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Chociaż dziecko, które ukończyło 1. rok życia, wydaje się takie dorosłe, nieustannie się 
rozwija i wciąż ma ogromne potrzeby żywieniowe. Aby zaspokoić je wszystkie, młody orga-
nizm powinien otrzymywać nawet do 6 razy więcej niektórych witamin i składników min-
eralnych niż osoba dorosła1. Mały brzuszek ma duże wymagania, dlatego tak ważne jest, 
aby codzienna dieta dostarczała mu odpowiednią ilość niezbędnych składników odżyw-
czych. To dlatego jadłospis dziecka, które ukończyło 1. rok życia, powinien zdecydowanie 
różnić się od dań serwowanych na dorosłym stole. 

Jak więc odpowiednio komponować codzienne menu malucha? Jakich produktów nie może  
zabraknąć w diecie roczniaka każdego dnia? Jakie witaminy i składniki mineralne  
są kluczowe dla harmonijnego rozwoju dziecka? I wreszcie, jak wykształcić u dziecka  
prawidłowe nawyki żywieniowe, które będą miały wpływ na jego sposób żywienia  
w przyszłości?

Droga Mamo! Drogi Tato! Każdego dnia chcemy pomagać Ci w prawidłowym żywieniu  
i wspieraniu harmonijnego rozwoju Twojego dziecka. Wiedząc, jak łatwo zgubić się w gąszczu 
różnych informacji, w Twoje ręce oddajemy ten e-book, pełen wiedzy i porad naszych ek-
spertek, które odpowiadają na pytania dotyczące komponowania jadłospisu dziecka po 
1. roku życia. 

E-book pozwoli Wam wspólnie z dzieckiem odkrywać nowe smaki i każdego dnia cieszyć 
się urozmaicaniem diety. 

Marka Bebiko Junior

1 W przeliczeniu na kg masy ciała zgodnie z: Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie pod red. M. Jarosz i in.  
NIZP-PZH, 2020.
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Poznaj ekspertki BebiKlub.pl
Miło nam Cię poznać! W tym e-booku znajdziesz nasze porady i wskazówki. Jeśli masz 
więcej pytań, zawsze możesz się z nami skontaktować. Szczegóły, jak to zrobić, znajdziesz 
na stronie www.BebiKlub.pl.

Katarzyna Rabenda 
– psycholog, doradca  
żywieniowy BebiKlub.pl,  
mama Karolki i Marty
Chwile słabości to naturalny element 
rodzicielstwa. Najważniejsze to nie bać 
się prosić o pomoc. Jestem do Twojej 
dyspozycji! Czekam na Twoje pytania.

Mariola Darzycka 
– doradca żywieniowy 
BebiKlub.pl
Układ pokarmowy dziecka ma wpływ na 
jego ogólny stan zdrowia i samopoczucie. 
Chętnie doradzę Ci, jak zadbać  
o prawidłową dietę Twojego maluszka.

Jesteśmy dla Ciebie!
Na stronie www.BebiKlub.pl znajdziesz wiele cennych porad i ciekawych infor-
macji na temat prawidłowego żywienia i wspierania rozwoju Twojego dziecka. 
Dodatkowo do Twojej dyspozycji są ekspertki z Serwisu Konsumenckiego, które 
doradzą, w jaki sposób wspierać rozwój dziecka oraz zadbać o jego odpowied-
nie żywienie. Możesz skontaktować się z nimi telefoniczne lub za pośrednictwem 
formularza kontaktowego i czatu. Na Twoje pytania opowiedzą także położna  
i pediatra.
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Jak rozwija się dziecko po 1. roku życia?
Po 1. urodzinach Twój maluch nie jest już niemowlęciem, a oficjalnie stał się juniorem! Oczy-
wiście jego rozwój wciąż będzie przebiegać bardzo intensywnie – i to na wielu płaszczyznach 
równocześnie. 

Chociaż każde dziecko rozwija się we własnym tempie, istnieją pewne umiejętności, które 
dzieci po 1. roku życia nabywają w podobnym czasie. Dowiedz się, jak przebiega rozwój ma- 
lucha, aby świadomie obserwować te ważne kroki milowe.

Rozwój fizyczny
To, na co z pewnością zwrócisz uwagę po ukończeniu 1. roku życia przez Two-
jego malucha, to samodzielność. Dziecko w tym wieku niemal wszystkie czyn-
ności chce wykonywać samo. 

  W trakcie czytania książeczki przewra-
ca kolejne strony, a bawiąc się, potrafi 
zbudować wieżę z dwóch elementów. 
To świetny moment na wprowadze-
nie do zabawek dużych klocków, np. 
drewnianych lub silikonowych, które 
będą bezpieczne dla dziecka.

  Samodzielnie posługuje się łyżeczką 
podczas posiłków (czasem tylko trosz-
kę nabrudzi ) i pije z kubeczka. 

  Maluch może już samodzielnie stać  
i chodzić przy wsparciu opiekunów lub 
trzymając się mebli. Z łatwością z po- 
zycji stojącej siada, np. na podłodze. 

Pamiętaj!

