rosn
miczne, a ta
mu dziecko do
te
i
ęk
zi
D
e.
karmow
w składniki po
ść.
no
naturalną żyw

2016-09-05 12:00:21

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ryżowa

✓

Orkiszowa

✓

✓

✓

Owsiana

✓

✓

Pszenna
Trzy zboża

✓

✓

Kukurydziana z tapioką

✓

✓

✓

Muesli

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

z warzywami

✓

Ekologiczne bezmleczne
kaszki zbożowe:
Jaglana z ryżem

z owocami

✓

bez mleka

nasze owoce i warzywa mogą w pełni dojrzeć i osiągnąć najwyższą wartość

bez pszenicy

roślin oraz organizujemy zbiory w najbardziej właściwym czasie. Dzięki temu

zawierające gluten

nych warunków uprawowych. Stosujemy tradycyjne metody uprawy i ochrony

bezglutenowe

Smak ten jest wynikiem uprawy odpowiednich odmian owoców i warzyw dla da-

z jednego gatunku
ziarna

jak powinny – jak produkty tradycyjne.

zatwardzające

śladowych. Certyfikowane owoce i warzywa Demeter smakują właśnie tak,

od 6 miesiąca

po 4 miesiącu

Owoce i warzywa są głównym źródłem witamin, minerałów i pierwiastków

regulujące stolec

Krótka informacja o alergiach
od 10 miesiąca

Jakość dzięki świeżości i różnorodności

✓

✓

✓

Ekologiczne kaszki zbożowe z mlekiem:
Jaglana

✓

✓

✓

Orkiszowa

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Pszenna z bananem

✓

✓

✓

✓
✓
✓

Ekologiczne kaszki owocowe
Pszenna z bananem

✓

✓

✓

✓

Ekologiczne kaszki warzywne
Dynia, kukurydza, ryż

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Kaszki Junior Muesli

45

Wieloziarnista z Cornflakes

✓

✓

✓

✓

✓

Wieloziarnista z owocami

✓

✓

✓

✓

✓
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Ekologiczne kaszki dla dzieci

Owoce i warzywa Demeter

Ekologiczne musli dla starszych dzieci
Dwa rodzaje z ziarnami wielu zbóż
Dwa nowe rodzaje ekologicznego musli dla dzieci Holle ze starannie wyselekcjonowanymi pełnymi ziarnami zbóż w formie delikatnych, łatwych do
pogryzienia cząstek stanowić będą wyjątkowy śniadaniowy przysmak. Po
dodaniu mleka delikatne cząstki stają się miękkie, co ułatwia gryzienie.
Dzięki składnikom o najwyższej jakości Demeter musli ma niepowtarzalny
smak.

smaczne
Wskazówka: to
śniadanie
musli polubi na
cała rodzina!
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Ekologiczne kaszki dla dzieci

Dieta dziecka w pierwszym roku życia

Pragniemy w Holle wspierać Twoją rolę jako rodzica przy odstawianiu
dziecka od piersi. Nasze unikalne metody gotowania uwalniają pełną wartość ekologicznych i biodynamicznych ziaren zbóż w naszych kaszkach
dla dzieci. O wszelkich składnikach dodatkowych, np. mleku, owocach czy
warzywach, decydujecie Państwo i indywidualne gusty oraz potrzeby Państwa dziecka. Tak jak powinno być. Pragniemy, abyście podejmowali decyzje
o tym, co wejdzie w skład posiłków dziecka i chcemy pomóc, dostarczając
możliwie najlepsze kaszki dla dzieci do wykorzystywania jako bazy, do której
dodaje się wszystkie pozostałe składniki.
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Ekologiczne kaszki dla dzieci

Dieta dziecka w pierwszym roku życia

Mleko matki – oczywiście najlepsze

Przy wprowadzaniu kaszek Holle należy zaczynać od tylko jednego rodzaju ziarna i zawsze uważnie obserwować dziecko po wprowadzeniu nowego
pokarmu. W ten sposób można natychmiast ustalić, co dziecko lubi, co mu

