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DE-001-ÖkoKontrollstelle

Pomembne informacije o dojenčkovi prehrani v
njegovem prvem letu

Svetovalec dojenčkove prehrane

Ljubezen, varnost in BIO /DEMETER dojenčkova hrana
Vse najboljše iz b iološke pridelave
Rojstvo novega življenja je sreča in čudež hkrati. Marsikaj se spremeni. Lepi
novi trenutki čakajo na vas. In naloga, polna odgovornosti, se začne.
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Holle se že 75 let zavzema za zdravo prehrano. Prehrana vašega dojenčka ni
v nobenem obdobju tako pomembna kot v njegovem prvem letu. Z materinim mlekom dojenček prejme optimalno hrano. WHO in Holle svetujeta v
prvih 6 mesecih samo dojenje in nato dojenje v kombinaciji s kašami, ki se
izberejo glede na starost dojenčka. Holle ponuja že od vsega začetka
dojenčkovo hrano, pridelano iz kvalitetne biološke pridelave. Za dobro
počutje vašega dojenčka je za nas na prvem mestu vedno kvaliteta in naravna pridelava. Knjižica Dojenčkov svetovalec naj vam nudi koristne informacije o prehrani vašega dojenčka od poroda naprej in vse dokler ne preide na splošno družinsko prehrano. Naše izkušnje in aktualne znanstvene
raziskave nudijo zanesljive temelje, na podlagi katerih je svetovalec oblikovan.
Naš asortiment obsega začetno dojenčkovo hrano 1 in otroška nadomestna
mleka (Folgemilch) 2 in 3 ter dojenčkovo hrano na bazi kozjega mleka, kot
tudi širok izbor dojenčkove žitne prehrane za pripravo stekleničk in kašastih obrokov. Dopolnjen je z večjim številom sadnih, zelenjavnih in mesnih
kozarčkov, kot tudi s pirinim prepečencem, pirinimi piškoti, bio sadnimi
rezinami in čajem za dojenčke ter čajem za spodbujanje dojenja. Ponujamo
vam širok asortiment za prehrano vašega dojenčka, od rojstva do drugega
leta.
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Kriteriji kvalit ete prepričajo:
Dosledna kontrola kvalitete

Naša prehrana je iz biološkodinamične ali biološke pridelave.
Kar pomeni:

e
l
l
Ho

➔ naravno krožeče obdelovanje brez
izkoriščanja živali, tal in okolja,

➔ kvaliteta namesto kvantiteta,
➔ raznolikost namesto monokultura,
➔ vrstam primerna živinoreja,
➔ opustitev živalskih hormonov in

c
Garan

ija

ete
kvalit

Le popolna kontrola kvalitete kmeta s certifikatom in vse do
končno proizvedene dojenčkove hrane, dovoljuje, da se
lahko le na kontroliranem produktu uporablja naziv
»Demeter« in/ali »Bio«. Številka EKO kontrole (= kontrolna
številka, z. B. DE-001-Öko-Kontrollstelle, CH-SCES 006)
dodatno potrjuje kontinuirano skrbnost in transparentnost
dobaviteljev surovin, kot tudi predelavo in vse do končno
proizvedene otroške hrane.

rastnih regulatorjev,

➔ naravni kompost namesto umetno gnojilo,
➔ opustitev vseh kemičnih rastlinskih

Unikatna Demeter kvaliteta

zaščitnih sredstev in zaščitnih sredstev
proti insektom,

➔ nobenih kemičnih dodatkov
pri predelavi, kot so npr.
konzervansi.