Porównywanie dzieci do rówieśników jest częstym źródłem niepokoju młodych rodziców, 
którzy martwią się, ponieważ inne dziecko zaczęło szybciej raczkować, przesypiać noce 
czy korzystać z nocnika. A przecież każdy maluszek rozwija się w swoim własnym tempie. 
Dzieci są po prostu różne – jedne zaczynają szybciej chodzić, a inne np. mówić. Rozwój 
każdego malucha jest unikalny i nie należy go przyspieszać, np. sadzając dziecko, które 
nie jest jeszcze na to gotowe. Doceniajcie kolejne nowe umiejętności Waszego maluszka 
– bez porównywania go z innymi dziećmi. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości w tym 
obszarze, zawsze najlepiej skonsultować je z lekarzem pediatrą.

Katarzyna Rabenda, ekspert BebiKlub.pl
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Nie martw się jednak, jeśli w 12. miesiącu życia Twoje dziecko nie postawiło jeszcze pier-
wszego kroczku. To naturalne, że niektóre dzieci potrzebują nieco więcej czasu – w końcu 
chodzenie to nie lada wyzwanie!

  Roczniak ma już także kontrolę nad ruchami precyzyjnymi. Wskazuje palcem na wszystko, 
co wzbudza jego zainteresowanie. Rozpoznaje obiekty, potrafi także umieszczać mniejsze 
rzeczy w większych. Przyjrzyj się, jak w trakcie zabawy wkłada klocki do odpowiedniego 
otworu w zabawce. Potrafi rozpoznać kwadrat, kółko, a nawet gwiazdkę. Roczniak po-
trafi także w dwa paluszki chwytać drobne przedmioty, które wzbudzają jego ciekawość. 
Często w jego rączkach zobaczysz źdźbło trawy, kwiatki lub kamyczki.

Każdego dnia dziecka jest wszędzie pełno. Co ciekawe, zasypiający ze zmęczenia maluch  
już za chwilę ma ogrom energii i jest gotowy do kolejnych psot. To wszystko sprawka sposobu 
pracy mięśni. Małe dziecko po niedługim czasie robi się zmęczone, jednak dzięki szybkiej  
przemianie materii i obfitszemu dopływowi tlenu szybciej ustępują u niego także efekty  
wcześniejszego zmęczenia. Chociaż pełną dojrzałość mięśnie osiągają dopiero około  
18.-20. roku życia, to właśnie po 1. urodzinach będą bardzo intensywnie się rozwijały. Ma 
na to wpływ nauka chodzenia i zmiana postawy dziecka z leżącej na stojącą. Dzięki temu 
maluch używa zupełnie nowych mięśni i nabiera siły.
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Po 1. roku życia intensywnie rozwijają się także kości – wydłużają się i zwiększają swoją 
gęstość, a maluch rośnie nawet 10 centymetrów w ciągu roku. 

Dziecko ma już także zapewne kilka ząbków, a po 1. urodzinach pojawią się kolejne.  
Dzięki rozwojowi ząbków i umiejętności gryzienia dziecko może spożywać pokarmy  
o różnej konsystencji, a jego menu staje się coraz bardziej urozmaicone i zróżnicowane. Jak 
komponować codzienny jadłospis roczniaka? O tym więcej w dalszej części tego e-booka.

Po 1. roku życia dziecko wciąż będzie się zmieniało i nauczy się kolejnych rzeczy. Choć jego 
wzrastanie będzie szybsze, to wolniej będzie przybierać na masie ciała. Dlatego nie martw 
się, że jego masa nie będzie zwiększać się w takim tempie, jak dotychczas. Jeśli jednak coś 
Cię zaniepokoi, zasięgnij porady pediatry. 

Wkrótce zobaczysz też, jak Twoje dziecko samodzielne wchodzi po schodach krokiem  
dostawnym, bez przytrzymywania się poręczy czy ściany. Będzie bardzo aktywne – już za 
chwilę nauczy się stać na palcach, biegać oraz rzucać piłkę znad głowy. 

Rozwój społeczno-emocjonalny
Intensywnemu rozwojowi fizycznemu w 1. roku życia dziecka towarzyszy dy-
namiczny rozwój społeczno-emocjonalny. Co taki maluch już rozumie? 

   Roczniak przyzwyczaił się do rytmu dnia i zaczyna rozumieć pewne zwyczaje, np. podczas 
powitania czy pożegnania potrafi zrobić „pa-pa” czy przybić „piątkę”. 

  Maluch ma też świetny kontakt z rodzicami, rodzeństwem i bliskimi, których często widuje. 
Czasem reaguje na coś śmiechem, a będąc w ich towarzystwie, czuje się swobodnie.

  Można zauważyć, że dziecko inaczej reaguje na różnych ludzi – w zależności od ich płci lub 
charakterystycznych szczegółów, takich jak np. broda, okulary czy kolor włosów.

Mariola Darzycka, ekspert BebiKlub.pl

Czy wiesz, że…

dla prawidłowego rozwoju mięśni, kości i zębów szczególnie ważny jest wapń, którego  
aż 99% znajduje się w tkance kostnej? 