Wraz z mlekiem matki dziecko otrzymuje optymalne i odpowiednie

pasuje (lub nie) lub zidentyfikować ewentualną nietolerancję pokarmo-

w danym procesie rozwoju pożywienie. Mleko zawiera mnóstwo warto-

wą. W takim przypadku można bardzo szybko

ściowych substancji ochronnych, np. substancje uodparniające, które

przejść na inny rodzaj zboża. Po wprowadzeniu
kaszki ryżowej i kaszki z prosa w pierwszych
kilku tygodniach odstawiania od piersi można
spróbować podać dziecku inną ekologiczną
kaszkę z ziarna jednego rodzaju, np. orkiszową, kaszkę pszenną lub owsianą (te zawierają
gluten). Zasada „krok po kroku” ma zastosowanie również tutaj. Następnie, dla większego
zróżnicowania, można zaproponować dziecku kaszki z mieszanek zbóż, np. ekologiczną Kaszkę „3 zboża” lub bardziej owocową
Kaszkę musli, jak również Kaszkę pszenną z
bananami czy Kaszkę warzywną „Dynia z kukurydzą i ryżem”.

42
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Zr óż ni co w an a di
et a
po dc za s od st aw
ia ni a
od pi er si

Holle proponuje
dziewięć różnych
smacznych ekol
ogicznych kaszek
zbożowych. Dla
jeszcze bardziej
zróżnicowanej diet
y dziecka w okresie odstawiania
od piersi możes
z
przygotowywać ka
szki, jak również
kaszki owocowe
i warzywne w na
stępujący sposób
:
• z mlekiem z pier
si
• z połową wody/p
ołową mleka
pełnotłustego
• z mlekiem w pros
zku
• bez mleka, z wo
dą
• jako posiłek ze
zboża i owoców
• jako dodatkow
y składnik przy
karmieniu mlekiem
z butelki
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potrzebne są do rozwoju sił obronnych organizmu. Dodatkowo intensywny kontakt przy karmieniu podtrzymuje niezastąpione uczucie harmonii
i bezpieczeństwa pomiędzy matką i dzieckiem. Dlatego firma Holle poleca
w ciągu pierwszych 6 miesięcy życia wyłącznie karmienie piersią, a następnie dalsze karmienie piersią w połączeniu z odpowiednio dopasowanym
i zrównoważonym uzupełnianiem posiłków zgodnym z wiekiem dziecka.

Więcej o karmieniu
piersią

Po więcej informacji
i wskazówek o karmien
iu piersią, np. o
diecie mamy w tym ok
resie, jak stracić na wa
dze, jak przechowywać mleko ma
tki, jak radzić sobie z
bó
lem
brodawek
itp., prosimy zwrócić
się do miejscowej gru
py wsparcia dla
karmiących, położne
j lub innego specjali
sty w sprawach
zdrowotnych.
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Ekologiczne kaszki dla dzieci

Dieta dziecka w pierwszym roku życia

Najlepsze odżywianie od samego początku

Nasze ekologiczne kaszki owocowe to połączenie płatków zbóż i owoców,
a nasze ekologiczne kaszki warzywne to smaczna mieszanka zbóż w połączeniu z warzywami. Jako część wprowadzania pokarmów stałych do diety
dziecka zalecamy rozpoczęcie od kaszki z
ziarna jednego zboża. Idealnie jest rozpocząć

Uwaga:

od kaszki ryżowej. Ryż nie zawiera glutenu, a

Mleko matki to dla dziecka najlepsze jedzenie w pierwszym roku życia. Dostarcza mu wszystkich składników odżywczych, jakich dziecko potrzebuje
dla zdrowego rozwoju. Zdrowa i zbilansowana dieta jest bardzo ważna w czasie ciąży i karmienia piersią. Jeżeli chcesz uzupełniać żywienie dziecka mlekiem matki za pomocą mleka modyfikowanego, powinnaś mieć świadomość,

reakcje alergiczne są bardzo rzadkie. Później
rodzice mogą wprowadzać kaszkę z prosa,
także bezglutenową. Oba zboża są łatwe do
strawienia, a dziecko rozpoczyna odkrywanie
nowych smaków.

