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  Marchewkowy krem: kleik kukury-
dziany z dodatkiem purée z marchwi 
z uprawy ekologicznej i odrobiną 
oliwy extra vergine.
 Mleko z piersi lub modyfikowane.

  Kasza jaglana ze śliwkami. Przygotuj 
filiżankę ugotowanej kaszy jaglanej.  
2 dojrzałe śliwki sparz, obierz ze skórki, 
usuń pestki, podduś z łyżką wody. 
Ciepły mus wymieszaj z kaszą.
  Mleko z piersi lub modyfikowane. 

  Cienka kromka ciemnego chleba 
pełnoziarnistego z plasterkiem  
pieczonego schabu, awokado 
i pomidorem, posypana szczypiorkiem 
i pokrojona na trójkąciki.
 Mleko.

  Zupa mleczna – drobny makaron 
razowy z ciepłym mlekiem, kilka 
plasterków suszonych jabłek.
  Woda mineralna niskozminerali-
zowana.

  Tost pełnoziarnisty z masłem i serem 
żółtym, ogórek i papryka w słupkach.
  Woda mineralna niskozmineralizo-
wana.

  Omlet z odrobiną mleka i siekanymi 
ziołami, plasterki pomidora, tost 
z chleba orkiszowego.
  Herbata malinowa.

  Grahamka pokrojona na małe ka-
wałki, z pastą z ugotowanej na parze 
piersi kurczaka i gotowanego selera 
(z dodatkiem oleju rzepakowego, 
posiekanej natki i czosnku). 
  Kefir lub mleko modyfikowane.

  Grzanka z chleba razowego, jajko  
na miękko, kilka cząstek pomarańczy.
 Kakao.

  Kaszka wielozbożowa na wodzie lub 
na mleku modyfikowanym z płatkami 
gruszkowymi (gruszkę umyj, obierz, 
zetrzyj na tarce, wymieszaj z kaszką).
 Mleko z piersi lub woda źródlana.

  Owsianka po brytyjsku. Małą filiżankę 
płatków owsianych zalej wodą,  
zagotuj i odstaw. Dojrzałą śliwkę 
i kilka winogron (bez pestek) umyj, 
obierz ze skórki, pokrój na kawałeczki. 
Zmieszaj z owsianką. 
    Jogurt naturalny lub mleko  
modyfikowane.

  Łódeczki z grahamki z masłem, 
mozzarellą i pomidorem, zapieczone 
w piekarniku.
 Koktajl mleczno-owocowy.

  Owsianka na mleku z siekany-
mi rodzynkami i zmielonymi  

migdałami.
 Herbata ziołowa.

  Naleśnik z mąki razowej z twa-
rożkiem i świeżymi owocami.
 Herbata ziołowa.

  Bułeczka wieloziarnista z po-
siekanym pieczonym łososiem 
i koperkiem, plasterki kalarepki.
 Mleko acidofilne.

  Kasza jaglana z tartym jabłkiem 
i suszonymi śliwkami (sparzonymi 
i pokrojonymi w paseczki),  
posypana zmielonymi orzechami.
  Woda mineralna niskozmineralizo-
wana z cytryną i kroplą miodu.

  Płatki muesli z dodatkiem poppingu 
z amarantusa z jogurtem  
naturalnym, ćwiartka jabłka.
 Herbata owocowa.

  Jajecznica na parze z dodatkiem 
drobniutko pokrojonej cebulki dymki 
(dodajemy ją dopiero na talerzu). 
Do tego kromka razowego chleba 
z masłem.
  Sok przecierowy z wodą.

  Biała zupa: lane kluseczki ugotowane 
na wodzie podane z porcją mleka 
modyfikowanego.

  Kilka domowych klusek leniwych  
lub kładzionych ze strużynką  
świeżego masła i owocowym 
dodatkiem: przecierem jagodowym, 
morelowym, plasterkami bananów.
 Woda źródlana.

  Różowy jogurt. Zmiksuj 4 łyżki jogurtu 
naturalnego z połówką pomidora bez 
skórki, kawałkiem pieczonej czerwonej 
papryki i połówką jajka na twardo. 
Serwuj z kromeczką żytniego chleba.

   Woda źródlana.

Śniadanie  
to najważniejszy  
posiłek dnia.

  Kanapeczki z wafla ryżowego  
z masłem, twarożkiem wiejskim  
i tartą rzodkiewką, mała miseczka 
domowego musu jabłkowego.
  Woda mineralna niskozmineralizo-
wana z plasterkiem cytryny i listkami 
mięty.

  Sałatka caprese. Pół pomidora obrane-
go ze skórki i kawałek miękkiej mozza-
relli pokrój na małe kawałki. Dodaj 
posiekane listki bazylii i kapkę oliwy 
extra vergine. Podawaj z pokrojonym 
na paski chlebem pszenno-żytnim. 
  Woda źródlana.
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  Mus owocowo- 
-jogurtowy.  
Zmiksuj garść  
dobrze umytych  
jagód lub malin,  
pół banana  
i pół szklanki  
jogurtu  
naturalnego.  