Niezwykle istotne są także: witamina D, właściwa ilość białka, odpowiednie proporcje 
wapnia do fosforu, a także obecność w diecie odpowiednich tłuszczów i witamin. Dlatego 
tak ważna jest prawidłowa i zróżnicowana dieta, która dostarczy młodemu organizmowi 
kluczowe witaminy i składniki mineralne, które są niezbędne dla harmonijnego rozwoju 
dziecka. 
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  Coraz lepiej rozumie proste polecenia, takie jak np. „podnieś to” czy „podaj mi to”. 

  Mówi „mama”, „tata” czy „baba”, a w jego słowniku pojawia się coraz więcej słów. 

Po ukończeniu 1. roku życia maluch doświadcza nowych i złożonych emocji, z którymi 
jeszcze nie do końca potrafi sobie poradzić. To dlatego czasami może nie być dla Ciebie 
oczywiste, dlaczego dziecko płacze. Powodów może być kilka – może ono odczuwać wstyd, 
zakłopotanie, złość, dumę z własnych osiągnięć czy potrzebę popisywania się przed innymi, 
szczególnie najbliższymi mu osobami. 

Roczniak manifestuje też otoczeniu swoją obecność, ma świadomość bycia kimś innym 
niż jego bliscy. Stara się być niezależny i często buntuje się przeciw opiekunom. Jednym 
z objawów buntu jest robienie rzeczy, które są mu zakazywane. Kiedy powiesz „nie wolno 
tego ruszać”, dziecko mimo wszystko chętnie dotknie przedmiotu, obserwując przy tym 
Twoją reakcję.

Twoją uwagę może również zwrócić sposób zabawy rocznego dziecka z rówieśnikami. 
Określa się go mianem „zabawy paralelnej”, czyli równoległej. Oznacza to, że maluchy nie 
bawią się ze sobą, a obok siebie. Malec może jeszcze nie rozumieć pojęć „twoje”, „jego/jej”. 
Stąd też wynikają nieporozumienia pomiędzy dziećmi – maluch zabiera swojemu koledze 
zabawkę, której w danym momencie potrzebuje. W późniejszym czasie (nawet do 3. roku 
życia) dziecko nadal będzie bawiło się równolegle do swoich koleżanek i kolegów, ale roz-
pocznie także ich baczne obserwowanie i naśladowanie. Dostrzeżesz, że dziecko chłonie 
zachowania rówieśników – wybiera te same zabawki i mówi te same rzeczy.

Okiem eksperta 

W pierwszych latach życia możemy obserwować dynamiczne zmiany w każdej sferze  
– dziecko rozwija się fizycznie, emocjonalnie, społecznie i poznawczo. Maluszki 
intensywnie eksplorują otoczenie za pomocą wszystkich swoich zmysłów – wzroku, słuchu, 
dotyku, zapachu i smaku. Dzieci poznają zależność przyczynowo-skutkową i manipulują 
przedmiotami, sprawdzając, jakie osiągną efekty. Są zaciekawione sprawdzaniem, do 
czego służą różne przyciski na zabawkach i nie tylko. Pozwól, aby maluch samodzielnie 
badał właściwości danego przedmiotu, wymyślając różne sposoby jego zastosowania. 
Zauważysz, że dziecko zacznie znajdować nieznane wcześniej sposoby rozwiązania 
jakiegoś problemu. Pomysłowość i samodzielność roczniaka bywają zaskakujące!

Katarzyna Rabenda, ekspert BebiKlub.pl

Jako rodzic możesz wspierać rozwój dziecka poprzez zabawę

1. Muzyka

Słuchaj z dzieckiem radia i rozmawiaj z nim o tym, co słyszycie. Np. „Teraz mówi 
pani”, „Teraz śpiewa pan”. Malucha zaciekawią także eksperymenty dźwię-
kowe: słuchanie muzyki szybszej, wolniejszej, głośniej lub ciszej. Dużo radości 
dziecku sprawią także wspólne tańce czy poruszanie się do rytmu muzyki. 



2. Sensoryka

Inna zabawą, która pomoże uporządkować dziecku wrażenia zmysłowe  
i wykorzystywać je w celowym działaniu, jest sensoryczne pudełko. Do pudełka 
włóż przeróżne przedmioty: gumowe szczoteczki, gąbki, piłeczki z wypustkami 
i gładkie – przedmioty o zróżnicowanych strukturach. Zadaniem dziecka jest 
dotykanie schowanych w pudełku rzeczy z zamkniętymi oczami. W tym czasie 
mózg przyjmuje, rozpoznaje, segreguje i interpretuje informacje pochodzące  
z narządów zmysłów – po to, by odpowiedzieć właściwą reakcją.

3. Czytanie

Czynnością wpływającą na rozwój dziecka jest również wspólne czytanie. Poza 
rozwojem mowy dziecko może oglądać wtedy obrazki i razem z Tobą je opisy-
wać. To kreatywny i pobudzający wyobraźnię pomysł na wspólne spędzenie 
czasu!
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Rozwój brzuszka...
Rozwój układu pokarmowego dziecka zaczyna się już w czasie ciąży i trwa 
jeszcze kilka lat po narodzinach. Roczniak – chociaż wydaje się już taki zarad-
ny i samodzielny – wciąż jest małym dzieckiem, które dynamicznie się rozwija 
i ma wyjątkowe potrzeby.