że może to mieć niekorzystny wpływ na produkcję Twojego mleka i na samo
karmienie piersią. Jeżeli decydujesz się nie karmić w ogóle dziecka piersią,
późniejsza zmiana tej decyzji będzie fizjologicznie trudna. Jeżeli korzystasz z
mleka modyfikowanego, dla zdrowia Twojego dziecka istotne jest przestrzeganie instrukcji przygotowywania i przechowywania zawartych na opakowaniu,
jak również zaleceń specjalistów opieki zdrowotnej.

20
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Ekologiczne kaszki dla dzieci

Dieta dziecka w pierwszym roku życia

Dlaczego kaszki Holle
są tak szczególne?

Karmienie piersią jest najlepszym sposo-

Dlaczego kaszki Holle są tak szczególne? Wykorzystuje się nie tylko okry-

do 6. miesiąca życia niemowlęcia.

wę ziarna, ale także całe jądro, w tym ważną warstwę otrębu. W ten sposób

Jeśli nie mogą Państwo karmić piersią

możemy być pewni, że zachowana jest cała zawartość odżywcza ziarna,

bądź karmią częściowo firma Holle ma dla

taka jak witaminy, minerały i błonnik. Do produkcji kaszek Holle używane

Państwa mleko w proszku dla niemow-

jest tylko ziarno o najlepszej jakości. Pełne nasiona są łagodnie gotowane

ląt pierwsze, czyli pożywienie w pełni

z zastosowaniem specjalnej metody, jaka uwalnia to co w nich najlepsze.

zastępujące mleko matki. Zawiera ono

W ten sposób Holle produkuje doskonałe, szybko rozpuszczalne kaszki, tak

wszystkie niezbędne składniki odżywcze,

łatwe do strawienia przez Twoje dziecko.

których dziecko potrzebuje w ciągu pierw-

Oferta ekologicznych kaszek dla dzieci obejmuje szeroki zakres ziaren zbóż.

szych sześciu miesięcy życia. Wszystkie

Rodzice mają wybór między ziarnami zbóż jednego gatunku a mieszankami

nasze gospodarstwa ściśle stosują się do

ziaren.

europejskich regulacji ekologicznych i co

bem odżywiania dla niemowląt. Dlatego
Światowa Organizacja Zdrowia i firma
Holle zalecają wyłączne karmienie piersią

więcej, do rygorystycznych, międzynarodowych przepisów Demeter. Wypasając
nasze krowy na bujnych, biodynamicznych polach i pastwiskach zapewniamy najwyższą jakość mleka użytego
w naszych produktach klasy Premium dla najmłodszych. Mleko w proszku
dla niemowląt pierwsze może być stosowane począwszy od narodzin jako
pierwsze pożywienie, aż do momentu wprowadzenia posiłków uzupełniających. Podczas okresu odstawienia od piersi mleko w proszku dla niemowląt
pierwsze nadaje się idealnie do dokarmiania i może być podawane w ra40
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mach zróżnicowanego odżywiania aż do ukończenia pierwszego roku życia.
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Jabłko, śliwka
Jabłko, banan, morela
Gruszka, płatki orkiszowe
Delikatny banan, grysik z
pszenicy

190 g
190 g
190 g
190 g

niskie ryzyko alergii

✓
✓

nie zawiera jaj

✓
✓
✓
✓
✓
✓

nie zawiera białka mleka

190 g
190 g
190 g
190 g
190 g
190 g

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

zagęszczające stolec

Owoce w słoiczku
Delikatne jabłko
Jabłko, gruszka
Jabłko, czarna jagoda
Jabłko, brzoskwinia
Gruszka, morela
Banan, wiśnia