Ko je le mogoče, je naša otroška hrana proizvedena iz Demeter surovin. Samo

Za vsako dojenčkovo
hrano velja:

produkti, ki izpolnjujejo zelo priznane in stroge ter zelo obsežne kriterije kvali-

➔ da je brez dodatkov, ki so gensko

»Demeter«. Ob kriterijih biološke pridelave upošteva Demeter kmetovalec še

tehnološko proizvedeni,

➔ brez dodatka kristalnega
sladkorja,

➔ brez dodatka kuhinjske soli,

tete biološko-dinamične pridelave, dobijo dovoljenje za uporabo znamke

dodatno lastnosti posameznih vrst živali in rastlin. Zemljo obdeluje s pomočjo
rastlinskih preparatov in rastline sadi na podlagi biološkega ritma posamezne
rastline. S tem pridobi zrel sadež visoko mero na naravni, vitalni in življenjski
energiji. In tako naravno pridelana hrana deluje krepilno in vpliva na odpornost,

➔ brez dišav,

kar je še posebej pomembno za dojenčke in majhne

➔ brez barvil*,

otroke.

➔ brez konzervansov*.
* po evropski zakonodaji
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Asortiment ot roške hrane
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Nudimo vam raznolik asortiman kozarčkov in kašastih obrokov
Asortiment

Sestavine

Lastnosti

Začetni čas in dolžina uporabe
od 2.
dneva

Bio - otroška mleka za dojenčke
Bio-otroško mleko za dojenčke 1 Posneto mleko, sirotka v prahu,

brez glutena,
brez kristalnega sladkorja

Posneto mleko, prah sirotke,
rastlinska olja, maltodextrin,
prah posnetega mleka, škrob,
vitamini, mineralne soli.
Posneto mleko, prah sirotke,
Bio- nadaljevalno mleko za
rastlinska olja, prah posnetega
dojenčke Folgemilch 3
mleka, škrob, maltodextrin,
vitamine, mineralne soli.
Bio-otroško mleko za dojenčke Prah kozjega neposnetega mleka,
maltodextrin, laktoza, rastlinska olja,
na bazi kozjega mleka
škrob, vitamini, mineralne soli.

brez glutena,
brez kristalnega sladkorja.

rastlinska olja, maltodextrin,
vitamini, mineralne soli.

Bio-nadaljevalno mleko za
dojenčke Folgemilch 2

brez glutena,
brez kristalnega sladkorja.
brez glutena,
brez kristalnega sladkorja,
brez kravjega mleka.

po 4 .
mesecu

po 5.
mesecu

po 6.
mesecu

od 8.
meseca

od 12.
meseca

1. – 3.
leta

Steklenička mleka od 1. steklenice**

• Stekleničke mleka
• Mlečna kaša v
kombinaciji z žitnimi
kašicami za dojenčke

Bio in DEMETER žitne kaše za dojenčke
Riževi kosmiči

Polnovredni riž*

brez glutena, nesladkana,
brez mleka, utrjuje blato.

Prosena kaša

Polnovredno proso*

brez glutena, nesladkana,
brez mleka, zrahlja blato.

Pirina kaša

Polnovredna pira*

vsebuje gluten, nesladkana,
brez mleka, zrahlja blato.

Kaša iz ovsenih kosmičev

Polnovredni oves*

vsebuje gluten, nesladkana,
brez mleka, zrahlja blato.

Zdrobova kaša

Polnovredna pšenična*

vsebuje gluten, nesladkana,
brez mleka, zrahlja blato.

3-zrna kaša

Polnovredni -riž, -koruza -proso*

brez glutena, nesladkana,
brez mleka, uravnava blato

Prosena kaša jabolko hruška

Polnovredno proso, jabolčni in
hruškovi sadni kosmiči*

brez glutena, nesladkana,
brez mleka, zrahlja blato

Sadno-žitna kaša

Polnovredna -pira, -oves, banana,
vsebuje gluten, nesladkana,
jabolko, kosmiči iz malin, polnovredni-riž* brez mleka, zrahlja blato.

Vse žitne prehrane za dojenčke so primerne za:
• Sveže stekleničke mleka / sveže
mlečne kaše ali mlečne kaše s Holle otroškim
mlekom za dojenčke
• Dodatek pri zelenjavnih kašah
• Brezmlečne sadno-žitne kaše
(ustrezni recepti so na embalažah)

Pirina mlečna kaša

Polnovredna pira, mleko v prahu,
maltodextrin, prah sirotke, rastlinska
olja, kalcijev karbonat, vitamini.