  Wciąż dojrzewają zdolności wątroby do sprawnego usuwania toksyn z organizmu. To 
dlatego małe dzieci bardziej niż dorośli są narażone na szkodliwy wpływ potencjalnych 
zanieczyszczeń pochodzących z żywności. Z tego względu należy wybierać dla nich pro-
dukty pochodzące wyłącznie ze sprawdzonych źródeł.

  Możesz zaobserwować, że dziecko ma mniejszy apetyt. Nie jest to jednak powód do 
niepokoju! W 12. miesiącu życia maluch wolniej niż dotychczas przybiera na masie ciała. 
Wówczas średnia masa ciała dziecka wynosi ok. 11 kg, a wzrost – ok. 75 cm.
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  Choć układ trawienny radzi sobie już całkiem nieźle, nadal nie jest w pełni rozwinięty. 
Żołądek rocznego dziecka jest 5 razy mniejszy niż żołądek jego mamy czy taty. Przełyk 
dziecka ma około 15 cm, a dorosłego człowieka – 25 cm. Układ pokarmowy dziecka wciąż 
dojrzewa, a ten proces może trwać nawet do ok. 5.-7. roku życia dziecka. Kluczowe jest, 
aby dostarczać mu niezbędne składniki odżywcze, ponieważ harmonijny stan jelit wpły-
wa także na dobre samopoczucie (to samo dotyczy też dorosłych!).

To ciekawe!

Prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego ma duży wpływ na rozwój i dobre 
samopoczucie dziecka. Dlaczego? Bo to właśnie w jelitach wytwarzane jest 95% 
serotoniny, czyli hormonu szczęścia. Oznacza to, że już od pierwszych dni życia maluszka 
jego mózg i jelita współpracują ze sobą, mając duże znaczenie dla tworzenia większości 
emocji. Szczęśliwy brzuszek to szczęśliwe dziecko. 

Katarzyna Rabenda, ekspert BebiKlub.pl

… i wyjątkowe potrzeby żywieniowe Juniora
Dziecko, które ukończyło 1. rok życia, ma znacznie mniejszy żołądek niż osoba dorosła, ale 
jednocześnie większe zapotrzebowanie na niektóre składniki odżywcze.  

2 W przeliczeniu na kg masy ciała, zgodnie z: Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie pod red. M. Jarosz i in.  
NIZP-PZH, 2020.

Roczne dziecko potrzebuje nawet do 6 razy więcej pewnych składników 
odżywczych niż starsi członkowie rodziny (w przeliczeniu na kilogram 
masy ciała) – 6 razy więcej witaminy D i 4 razy więcej wapnia, jodu oraz 
żelaza, a także 3 razy więcej witamin A i C2.

3 x 
więcej

wit. Dwit. A wit. C wapńjod żelazo

4 x 
więcej

6 x 
więcej
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Specjaliści podkreślają, że wiele dzieci w tym wieku nie spożywa wystarczającej ilości 
m.in. witaminy D oraz jodu3. Zanim odpowiemy, w jaki sposób dostarczyć maluchowi tak 
wiele ważnych składników odżywczych, kilka z nich szczegółowo opiszemy.

3 Komentarz do artykułu „Stosowanie mleka modyfikowanego dla młodszych dzieci”, oprac. prof. Piotr Socha, STANDARDY 
MEDYCZNE/PEDIATRIA, 2022/T19. 
4 EFSA Journal 2010; 8(7):1690.
5 Tamże.

Mariola Darzycka, ekspert BebiKlub.pl

To musisz wiedzieć!

Z badań wynika, że aż 94% dzieci po 1. urodzinach otrzymuje wraz z dietą zbyt małą 
ilość witaminy D. Dobrym sposobem na jej uzupełnienie są pokarmy wzbogacone w tę 
witaminę. Warto również porozmawiać o prawidłowej suplementacji tego składnika  
z lekarzem pediatrą.

Oto najważniejsze witaminy i składniki mineralne, których nie może zabraknąć w diecie 
malucha.

  Witamina D wspiera prawidłowe funkcjonowanie  
układu odpornościowego. 

  Wspiera prawidłowy rozwój kości i zębów.

  Witamina A wspiera 
prawidłowe funkcjonowanie 
układu odpornościowego.

  Wapń jest niezbędny do 
prawidłowego wzrostu  
i rozwoju kości.

  Witamina E wspiera ochronę 
komórek organizmu przed 
stresem oksydacyjnym.

  Tiamina wpływa na utrzymanie 
prawidłowego rozwoju  
i funkcjonowania układu 
nerwowego.

  Bierze udział w prawidłowym 
metabolizmie węglowodanów  
i metabolizmie energetycznym4.

  Ryboflawina bierze udział  
w prawidłowym metabolizmie 
energetycznym5.