✓
✓
✓

regulujące stolec

✓
✓

od 8 miesiąca

✓
✓
✓

bezglutenowe

6 ca

miesią
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125 g
125 g
125 g

od 6 miesiąca

4 cu

miesią

od
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100% owoców w słoiczku
Jabłko
Gruszka
Jabłko, banan

po

Holle.
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rozluźniające stolec

Asortyment słoiczków Holle

Dieta dziecka w pierwszym roku życia

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Dania dla troszkę starszych
Jabłko, gruszka, pigwa

220 g

✓

Deser owocowy z muesli

220 g

✓

✓

Owoce leśne, jabłko

220 g

✓

✓

✓
✓
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Asortyment słoiczków Holle

od

6 ca

miesią

od
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8siąca

mie

nie zawiera białka mleka

nie zawiera jaj

niskie ryzyko alergii

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

zagęszczające stolec

regulujące stolec

rozluźniające stolec

bezglutenowe

mie

kiedy
cząć
rozpo nie
wia
odsta

190 g
190 g

✓
✓

Dania warzywne
Marchewka, ziemniak
Pasternak, ziemniak
Dynia, ryż
Szpinak, ziemniak
Brokuły, pełnoziarnisty ryż

190 g
190 g
190 g
190 g
190 g

✓
✓
✓
✓
✓

Dania mięsne
Wołowina

125 g

✓

✓

Kurczak

125 g

✓

✓

Gotowe dania w słoiczku
Marchew, ziemniak, wołowina
Pasternak, ziemniak, wołowina
Dynia, kurczak

190 g
190 g
190 g

✓
✓
✓

✓

Mieszanki mleczne dla niemowląt,
a okres odstawiania dziecka od piersi

Czas odstawiania dziecka od piersi lub przechodzenia z mleka dla niemowląt Holle 1 na mleko następne Mleko 2 zależy całkowicie od potrzeb
dziecka. Jeżeli dziecko jest zadowolone i najedzone po posiłku, można
nadal podawać mu dotychczasowe mleko.
Oznacza to, że niektóre posiłki z butelki można stopniowo zastąpić przecierami i kaszkami. W tym momencie można również przejść na mleko następne 2.

Warzywa w słoiczku
Cukinia, dynia, ziemniak
190 g
Ziemniak, zielony groszek, cukinia 190 g
Mieszanka warzywna
190 g
Gotowe dania warzywne dla
starszych dzieci
Risotto (warzywa z ryżem)
Spaghetti Bolognese

od 8 miesiąca

Dania jednoskładnikowe
Marchewka
Pasternak

od 6 miesiąca

po 4 miesiącu

4siącu

masa

po

Dieta dziecka w pierwszym roku życia

220 g
220 g

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓

Mleko następne 2 nie powinno być jedynym pokarmem dziecka, ale powinno
stanowić element zbilansowanej diety, składającej się z posiłków podawanych z butelki oraz przecierów i kaszek. Mleko 3 jest odpowiednie dla starszych dzieci powyżej 10. miesiąca życia, mających większe potrzeby żywie-

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓
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niowe, a ekologiczne mleko następne 4 po 12 miesiącu.

Wskazówki do przygotowywa

nia

Ekologicznego Mleka następn
ego 2 Holle można użyć także do
przygotowywania kaszek Holle. Wystarc
zy schłodzić 150 ml przegotowan
ej wody,
następnie zmieszać z nią 5 mia
rek Ekologicznego Mleka następn
ego 2 i
18 g wybranej kaszki Holle.
23
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Asortyment słoiczków Holle

Dieta dziecka w pierwszym roku życia

Mleko na bazie mleka koziego
Kozy to jedne z najstarszych zwierząt udomowionych i jedne z najbardziej
cenionych - głównie ze względu na ich mleko. Mleko kozie staje się znów
coraz bardziej popularne jako zrównoważony zamiennik mleka krowiego.
Oprócz ekologicznego mleka Holle z cennego mleka krów Demeter oferuje-

Tutaj prowadzi się chów wszystkich kogucików,

my także mleko na bazie mleka koziego. Nasze mleka na bazie mleka kozie-

choć jest to nawet o wiele droższe niż natych-

go doskonale pasują do potrzeb żywieniowych Twojego dziecka. Dostarczają

miastowe ich zabijanie po wykluciu. Jeżeli kupu-

mu niezbędnych witamin, minerałów oraz składników odżywczych jakich

jesz jeden z naszych ekologicznych słoiczków z

potrzebuje.

kurczakiem Bruderhahn, wspierasz Bruderhahn
Initiative Deutschland i koguciki - braci kur niosek.