Proseno mlečna kaša

Polnovredno proso, mleko v prahu,
brez glutena,
prah sirotke, rastlinska olja,
brez dodanega
maltodextrin, kalcijev karbonat, vitamini. sladkorja, zrahlja blato.

Bio mlečne kaše. Pripravite samo z vodo.

Bananina mlečna kaša

Polnovredna pšenica, prah sirotke, vsebuje gluten,
brez dodanega
mleko v prahu, rastlinska olja,
bananin sadni prašek, maltodextrin, sladkorja, uravnava blato.
kalcijev karbonat, vitamini.

**Materino mleko in dojenje je najboljše za vašega dojenčka.
WHO (Svetovna zdravstvena organizacij) in Holle svetujeta, da prvih
6 mesecev samo dojite in nato pri nadaljnjem dojenju dodajate primerno
in uravnoteženo dopolnilno hrano glede na starost dojenčka.

vsebuje gluten,
brez dodanega
sladkorja, zrahlja blato.

*=Po zakonu dodan vitamin B1

Bio Holle mlečne kaše za dojenčke

BIO dojenčkova m lečna hrana Holle
Naravno materino mleko
je najboljše
Po 8. mesecu lahko uporabljate Holle Bio nadomestno otroško mleko
Z materinim mlekom dobi dojenček ob vsakem času optimalno prehrano, ki

Folgemilch 3, ki je posebej prilagojeno za večje potrebe po hranilih sestavi-

je usklajena z razvojnim procesom. Vsebuje dragocene zaščitne snovi, kot so

nah starejših dojenčkov in malčkov.

npr. imunske snovi, ki jih dojenček pri njegovem razvoju nujno potrebuje za
odpornost. Intenzivni kontakt se še dodatno vzpostavi pri dojenju, občutek

99 % sestavin Holle otroške mlečne hrane prihaja iz kontrolirane biološke

harmonije in varnosti med materjo in dojenčkom ni nadomestljiv z ničimer.

pridelave. Sestavine bio mleka so od krav molznic, ki so njihovi vrsti primer-

Holle zato svetuje, da prvih 6 mesecev samo dojite in nato dojenje dopoln-

no gojene in se pasejo na organsko-bioloških oskrbovanih pašnikih. Hrana

jujete z dopolnilno hrano, ki je primerna za določeno starost.

živali je neobremenjena in tako mi pridobimo za proizvodnjo naše visoko
kvalitetne otroške hrane pomembno bio kvaliteto mleka. Manj kot 0,5 %

Če pa ne morete ali ne želite samo dojiti, imate na razpolago kompletni

sestavin so dodatki vitaminov in mineralnih snovi, ki jih dojenček potrebuje

nadomestek materinega mleka Holle Bio otroško mlečno hrano 1. Ta vsebu-

in jih v naravni sestavi sestavin ne moremo priskrbeti. Zato se jih mora doda-

je vse potrebne hranilne snovi, ki jih dojenček potrebuje v prvih štirih mese-

ti na podlagi zakonskih predpisov. Te sestavine garantirano ne izhajajo iz

cih. Bio otroška mlečna hrana 1 se lahko uporablja od rojstva naprej kot

gensko tehnične predelave. Priprava dojenčkove mlečne prehrane je enosta-

edina prehrana, vse dokler v otroško prehrano ne vključite nadaljnje dopol-

vna in hitra. Mlečni prašek le premešate s prevreto vodo in bio nadomestno

nilne otroške hrane. V fazi odvajanja dojenja je Bio otroška mlečna hrana 1

mleko je že pripravljeno za pitje. Prosimo, da pri uporabi proizvodov Holle

idealna kot dodatek in jo lahko dodajate k mešani prehrani do konca prvega

upoštevate še navodila na embalažah.

leta. V primeru, da vašega dojenčka Bio otroška mlečna hrana 1 ne nasiti
več, imate na razpolago tudi Holle Bio nadomestno otroško mleko
Folgemilch 2, ki se uporablja po 6. mesecu starosti. Ker je nadaljevalno
mleko Folgemilch sestavni del mešane prehrane, se naj preide na to mleko
šele takrat, ko boste že dodajali eno do dve malici iz kašic na dan.