  Witamina C wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. 
  Przyczynia się do zwiększenia wchłaniania niehemowego żelaza.
  Wspiera ochronę komórek organizmu przed stresem oksydacyjnym. 
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  Biorą udział w prawidłowym metabolizmie energetycznym.

  Magnez wpływa na prawidłowy 
rozwój kości.

  Kwas DHA wpływa na 
prawidłowy rozwój wzroku  
i mózgu.

  Kwas ALA wpływa na 
prawidłowe funkcjonowanie 
mózgu i tkanki nerwowej.

  Selen wspiera ochronę 
DNA, białek i lipidów przed 
uszkodzeniem oksydacyjnym.

  Jod wspiera prawidłowy rozwój 
poznawczy.

  Wpływa na prawidłowe 
funkcjonowanie tarczycy. 

  Żelazo wspiera prawidłowy 
rozwój poznawczy.
  Wspiera prawidłowe 
funkcjonowanie układu 
odpornościowego. 
  Wspiera prawidłowe tworzenie 
hemoglobiny i czerwonych 
krwinek.

  Cynk wspiera prawidłowe 
wzrastanie.
  Wspiera prawidłowe 
funkcjonowanie układu 
odpornościowego.

Wiemy, że dostarczenie tak wielu zróżnicowanych składników małemu dziecku może 
wydawać się niełatwe. W kolejnych rozdziałach pomożemy Ci w ułożeniu jadłospisu dla 
dziecka, który odpowiada na potrzeby młodego organizmu. Zobaczysz, że to wcale nie jest 
trudne! 

Prawidłowa dieta rocznego dziecka 
– na co zwrócić uwagę i jak ją komponować?
Jak już wiesz, brzuszek roczniaka nadal jest bardzo wrażliwy i wymagający. Właśnie dlatego 
dieta starszych członków rodziny często nie odpowiada zapotrzebowaniu małego dziecka 
na składniki odżywcze, które są niezbędne dla jego harmonijnego rozwoju. 

Jak wygląda dieta dorosłego mieszkańca Polski? Nie najlepiej. Jak pokazują wyniki 
przeprowadzonych badań, zawiera zbyt mało warzyw, owoców, kasz, ryb, mleka i jego 
przetworów, a za dużo soli, cukru czy słodzonych i gazowanych napojów6. Rodzice zbyt 
wcześnie wprowadzają do diety dzieci np. soki owocowe, napoje roślinne czy mleko krowie. 

6 https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_106_19.PDF 
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Dodatkowo jadłospis dorosłych zazwyczaj jest też bardziej ciężkostrawny i często w dużym 
stopniu skomponowany z przetworzonych produktów (czyli dań typu zupki instant, kostki 
rosołowe, napoje gazowane, słodzone płatki, fast food), które nie są odpowiednie dla naj-
młodszych7. Nie w pełni dojrzały układ pokarmowy dziecka może mieć trudności w trawieniu 
tak dużej ilości tłuszczów trans, cukru dodanego, soli czy konserwantów. Roczne dziecko 
ma bardzo delikatny i wrażliwy brzuszek, dlatego tak ważne jest, aby podawane były mu 
bezpieczne i sprawdzone produkty. 

Układając jadłospis rocznego dziecka, należy pamiętać, że to, w jaki sposób na wczesnym 
etapie zostaną ukształtowane preferencje smakowe malucha, będzie miało wpływ na jego 
wybory żywieniowe w przyszłości. To tzw. programowanie żywieniowe. Podawanie małemu 
dziecku mocno solonych czy słodkich przekąsek, takich jak chipsy, słodkie bułki czy cukierki, 
przyzwyczaja od najmłodszych lat do mocno słodkich i słonych smaków, co może wpłynąć 
na upodobanie do takich smaków w życiu dorosłym, a w konsekwencji może negatywnie 
wpłynąć na rozwój chorób dietozależnych, takich jak np. cukrzyca. 

W układaniu jadłospisu dla malucha i wypracowywaniu w nim odpowiednich nawyków ży-
wieniowych pomocny może być opracowany przez ekspertów z Instytutu Matki i Dziec- 
ka modelowy talerz żywieniowy, który wskazuje orientacyjną liczbę i wielkość porcji,  
z uwzględnieniem różnych produktów spożywczych, które dziecko powinno spożywać  
w ciągu dnia8.

7 https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_106_19.PDF 
8 Poradnik żywienia dziecka w wieku od 1. do 3. roku życia, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, 2020. 
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Zgodnie z tymi wskazówkami roczniak, ale także dwu- i trzylatek każdego dnia powinien 
otrzymywać: 

Dlaczego tak ważne jest ułożenie zbilansowanej diety dla dziecka? Odpowiadamy!

Warzywa i owoce są niezwykle cennym źródłem witamin i składników 
odżywczych.