Mleko początkowe 1 na bazie mleka koziego Holle to idealny pokarm dla
Twojego dziecka, jeżeli nie karmisz piersią lub jeżeli nie masz wystarczająco
dużo pokarmu, aby nakarmić właściwie dziecko. Bez obaw możesz przejść z
innych mlek modyfikowanych na Holle Mleko początkowe 1 na bazie mleka
koziego.

n Initiative
h
a
h
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e
d
u
r
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y
K u rc z a k i z - z d o b re j p r z y c z y n
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Asortyment słoiczków Holle

Dieta dziecka w pierwszym roku życia
Po 6 miesiącach zalecamy Mleko następne 2 Holle na bazie mleka kozie-

Nowe standardy dzięki
Inicjatywie Bruderhahn

go. Jest ono doskonale zrównoważone
jako część diety mieszanej - pokarmu
butelkowego i kaszek.

W słoiczkach mięsnych Holle z kurczakiem wykorzystujemy tylko mięso z Bruderhahn Initiative Deutschland (BID), gdzie prowa-

Mleka następnego 2 Holle na bazie

dzi się także chów kogucików. W dzisiejszych fermach kur niosek wy-

mleka koziego można także użyć jako

korzystuje się tylko kury wysokowydajne, a kurczaki płci męskiej są

następującego po karmieniu piersią,

niepożądane. 34 miliony kogucików są corocznie zabijane bez sen-

po karmieniu Mlekiem początkowym 1

su. Celem Bruderhahn Initiative Deutschland (BID) jest zakończenie

na bazie mleka koziego lub za każdym

tego nieetycznego i bezsensownego zabijania kurczaków płci męskiej.

razem przy przechodzeniu z innego pokarmu następnego.
Mleka następnego 3 na bazie mleka
koziego Holle można także użyć jako
następującego po karmieniu piersią,
po karmieniu Mlekiem następnym 2
na bazie mleka koziego lub za każdym
razem przy przechodzeniu z innego pokarmu następnego. Wszystkich mlek
na bazie mleka koziego Holle można
używać dodatkowo do przygotowywania kaszek ekologicznych Holle.

36
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Asortyment słoiczków Holle

Odstawianie od piersi krok po kroku

Rozpoczęcie odstawiania
Przy odstawianiu dziecka od piersi należy stopniowo zmniejszać liczbę karmień piersią. Proces ten rozpoczyna się zazwyczaj około szóstego miesiąca
życia dziecka. Ale ponieważ każde dziecko jest inne, nie ma „idealnego czasu” na rozpoczęcie odstawiania od piersi. Niektóre dzieci chcą jeść w normalny sposób w wieku pięciu miesięcy, inne dopiero po ukończeniu siódmego lub ósmego miesiąca życia. Jednak istotne jest, aby matki pamiętały o
własnych potrzebach i o potrzebach swojego dziecka.
Każde dziecko jest inne i wie ono dokładnie, czego chce i co najbardziej lubi.
Obserwuj reakcje swojego dziecka w miarę wprowadzania pokarmów, a razem będziecie poszukiwać i odkrywać jego indywidualną dietę podczas odstawiania od piersi.