➔

okusno in lahko

➔

brez kristalnega

➔

brez glutena

prebavljivo

sladkorja
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Bio dojenčkova hrana na bazi kozjega mleka

Že nekaj let se povečuje tendenca razvo-

dojenčkovega življenja odpovedati produktom, ki vsebujejo kravje mleko, je za

ja alergij in neprebavljivosti pri dojenčkih

to idealno kozje mleko. Priprava je enostavna. Instant mlečni prah premešate v

in malih otrocih. Zato zdravniki, strokovni

prekuhani vodi (podrobno preberite v navodilih priprave). Vlijete ga v stekle-

sodelavci v zdravstvu in Holle priporoča-

ničko in jed je pripravljena. V kombinaciji s Holle DEMETER žitnimi kašicami je

jo, da v preventivi proti alergijam dojite 6

dojenčkova hrana na bazi kozjega mleka primerna za pripravo okusnih in nasit-

mesecev in se pri nevarnosti alergije v

nih mlečno žitnih kašic.

prvem letu otrokove starosti odpoveste
svežemu kravjemu mleku in produktom,
ki vsebujejo kravje mleko.

Pomembno opozorilo:
Če dojenček ne prenaša kravjega mleka, se lahko podobno zgodi tudi v prime-

Naravna alternativa kravjemu mleku je kozje mleko. Koze so že stoletja sopot-

ru kozjega mleka, saj imata oba delno enake beljakovinske sestavne dele in se

nice ljudi in vrednost kozjega mleka je znana že od takrat. Po skupnih podat-

lahko pri obeh vrstah mleka pojavijo alergijske reakcije. Vendar v večini prime-

kih iz celega sveta pravzaprav ljudje pijejo več kozjega mleka kot pa mleka dru-

rov otroci reagirajo na določene kravje mlečne proteine, ki se pa ne nahajajo v

gih živali.

kozjem mleku. Takrat je kozje mleko naravna alternativa. Če ima vaš dojenček
že dokazano alergijo na kravje mleko ali če obstaja samo sum, ne smete upor-

Holle Bio otroška hrana, bazirana na kozjem mleku, je produkt mlečne hrane,

abljati Holle Bio dojenčkove prehrane na bazi kozje-

ki je primeren za nadomestek kravjega mleka v prehrani dojenčkov po 6. mes-

ga mleka brez posveta z otroškim zdravnikom.

ecu do 3. leta starosti. Ta hrana je primerna za mešano prehrano v okviru
dopolnilne prehrane. Uporabljeno je samo najboljše biološko kozje mleko.
Preko 99 % sestavin je iz biološke pridelave, 1 % pa so vitamini in mineralne
snovi, ki jih dojenčkov organizem potrebuje. Če se je potrebno v prvih letih

12

13

Posebn ost žitne
dojenčkove hrane Holle
➔ Polnovredna žita
Žitna otroška hrana Holle je proizvedena iz celih žitnih zrn. To pomeni, da se ne
uporabi samo zmleti del zrna, ampak tudi kalček in dragoce-

industrija). Tako lahko zaradi dokazane otrokove alergije posamezne sestavine
nadomestite z drugimi.

na lupina. Tako so uporabljene naravne vsebine žit, kot so
beljakovine, ogljikovi hidrati, maščobe, kot tudi mineralne

➔ Priprava z eno izmed dojenčkovih mlečnih hran

snovi in vitamini. Prav tako ostanejo tudi ohranjene pomemb-

Mlečno kašo lahko brez problema pripravite z dojenčkovo mlečno hrano name-

ne balastne snovi za izboljšanje prebave.

sto s svežim mlekom. Recept s Holle Bio dojenčkovim mlekom 2 najdete napisanega na vsaki Holle žitni dojenčkovi embalaži.