Aż 88% małych dzieci w Polsce spożywa niewystarczającą ilość warzyw!9 
Warzywa zawierają mnóstwo witaminy C, beta-karotenu, witamin z grupy 
B oraz ważnych składników mineralnych, w tym potasu, magnezu, wapnia, 
cynku czy żelaza. Właśnie dlatego powinny zajmować istotne miejsce w co- 
dziennym menu – zarówno dzieci, jak i dorosłych. Bardzo ważne w diecie 
roczniaka są także owoce. Podobnie jak warzywa zawierają witaminę C,  
a dodatkowo są źródłem beta-karotenu, czyli prowitaminy A, która wspiera 
prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.

5  
porcji

warzyw  
i produktów 
zbożowych

4  
porcje

owoców

1-2  
porcje

mięsa/ryb/jajek

1-2  
porcje

tłuszczów

3  
porcje

produktów 
mlecznych,  

w tym 2 porcje 
mleka i porcję 

przetworów 
mlecznych, które 

są głównym 
źródłem wapnia

9 Raport z badania „Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku od 5. do 36. miesiąca życia – badanie ogólnopolskie 
2016 rok”, Weker H., Socha P., wsp., Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2017. 

Mariola Darzycka, ekspert BebiKlub.pl

Ekspert radzi!

Jak warzywa i owoce dodawać do codziennych posiłków dziecka? Dobrym sposobem 
mogą być zupy i surówki. Małego smakosza z pewnością zainteresują też fantazyjne 
kształty, które na kolorowym talerzyku stworzą pobudzającą wyobraźnię kompozycję. 
Wystarczy pokroić gotowane warzywa czy owoce na plasterki i za pomocą metalowych 
foremek (np. takich jak do pierniczków) wyciąć w nich różne kształty: kwiatuszki, motylki 
czy serduszka.
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Produkty zbożowe są źródłem witamin z grupy B i składników mineralnych, 
tj. fosforu, wapnia czy magnezu.

Bardzo ważnym ich składnikiem jest także błonnik, który wspiera pracę jelit. 
Ten składnik chroni organizm przez toksycznymi substancjami, wiążąc je  
i usprawniając ich wydalanie. W żywieniu dzieci poleca się urozmaicone 
gatunki pieczywa – pełnoziarniste, jasne i ciemne, płatki zbożowe, różnego 
rodzaju kasze grube i drobne, w tym kaszki przeznaczone dla najmłodszych, 
które są dobrym wyborem dla delikatnego organizmu malucha.

Kluczowe w jadłospisie rocznego dziecka nadal jest mleko i przetwory mleczne.

Te produkty są głównym źródłem wapnia, dlatego szybkie wykluczenie ich  
z diety może stwarzać ryzyko niedoboru tego składnika u najmłodszych11.  
Eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) potwierdzają, że po 
okresie wyłącznego karmienia piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia 
niemowlęcia ten sposób karmienia powinien być kontynuowany nawet do  
2. roku życia lub dłużej – tak długo, jak będzie to pożądane przez mamę 
i dziecko. 

W jadłospisie dziecka po 1. roku życia każdego dnia powinny się znaleźć aż 
3 porcje mleka i przetworów mlecznych. Może to być np. jedna porcja pro-
duktów mlecznych (np. kefir, jogurt naturalny, ser żółty lub biały) i dwie por-
cje odżywczej formuły na bazie mleka, wzbogaconej w witaminy i składniki 
mineralne12. To ważne, ponieważ produkty mleczne zawierają m.in. wapń, który 
wraz z witaminą D jest niezbędny do prawidłowego rozwoju kości i zębów.

Tłuszcze, szczególnie wielonienasycone kwasy tłuszczowe, a więc oleje ro-
ślinne: olej rzepakowy lub oliwa z oliwek, powinny pokrywać ok. 35-40% 
całodziennego zapotrzebowania rocznego dziecka na energię, czyli więcej, 
niż jest potrzebne w diecie osób dorosłych10.

Ważne w diecie dziecka jest także mięso i ryby. To pierwsze jest źródłem 
niezwykle ważnego żelaza, zaś ryby, zwłaszcza morskie, takie jak łosoś 
czy makrela atlantycka, są źródłem witaminy D oraz wielonienasyconych 
kwasów omega 3.

Wsparciem dla rodziców w codziennym komponowaniu jadłospisu malucha mogą być 
produkty przeznaczone specjalnie dla małych dzieci, ze wskazaniem wieku na opakowa-
niu. To posiłki z warzywami, mięsem lub rybą, kaszki zbożowe oraz musy owocowe o różnej 
konsystencji, dopasowanej do wieku małych dzieci. Zgodnie z przepisami prawa takie 
produkty spełniają wyjątkowo restrykcyjne normy jakości, dlatego są bezpieczne dla de-
likatnego brzuszka małego dziecka. Świetnie sprawdzą się zarówno w domu, jak i podczas 
wyjazdów czy spacerów. 