26
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Asortyment słoiczków Holle

Odstawianie od piersi krok po kroku

Podzieliliśmy słoiczki Holle na 3 grupy wiekowe: po 4 miesiącu, od 6 miesiąca i od 8 miesiąca życia. Ułatwia to rodzicom wybór właściwego słoiczka
zgodnie z wiekiem dziecka. Słoiczki z menu dla starszych dzieci (powyżej 8

Wprowadzenie pierwszego
pokarmu stałego

miesiąca) zawierają nieco twardsze kawałki, aby zachęcić dziecko do żucia.

Wprowadzenie pierwszej kaszki jest wielkim kro-

Firma Holle opracowała swój asortyment słoiczków tak, aby dać rodzicom jak

kiem dla dziecka. Spożywanie pokarmów stałych

najszerszy wybór zgodnie z wiekiem ich dziecka, smakami i indywidualny-

jest czymś całkowicie nowym, w konsekwencji po-

mi potrzebami. Jeżeli pewnych składników należy unikać, ponieważ dziecko

wstają nowe wrażenia smakowe, ale także reakcje

ich nie lubi lub z powodu nietolerancji czy alergii, łatwo to zrobić. Bardziej

ciała na tę zmianę pożywienia. Nie należy zatem się

urozmaicone składniki, np. zielony groszek, pigwa czy owoce leśne zostały

spieszyć ani popędzać dziecka, a nowe posiłki nale-

włączone do asortymentu, tak aby zapewnić dziecku szerszy wybór doznań

ży wprowadzać stopniowo. Kilka łyżek na początek

smakowych.

całkowicie wystarczy. Z reguły wystarczy niemowlęciu tydzień, aby przyzwyczaić się do nowego produk-

Starannie wybrane surowce w produktach firmy Holle są bogate w składni-

tu. Zachowując niewielki czasowy odstęp pomiędzy

ki odżywcze i uprawiane wg norm organicznych i/lub biodynamicznych. Jak

wprowadzaniem nowych produktów, łatwiej rozpo-

można oczekiwać, Holle ma surowe środki kontroli jakości podczas wszyst-

znać niestrawności i alergie oraz obserwować, jak

kich etapów produkcji.

nowy składnik wpływa na trawienie i konsystencję

a 1
Wskazówk

34
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stolca dziecka. Dzięki temu można szybko zareagować i w razie potrzeby użyć innych składników.
Stałe posiłki powinny stopniowo zastępować karmienie piersią czy butelką. Najlepiej zacząć od podawania przed południowym karmieniem piersią kilku łyżeczek puree warzywnego. Należy powoli zwiększać wielkość porcji, aż do chwili,
gdy posiłek w postaci mleka matki zostanie całkowicie zastąpiony warzywnym
puree. Zaleca się, aby wieczorne i popołudniowe karmienie piersią zastępować,
zachowując miesięczny odstęp, kaszkami lub owocowymi puree.
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Asortyment słoiczków Holle

Odstawianie od piersi krok po kroku

Od pierwszego pokarmu stałego do
posiłków, jakie je rodzina

po

4 cu*

miesią

pierwszy posiłek w okresie
odstawiania od piersi zupki jarzynowe w południe

Pierwszym posiłkiem bezmlecznym powinna być zupka jarzynowa. Wprowadzanie posiłków zastępczych warto zacząć od przetartej marchwi,
ponieważ jest ona lekkostrawna i ma nieco słodkawy smak (opcjonalnie
można użyć pasternaku lub dyni). Należy zacząć od kilku łyżeczek przecieru, stopniowo zwiększając ilość. Jeżeli dziecko dobrze toleruje jeden
składnik przez tydzień lub dwa, można dodać purée ziemniaczane. Następnie dwa lub trzy razy w tygodniu do zupki jarzynowo-ziemniaczanej
można dodać przetarte mięso.