➔ Lahko prebavljiva
Za Holle žitno prehrano so polnovredna žita predelana v lahko prebavljivo in

➔ Večstranska uporaba

dojenčku primerno obliko. Ko pride žitni škrob v stik s toploto in vlago, je paz-

Stekleničke, mlečne kaše, brezmlečne sadne in zelenjavne kašice.

ljivo dostopen za dojenčkov organizem, ki še raste. Iz polnovrednega žita
nastanejo najbolj fini, enostavno raztopljeni kosmiči. S sestavinami, ki so napisane v receptih, se lahko in enostavno pripravijo stekleničke in kašasti obroki,
ki so usklajeni z razvojem vašega dojenčka.

➔ Individualna priprava hrane – glede na okus vašega
dojenčka
Zelo pomembna prednost je in bo individualna priprava hrane. To pomeni bazo
za pripravo stekleničk in kašic iz dostopnih žit biološko-dinamične kvalitete.
Kvaliteta nadaljnjih dodatkov, kot so sadje, mleko ali zelenjava, je odvisna od
izbire matere. Mame same izberete, katere sestavine bo užival vaš otrok (in ne
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Asortiman Ho lle kozarčkov
Uravnotežena, vsest ranska in raznovrstna
Posebnosti:

➔
➔

če je le možno, so sestavine iz biološko-dinamične pridelave,
vitamini, mineralne snovi, prvine v sledovih in beljakovine so vsebovane v
naravnem razmerju. Izolirane hranilne snovi niso dodane,

➔

polnovredna žita zagotavljajo poleg pomembnih sestavin tudi balastne
snovi / hranilne vlaknine, ki prebavo vašega dojenčka naravno regulirajo,

➔
➔
➔
➔

brez mlečnih beljakovin,
brez dodatka soli,
brez dodatka kristalnega sladkorja
brez sredstev za zgoščevanje

➔

velik izbor dojenčku primernih vrst hrane, kot so sadni kozarčki,
zelenjavni kozarčki in junior kozarčki,

➔
➔

označba »A« - produkt »z nizko vsebnostjo alergenov«,
različne stopnje priprave hrane glede na starost:
– dojenčkova hrana: fino pirirana in zato lahko prebavljiva,
– junior hrana: bolj groba hrana, katere sestavina vzpodbuja k žvečenju.
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Sadni kozarčki za dojenčka 190 g

Korenček

Jabolko & banana s pol. kosmiči

Večvrstna zelenjava
Korenček s krompirjem
Buča z rižem
Rebrinčev pire
Bučka & buča s krompirjem
Brokoli s polnozrnatim rižem
Korenček z jabolko
Meni kozarčki za dojenčke 190 g
Buča s piščancem
Krompirjev pire s koruzo in govedino
Manjši kozarčki za dojenčke 125 g
Jabolko, pur
Hruška, pur
Puran
Govedina

Jabolko
Banana z zdrobom
Jabolko & banana z marelico
Jabolko & borovnica
Hruška
Jabolko & hruška
Banana & breskev
Jabolko & breskev
Junior kozarčki 220 g
Zelenjavna rižota
Jabolko & hruška s pol. kosmiči
Večvrstna zelenjava s prosom
Bircherjev müsli
Večvrstno sadje

Z nizko vsebnostjo
alergenov

Od 8. meseca

Po 4. mesecu

Uravnava blato

Zrahlja blato

Utrjuje blato

Brez mlečnih beljakovin

Brez glutena

Z nizko vsebnostjo
alergenov

Po 4. mesecu

Uravnava blato

Zrahlja blato

Utrjuje blato

·· ··
·· ·
·
·
·· ··· · ·· ·
·· ··
·
·
·· ···· · · ··· ··
·· ·· ·
·· ·· ·· ·· ·
·· ·· ·· ·· ··
·· ·· · ·· ·

Zelenjavni kozarčki za dojenčke 190 g
Špinača z rižem
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Brez mlečnih beljakovin