10 Weker H. i wsp. Poradnik żywienia dziecka w wieku od 1. do 3. roku życia. Praktyczne zastosowanie norm i zaleceń żywieniowych, 
Instytut Matki i Dziecka, 2020. 
11 Komentarz do artykułu: „Stosowanie mleka modyfikowanego dla młodszych dzieci”, oprac. prof. Piotr Socha, STANDARDY 
MEDYCZNE/PEDIATRIA, 2022/T19. 
12 Weker H. i wsp. Poradnik żywienia dziecka w wieku od 1. do 3. roku życia. Praktyczne zastosowanie norm i zaleceń żywieniowych, 
Instytut Matki i Dziecka, 2020.
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Badania dowodzą, że dzieci dwuletnie, którym podawane są odżywcze formuły na ba-
zie mleka, otrzymują więcej składników odżywczych, w tym witaminy D, żelaza i jodu, niż 
maluchy, które rzadziej spożywają produkty na bazie mleka stworzone z myślą o małych 
dzieciach13. 

Odżywcza formuła Bebiko Junior 3 NUTRIflor Expert zawiera również witaminy A, C i D15 

dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz kwas ALA (omega 3)16 dla 
wsparcia prawidłowego rozwoju mózgu i tkanki nerwowej. 

*  W badaniu przeprowadzonym przez Akkermans i wsp. sprawdzono, jak po włączeniu mleka modyfikowanego dla młodszych 
dzieci będzie wyglądać prawdopodobieństwo niedoborów witaminy D – po 20 tygodniach interwencji częstość występowania 
niedoborów witaminy D znacznie zmniejszyła się w grupie spożywającej mleko modyfikowane typu Junior (prawdopodobieństwo 
niedoboru mniejsze o 78%).

13 Weker H. i wsp. Poradnik żywienia dziecka w wieku od 1. do 3. roku życia. Praktyczne zastosowanie norm i zaleceń żywieniowych, 
Instytut Matki i Dziecka, 2020. 
14 W przeliczeniu na kg masy ciała, zgodnie z: Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie pod red. M. Jarosz i in.  
NIZP-PZH, Warszawa 2020. 
15 Tak jak inne podobne produkty przeznaczone dla małych dzieci. 
16 Tak jak inne podobne produkty przeznaczone dla małych dzieci.

Wyniki badań

Wprowadzenie odżywczej formuły na bazie mleka do diety rocznego 
dziecka może pomóc zmniejszyć częstość występowania niedoborów  
w tej grupie, m.in. witaminy D, nawet o 78%*.

Przykładowo dwa kubki  
dziennie Bebiko Junior 3  
NUTRIflor Expert pomagają  
pokryć zapotrzebowanie  
rocznego dziecka na: 

  89% dziennego  
zapotrzebowania  
na witaminę D 

  74% dziennego  
zapotrzebowania  
na żelazo 

  71% dziennego  
zapotrzebowania  
na wapń i jod14
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W diecie dziecka, które skończyło 1. rok życia, może pojawić się mleko krowie – jako napój 
i dodatek do posiłków. Jednak w porównaniu do mleka krowiego 2% odżywcza formuła 
na bazie mleka stworzona z myślą o dzieciach zawiera aż 17 razy więcej witaminy C  
i 163 razy więcej witaminy D, które wspierają prawidłowy rozwój małego dziecka. 

Należy również zwrócić uwagę, że coraz częściej wprowadzane przez rodziców do diety 
małych dzieci napoje roślinne nie mogą być traktowane jako zamienniki mleka kobiecego 
czy mleka modyfikowanego17,18.

17 Badanie przeprowadzone przez zespół lekarzy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ekspertów programu „1000 
pierwszych dni dla zdrowia” zainicjowanego przez Fundację Nutricia, 2021. 
18 Stanowisko Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk w sprawie zasad żywienia dzieci w wieku 1-3 lat, 2022.

*  Normy żywienia dla populacji Polski. Jarosz M., Rychlik E., 
Stoś K., Charzewska J. (red.): Warszawa, IŻŻ, 2020.

** Sarnecki J. Standardy Medyczne/Pediatria, 2017.

Bebiko Junior 3 NUTRIflor Expert dla lepszego zbilansowania diety

mleko krowie  
2% tłuszczu

mleko krowie  
2% tłuszczu

mleko krowie  
2% tłuszczu

Bebiko Junior 3
NUTRIflor Expert

Bebiko Junior 3
NUTRIflor Expert

Bebiko Junior 3
NUTRIflor Expert

NIE 
WYSTĘPUJE

Zalecane dzienne spożycie dla dzieci  
po 1. roku życia: 10 g*

Zalecane dzienne spożycie dla dzieci  
po 1. roku życia: 15 µg

Zalecane dzienne spożycie dla dzieci  
po 1. roku życia: 7 mg

Stosowanie wzbogacanej w witaminy 
i składniki mineralne odżywczej 
formuły na bazie mleka zamiast mleka 
krowiego pomaga utrzymać prawidłowe 
stężenie żelaza i poprawia zaopatrzenie 
organizmu w witaminę D u dzieci 
między 1. a 3. rokiem życia**.

0,3 g

0,1 g

3 µg

1,5 µg

1,3 mg

0,6 mg

BŁONNIK
Zawartość błonnika g/100 ml

WITAMINA D
Zawartość witaminy D µg/100 ml

ŻELAZO
Zawartość żelaza mg/100 ml

CZY WIESZ, ŻE...