Asortyment słoiczków został ponadto opracowany tak, by
rodzice mogli wspomagać indywidualne potrzeby trawienne swojego dziecka. Wybór jest szeroki, od pokarmu z właściwościami regulującymi stolec do tego o właściwościach
rozluźniających. Marchewki mają raczej właściwości zatwardzające. Gdy rodzice chcą alternatywy dla marchewki,
mogą zastosować pasternak. Jako zamiennik słoiczków z
ryżem istnieją posiłki warzywne z ziemniakami, ponieważ
są mniej zatwardzające. Ziemniaki, podobnie jak ziarna,
dostarczają dziecku energii w formie węglowodorów.

od

4ie-się5cy*

m

28
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Najważniejsze
cechy:
• brak dodanego cukru
(zawierają tylko cukry
występujące naturalnie)
• brak dodanej soli
• brak zagęstników
• wiele odmian bezglutenowych
• na wypadek alergii: bez
mleka, bez laktozy, bez jaj

drugi posiłek w okresie odstawiania
dziecka od piersi pierwsza prawdziwa kolacja
W następnej kolejności popołudniowe lub wieczorne karmienie piersią
lub butelką można zastąpić kaszką mleczno-zbożową. Kaszkę przygotowuje się z kaszek ekologicznych Holle i świeżego, pełnego mleka i odrobiny soku owocowego bogatego w witaminę C. Przy braku świeżego mleka kaszkę mleczną można przygotować na bazie ekologicznego mleka
dla niemowląt Holle Organic Baby Formula lub mleka matki.

2016-09-05 12:00:43
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Asortyment słoiczków Holle

Odstawianie od piersi krok po kroku
po

5ie-sią6cu* trzeci posiłek w okresie odstawiania
m

Zbilansowane, wszechstronne
i zróżnicowane

dziecka od piersi popołudniowy deser owocowy

Kolejnym krokiem jest zastąpienie karmienia popołudniowego bezmlecznym deserem owocowym, który przesuwa posiłek składający się z kaszki
mlecznej na wieczór. Na początku należy wprowadzać owoce o łagodnym
smaku, np. jabłka, gruszki lub banany. W celu przygotowania posiłku
wymieszać ekologiczną kaszkę zbożową Holle ze świeżym przecierem
owocowym (lub przecierem Holle w słoiczku).

Po 4 – 6 miesiącach, jeżeli mleko z piersi nie zadowala już w pełni Twojego dziecka, możesz rozpocząć podawanie pierwszego purée warzywnego na obiad. Aby zacząć, przed karmieniem mlekiem zaproponuj dziecku tylko kilka łyżeczek. Powoli zwiększaj ilość, dopóki całość
mleka nie zostanie zastąpiona przez posiłek warzywny. Idealne byłoby stosowanie tylko jednego warzywa na pierwszy posiłek, aby system trawienny Twojego dziecka miał czas na przyzwyczajenie się do nowego jedzenia.
Marchewki, pasternak lub dynia są łagodne i dlatego są idealnymi
warzywami na pierwszy stały pokarm Twojego dziecka. Jeżeli wpro-

od

8 ca* posiłki dla starszych dzieci

miesię

wadzasz dziecku pokarmy stałe powoli, łatwiej będzie Ci odkrywać
ewentualne przypadki nietolerancji lub alergii. Zgodnie z niepisaną zasadą wprowadzaj tylko jeden nowy pokarm na tydzień, a raz w miesiącu zastępuj karminie mlekiem nowym pokarmem w ramach odstawiania.
Asortyment słoiczków Holle został opracowany specjalnie według powszechnie zalecanych planów odstawiania od piersi. Możesz wybierać spośród

Od ok. 8 miesiąca dziecko jest już w stanie jeść bardziej konkretne posiłki.
Pokarmy dla dziecka nie muszą mieć już tak gładkiej konsystencji i mogą
zawierać małe, miękkie kawałki owoców lub warzyw. Motywuje to dziecko
do gryzienia.

od

12ca* wspólne posiłki z rodziną

miesią

różnorodności słoiczków jednoskładnikowych i przechodzić do słoiczków
z dodatkowymi warzywami, dodanymi ziemniakami, czy mięsem. Rodzice

Od 12. miesiąca dziecko może coraz częściej uczestniczyć we wspólnych posiłkach z rodziną (uwaga na przyprawy i cukier!).