Brez glutena

Lastnosti p roizvodov

·
··
···· · ·· ·
··
··
···
·· ·
··
·
··
·
·
·
··
··
·· ··
··
·
·
··· · · · ·
·
·
·
·· · ·
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Bio pirin prepečenec za dojenčke
Holle Bio dojenčkov pirin prepečenec je pridelan iz
visoko vrednostnih bioloških sestavin in pripravljen z
naravnim kvasom in morsko soljo. Prepečenec je nesladkan in namerno ne vsebuje alergijsko nevarnih
dodatkov, kot so kokošje beljakovine, mlečne beljakovine in pšenica. Zaradi njegovega blagega okusa in
dobre prebavljivosti je Holle Bio dojenčkov pirin prepečenec primeren za otroško prehrano po 6. mesecu
starosti. Lahko kot vmesni obrok za grizljanje in
žvečenje in tako pospeševanje razvoja čeljustnih
mišic in mišic za žvečenje. Lahko ga uporabimo tudi
za pripravo okusnih dojenčkovih kašic iz prepečenca.

Bio sadne tablice
Bio sadna rezina jabolkobanana in Bio sadna rezina
jabolko-hruška sta dragoceni
vmesni malici. Bio sadni rezini sta idealni za vmesno malico ali desert za dojenčke od
12. meseca naprej. Sestavljeni sta iz fine, lahko prebavljive sadne kaše v dveh
specialnih nežnih sadnih kombinacijah – jabolko-banana in jabolko-hruška.
Velikost porcije 25 g je idealna za majhne trebuščke in rokice. Sadni rezini sta
obdani s pirinimi polnovrednimi oblati in ju zato otroci lahko prijetno držijo, brez
da se prilepijo in razmažejo po njihovih rokicah.
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Bio pirin piškot
Bio Holle pirin piškot je pečen iz visoko kvalitetne
DEMETER pirine moke, ter izboljšan z DEMETER maslom. Holle zavestno uporablja rižev sirup namesto kristalnega sladkorja in s tem doseže nežen, dojenčku
primeren okus. Pirini piškoti so primerni za dojenčke
po 6. mesecu starosti kot vmesna malica za hrustljanje.

Bio dojenčkov čaj Bio čaj za spodbujanje dojenja
Holle Bio dojenčkov čaj je primeren za
dojenčke od 2. tedna naprej in deluje
pomirjevalno ter sprostilno, saj vsebuje skrbno izbrana zelišča. Komarček, janež, kumina in kamilice so
gojene na biološki
način. Okusen in
blagodejen je primeren tudi za starejše otroke.

Z njegovo ugodno kombinacijo zelišč
janeža, komarčka, kumine in melise
vzpodbuja tvorbo mleka. Vse sestavine izhajajo iz kontrolirane biološke
pridelave in so po EU – Bio predpisih
gensko nespremenjene. Holle Bio čaj
za spodbujanje dojenja lahko začnete
že uporabljati na
koncu nosečnosti in
skozi ves čas dojenja.
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POMEMBNE INFOR MACIJE O PREHRANI
DOJENČK A V 1. LETU
Načrt prehranjevanja
S starostjo in težo dojenčka se povečuje tudi potreba po hrani.
Prehranjevanje le z dojenjem ali z Bio dojenčkovo mlečno hrano
1, ki po rojstvu dojenčka nasiti, le-ta po nekaj mesecih ne
zadošča več. Postopno dodajanje v t.i. fazi dopolnilne hrane se
večinoma prične po 4. – 6. mesecu starosti in traja do začetka
drugega leta. Vsak otrok se individualno razvija in že zelo zgodaj izoblikuje priljubljenost določenih obrokov, zato so odstopanja od vsesplošnega prehranjevalnega načrta naravna.
Individualno obnašanje dojenčka ravno tako vpliva na njegove
energijske potrebe in tako tudi na želeno količino obroka.
Živahni otroci porabijo več energije kot mirni dojenčki in zato
potrebujejo več in večje obroke. Holle prehranjevalni plan se
orientira po določitvah raziskovalnega inštituta za otroško
prehrano v Dortmundu in vam naj bo opora za prehrano vašega
dojenčka.