  Kaszka mleczno-zbożowa z dodatkiem 
zmiksowanych wiśni bez pestek.
 Woda źródlana.

  Ruloniki z szynki (bez konserwantów) 
i banana, cienko pokrojona bułeczka 
orkiszowa z masłem.
 Kawa zbożowa z mlekiem.

  Ryż pełnoziarnisty zapieczony 
z serem białym, musem jabłko-
wym i szczyptą cynamonu.
  Maślanka.



Posiłek na dzień dobry

IDEALNEGO ŚNIADANIA  
DLA DZIECKA POWYŻEJ ROKU

WĘGLOWODANY  
ZŁOŻONE 

Dostarczają energii na długo, bowiem  
organizm musi najpierw je rozłożyć, 
a dopiero potem wykorzystuje jako  
stabilne źródło energii. Sięgnijmy zatem  
po pieczywo ciemne (na zmianę z jasnym), 
różne rodzaje kasz i płatki pełnoziarniste.

BIAŁKO 
To idealne towarzystwo  

dla węglowodanów. Najlepiej w postaci 
sera lub jajka, kawałka mięsa lub ryby. 
Pasta rybna, plasterek domowej pieczeni 
lub kawałek żółtego sera sprawdzą się  
na kanapce doskonale.

WAPŃ 
Zawierają go przede wszystkim 

produkty mleczne, które możemy  
podawać na bardzo wiele sposobów. 
W szklance mleka, kakao, w kubku  
jogurtu, kefiru, koktajlu mleczno- 
-owocowego, talerzu zupy mlecznej  
czy miseczce twarożku. Inne źródła 
wapnia to nasiona roślin strączkowych, 
zielone warzywa, mielone pestki  
i orzechy, suszone owoce.

TŁUSZCZ
Niemowlę dostaje odpowiedni 

rodzaj tłuszczu w mleku mamy.  
Starszemu dziecku trzeba dostarczyć 
umiarkowane ilości tłuszczu w postaci 
masła, oliwy extra vergine, oleju rzepa-
kowego, tłuszczu pochodzącego z jajek, 
mleka, zmielonych orzechów i ziaren 
(dyni, słonecznika, siemienia lnianego)  
lub ryb (np. sardynek lub łososia).
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Podstawą diety dziecka 
przez cały pierwszy rok 
życia jest mleko (z piersi 
lub modyfikowane). 

 W drugim półroczu 
życia dziecko karmio-
ne sztucznie powinno 
dostawać 4-5 posiłków, 
w tym 3 mleczne.  
Dziecko karmione  
naturalnie może mieć 
więcej posiłków (jest 
nadal przystawiane  
do piersi i otrzymuje  
posiłki uzupełniające).

Na początku rozszerza-
nia diety proponuj malu-
chowi niewielkie porcje 
nowości (2-3 łyżeczki). 

Dobrym pierwszym 
daniem śniadaniowym 
są kaszki niemowlęce: 
owsiana, jaglana, gry-
czana, pszenna, ryżowa, 
z dodatkiem warzyw 
i owoców w postaci 
przecierów. 

 Stopniowo zmieniaj 
konsystencję dań na bar-
dziej grudkowatą i po-
dawaj dziecku miękkie 
kawałki do samodziel-
nego jedzenia: kawałek 
banana, miękkie pieczy-
wo, gotowane warzywa.

zasad składników
KOMPONOWANIA 
MENU NIEMOWLAKA
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WITAMINY
I inne cenne związki występujące 

w warzywach i owocach. W śniadaniowym 
menu nie powinno ich zabraknąć.  
Jeśli maluch niechętnie je chrupie, rano 
możemy zaserwować mu przecierowy  
lub świeżo wyciskany sok.

 PŁYNY
Zwykle śniadaniu towarzyszy 

mleko lub napój mleczny, ale jeśli maluch 
dostaje dość wapnia w innej postaci lub 
jest karmiony piersią, można mu do picia 
podać wodę, herbatki ziołowe albo owo-
cowe, niesłodzony sok (dla dziecka do 3. 
roku życia nie więcej niż 150 ml dziennie).

 PYSZNY SMAK 
Jedzenie musi sprawiać 

przyjemność. Warto podawać je w formie 
atrakcyjnej dla dziecka. Maluch nie chce 
tknąć kanapki? Może zasmakuje mu chru-
piąca grzanka, ciepłe naleśniki z owocami, 
jogurt, do którego sam dorzuci dodatki? 
Pamiętajmy, że do osiągnięcia dobrego 
smaku nie potrzeba wcale soli ani cukru. 
Twarożek doprawiony ziołami albo z do-
datkiem owoców będzie równie smaczny, 
a zdrowszy niż solony czy słodzony cukrem.
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Przygotowała Magda Rodak
Konsultacja: Małgorzata Jackowska, dietetyczka