mogą rozpocząć na przykład od Dania marchewka, kontynuować Daniem marchewka + ziemniaki i przejść do Dania marchewka + ziemniaki + wołowina.
32
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* Każdy posiłek w fazie odstawiania od piersi zastępuje jeden posiłek mleczny (karmienie
piersią lub butelką). Jeżeli, zgodnie z zaleceniem, dziecko było karmione piersią przez sześć
miesięcy, przedstawione na schemacie ramy czasowe nieco się przesuną. Wiek w miesiącach
wskazuje najwcześniejszy czas, w jakim można wprowadzać pokarmy stałe. Sugerowany wiek
może różnić się o 1-2 miesiące w zależności od rozwoju dziecka. Odchylenia od poniższej tabeli
są rzeczą zupełnie naturalną.
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Odstawianie od piersi krok po kroku
Wiek
1.
1.Jahr
Jahr
Pora dnia

11--44miesięcy
miesięcy

5.
5.miesiąc
miesiąc

Odstawianie od piersi krok po kroku
6.
6.miesiąc
miesiąc

7.
7.miesiąc
miesiąc

rozpoczęcie
rozpoczęcieodstawiania
odstawianiaod
odpiersi
piersi

8.
8.miesiąc
miesiąc

9.
9.miesiąc
miesiąc

od
od10.
10.miesiąca
miesiąca
przejście
przejściena
nato,
to,
co
cojejerodzina
rodzina

przejście
przejściena
napokarmy
pokarmystałe
stałe

wczesny
wczesny
poranek
poranek

poranek
poranek

posiłek
posiłekmleczny
mleczny
zzchlebem,
chlebem,musli
musli

przekąski
kaszka owocowa, kawałki owoców
lub inne przekąski

karmienie piersią lub butelką

Pokarm
Pokarmwarzywny
warzywny
1.1.tydzień:
tydzień:wprowadzenie
wprowadzeniemarchwi
marchwilub
lubpasternaku
pasternaku(jedna
(jednazmiana
zmianana
natydzień)
tydzień)
2.2.tydzień:
tydzień:kontynuacja
kontynuacjazzziemniakami
ziemniakami(marchew
(marchewzzziemniakami
ziemniakamilub
lubpasternak
pasternakzzziemniakami)
ziemniakami)
3.3.tydzień:
tydzień:kontynuacja
kontynuacjazzdaniami
daniamimięsnymi
mięsnymi(marchew,
(marchew,ziemniaki
ziemniakii iwołowina
wołowinalub
lubpasternak,
pasternak,ziemniaki
ziemniaki
i iwołowina)
wołowina)zamiennie
zamienniezamiast
zamiastziemniaka
ziemniaka- -kaszka
kaszka

pora
poraobiadu
obiadu

Owocowa
Owocowakaszka
kaszkabezmleczna
bezmlecznalub
lubkaszka
kaszkaowocowa
owocowa
1.1.tydzień:
tydzień:rozpoczęcie
rozpoczęcieod
odłagodnego
łagodnegoowocu,
owocu,np.
np.jabłka
jabłkalub
lubgruszki
gruszki
2.2.tydzień:
tydzień:kontynuacja
kontynuacjazzinnym
innymowocem,
owocem,np.
np.bananem
bananem
3.3.tydzień:
tydzień:wprowadzenie
wprowadzeniekaszki
kaszkinp.
np.zmieszać
zmieszaćzzpłatkami
płatkamijaglanymi
jaglanymi

popołudnie
popołudnie

Kaszka mleczna

wieczór
wieczór

30

31
Schemat żywienia Holle kieruje się wytycznymi podanymi przez Instytut Badań Żywienia
dzieci i powinien służyć Państwu jako zalecenie przy żywieniu Państwa dziecka.
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Jeśli karmisz swoje dziecko wyłącznie piersią przez 6 miesięcy, jak jest zalecane, wówczas
podane w diagramie przedziały wiekowe przesuną się na później.
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