Dojenje / obroki s stekleničko
Z materinim mlekom dobi dojenček ob vsakem času optimalno prehrano, ki je
usklajena z razvojnim procesom. Vsebuje dragocene zaščitne snovi, kot so npr.
imunske snovi, ki jih dojenček pri njegovem razvoju nujno potrebuje za odpornost. Zato Holle priporoča, da prvih 4–6 mesecev samo dojite. Če vaš dojenček
potrebuje dodatno prehrano ali če ne morete dojiti, se posvetujte pri strokovnem
osebju zdravstva (npr. otroški zdravnik, posvetovalnica).
V kolikor ne želite več oziroma ne morete več dojiti, lahko obroke nadomestite s
Holle Bio mlečno hrano za dojenčke ali uporabite žitne kašice Holle v kombinaciji
s svežim neposnetim mlekom.
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V kolikor v prvih mesecih ne želite uporabljati svežega
mleka, vam za prehodno obdobje od materinega mleka do
prvega obroka v steklenički priporočamo Holle Bio mlečno hrano za dojenčke 1, ki je beljakovinsko adaptirana.
Če vaš dojenček ne prenaša kravjega mleka ali ima
povišan alergijski riziko, potrebuje posebno prehrano. V
tem primeru Holle mlečna hrana za dojenčke 1 ni primerna. Prosimo, da se o tem posvetujete z vašim otroškim
zdravnikom. Tudi dojenčki, ki so bili dojeni več kot 6 mesecev, naj bi najprej začeli z adaptirano mlečno prehrano
za dojenčke 1, preden spremenite na otroško mleko za
dojenčke 2 (FOLGEMILCH 2). Mlečna hrana za dojenčke 1
ne vsebuje škroba in je zato lahko prebavljiva. Uporaba je
mogoča do konca 12. meseca.
Če ste vašega dojenčka v prvih mesecih hranili z mlečno
hrano za dojenčke 1 in ga ta ne nasiti več dovolj, lahko že
po 6. mesecu uporabljate bolj nasitno Bio otroško nadomestno mleko za dojenčke 2 (Folgemilch 2). Ker je nadaljevalno mleko Folgemilch sestavni del mešane prehrane,
se naj preide na to mleko šele takrat, ko boste že dodajali eno do dve malici iz kašic na dan. Po 8. mesecu lahko uporabljate Holle Bio nadomestno
otroško mleko Folgemilch 3, ki je posebej prilagojeno za večje potrebe po
hranilih sestavinah starejših dojenčkov in malčkov.

Kašice
Glede na rastoče energijske potrebe dojenčka po hranljivih snoveh bodo v
mesečnih intervalih vpeljani zelenjavni, mlečni in sadni kašasti obroki.
Le-ti postopoma nadomestijo dojenje oziroma hranjenje s stekleničko.
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Prvi netekoči obrok po 4.– 6. mesecu
Prvi netekoči obrok naj bi bil zelenjavni. Ta nadomesti opoldansko dojenje ali
obrok v steklenički. Ker je korenček zelo nežen in lahek obrok, ki ga organizem zelo
dobro prenaša, se zato priporoča, da se začne s toplim korenčkovim obrokom.
Sladkoba korenčka olajša še neznan stik z netekočo hrano. Kot alternativo lahko
za začetek uporabite rebrinec ali bučo. V prvih dveh tednih hranite vašega dojenčka po žličkah s korenčkovim pirejem. Priporočamo, da kozarčku korenčka ali sveže
pripravljenemu obroku (ca. 190 – 200 g zelenjave) dodate dve čajni žlički repičnega olja. En majhen nasvet: s plastično žličko bo vaš dojenček lažje jedel, saj ta žlička ni tako hladna kot žlička iz kovine.

Mlečno–žitna kaša po 4.– 5. mesecu
Kot naslednja bo popoldansko/večerno dojenje ali obrok v steklenički nadomeščala mlečno-žitna kaša. Ta mlečno-žitna kaša bo pripravljena s Holle žitno
otroško hrano in svežim neposnetim mlekom in s sadnim sokom, bogatim z vitaminom C. Mlečno kašo lahko brez problemov pripravite tudi s Holle Bio dojenčkovim nadomestnim mlekom 2 in 3 (FOLGEMILCH 2 in 3). Ustrezne recepte za žitne
obroke najdete na vseh embalažah žitnih kašic.

Brezmlečna sadna kaša po 5.– 6. mesecu

Druge zelenjavne kaše
Če dojenček v prvih dveh tednih dobro prenaša korenčkovo kašo, jo nadomestite z
korenčkovo-krompirjevo kašo. Po teh dveh tednih pa se priporoča, da 2–3 krat na
teden k korenčko-krompirjevi kaši dodate nekaj mesa (ca. 20 g). Meso vsebuje
pomembne hranljive snovi in vzpodbuja resorpcijo življenjsko pomembnega železa. Uporabljajte raje pusto telečje, goveje ali puranje meso. Prav tako lahko uporabljate zelenjavno mesne kozarčke iz biološke pridelave. Po 6. mesecu lahko zraven korenčka uporabljate drugo zelenjavo ali kozarčke z zelenjavo, kot so brokoli,
koromač, špinača, rebrinec, cvetača ali koleraba. Opoldanske zelenjavne obroke
lahko polnovredno dopolnite z uporabo Holle žitne prehrane za dojenčke. V vročo
zelenjavo umešajte dve jedilni žlici Holle kaše (sorta po vašem izboru) in dve čajni
žlički repičnega olja.
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Kot naslednji kašasti obrok uvedete brezmlečno sadno kašo. Ta nadomesti
popoldansko dojenje ali obrok v steklenički in prestavi hranjenje z mlečno kašo na
večerni obrok. Najprej uporabljajte enostavno oziroma domače sadje kot, so jabolka, hruške, banane ali breskve. Priporočamo, da eksotično sadje ali več vrstno
mešano sadje pričnete uporabljati šele nekaj časa po uvajanju sadnih kašic.
Priprava poteka v kombinaciji s Holle žitno hrano za dojenčke. V prevreto vodo
enostavno umešate žita, pirirano sadje ali že pripravljeno sadje v kozarčku.
Recepte najdete na vseh Holle embalažah kašic.

Junior hrana od 8. meseca naprej
V 8. mesecu je dojenček že sposoben jesti hrano v koščkih. Zelenjavna kaša z žiti
ni več tako močno pirirana in sadna kaša lahko vsebuje bolj grobe koščke sadja.
Ta sprememba v prehranjevanju spodbudi dojenčka k žvečenju in temu primerna
je bio junior hrana v kozarčkih. Po 12. mesecu vključimo dojenčka v družinsko
prehrano, seveda pri njegovi hrani pazimo na količino soli in sladkorja.
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Pregled prehr anjevalnega
načrta v p rvem letu
Entwicklungsphasen: Still- und Trinkphase
Starost / mesec

1

2

Üb ergangsund Abstillphase
Faza dopolnilne
hrane
3

4

5

6

7

Übergangsphase
zur Kindernahrung
Prehod k prehrani
malega otroka
8

9

12

Vmesna malica: sadje/sadni kozarček
pirin prepečenec / pirin piškot

Dopoldan

Dojenje* ali
steklenička mleka s
Holle bio otroškim
mlekom za dojenčke

Zelenjavna kaša / Zelenjavno-krompirjeva kaša in meso
ali
zelenjavni kozarček z žitno kašo ali mesni kozarček

Popoldan

Zvečer

11

Kruh – mleko malica

Zjutraj

Opoldan

10

Brezmlečna sadna kaša

Dojenje* ali
mlečna kaša/
steklenička
mleka

Žitne mlečne kaše

Ker je vsak dojenček edinstven in sam najbolje ve, kdaj in kaj mu tekne, so odstopanja od te tabele možna in čisto normalna.
*Materino mleko in dojenje je najboljše za vašega dojenčka. WHO (Svetovna zdravstvena organizacij) in Holle svetujeta, da prvih 6 mesecev samo dojite in nato dojenju dodajajte
primerno in uravnoteženo dopolnilno hrano glede na starost dojenčka.
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