Odżywcza formuła na bazie mleka Bebiko Junior 3, która zawiera m.in. żelazo i witaminę 
D, uzupełnia dietę dziecka w wieku 1-3 lata w te składniki odżywcze.
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A co w następnych latach życia?
Jeśli Twój maluch zdmuchnął już dwie świeczki z tortu, pamiętaj, że nadal jest małym  
dzieckiem, a nie Twoją mniejszą kopią. Jego brzuszek wciąż jest wrażliwy i ma ogromne  
potrzeby, inne niż dorośli. Kluczowa jest dla niego zbilansowana i wartościowa dieta, która 
dostarczy mu odpowiednią ilość wszystkich niezbędnych mikro- i makroelementów.

Eksperci zalecają, aby dziecku, które nie otrzymuje już pokarmu mamy, wciąż podawać 
odżywczą formułę na bazie mleka, przeznaczoną dla małych dzieci, czyli z widocznym na 
opakowaniu wskazaniem „3”, „4” lub „5”. Takie produkty jako część zróżnicowanej diety 
mogą pomóc zaspokoić dzienne zapotrzebowanie malucha m.in. na witaminę D, wapń, 
żelazo i jod.

Co ciekawe, w badaniach odnotowano stosunkowo dobry poziom witamin i składników 
mineralnych w organizmie malucha w 2. roku życia w porównaniu z 3. rokiem życia. Dlacze-
go? Jednym z powodów jest to, że dzieci pomiędzy 1. a 2. rokiem życia częściej niż dzieci 
po ukończeniu 2. roku życia otrzymują odżywczą formułę na bazie mleka, która dostarcza 
organizmowi niezbędne składniki: wapń, żelazo, jod, witaminę D oraz kwasy DHA19. 

Przykładowy jadłospis dla dziecka po 1. roku życia
Przedstawiamy 10 dobrych nawyków żywienia Juniora i kalendarz żywienia dziecka, które 
skończyło już roczek! Pomogą Ci one zrozumieć, jak ważne jest ułożenie zbilansowanego 
jadłospisu małego dziecka i ułatwią jego komponowanie.

19 Weker H. Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku od 5 do 36 miesiąca życia – badanie ogólnopolskie 2016 r. 
PITNUTS 2016. Raport z badania. Instytut Matki i Dziecka 2017.



Pysznie i wartościowo. Poznaj tajniki żywienia rocznego dziecka

20

1.  
Ruch to zdrowie! Dbaj o aktywność 
fizyczną dziecka zapewniając mu 
codziennie odpowiednią ilość ruchu  
– kilkadziesiąt minut aktywnej zabawy, 
ćwiczeń lub gier. 

2.  
Codziennie warzywa i owoce.  
Codziennie podawaj dziecku warzywa 
(surowe i gotowane), a także owoce. 

4.  
Ryby obowiązkowo! Jeden-dwa razy  
w tygodniu zrób maluchowi Dzień 
Rybki! Ryby są źródłem nienasyconych 
kwasów tłuszczowych omega 3, które 
wspomagają rozwój mózgu i tkanek 
nerwowych.

3.  
Tłuszcze. Do przyrządzania  
posiłków najlepsze są świeże masło  
i oleje roślinne, np. oliwa z oliwek  
czy olej rzepakowy.

5. 
Drób najlepszy bez skórki. Mięso 
drobiowe – kurczaka i indyka  
– warto podawać bez skóry.

6.  
Minimum soli. Nie przyzwyczajaj dziecka 
do jedzenia słonych potraw, a nie będzie  
o nie prosić. Lepszy efekt smakowy 
uzyskasz, przyprawiając posiłki ziołami.

7.  
2 kubki mleka dziennie. Dziecko powinno  
codziennie otrzymywać produkty mleczne, 
takie jak mleko (w tym odżywcza 
formuła na bazie mleka przeznaczona 
dla dzieci po 1. roku życia), maślankę, 
kefir lub jogurt.

9. 
Mięso – nie każde, jajka – nie co dzień. 
Chude mięso, dobrej jakości, powinno się 
podawać dziecku nie częściej niż dwa-
trzy razy w tygodniu, a jajka kurze w dni, 
kiedy nie jest podawane mięso.

8. 
Zboża z pełnego przemiału. Doskonałym 
źródłem zbóż z pełnego przemiału 
są pełnoziarniste kaszki zbożowe, 
które zostały skontrolowane pod 
względem jakości i bezpieczeństwa dla 
najmłodszych. 

10. 
Na pragnienie – woda. Pragnienie 
najlepiej ugasi czysta woda. Ograniczaj 
słodkie napoje, nie podawaj napojów 
gazowanych.

10 dobrych nawyków żywieniowych Juniora
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Kalendarz żywienia dziecka  
po 12. miesiącu życia

CO

JAK

PAMIĘTAJ Kontroluj podaż witaminy D 
(600–1000 IU/dobę tj. 15–25 μg pow. 12. m.ż.)

Zachowaj stałe pory posiłków

Wielkość porcji dla dziecka jest mniejsza niż dla dorosłych

Kontynuuj wprowadzanie nowych pokarmów:

 Podawaj 5 posiłków dziennie (3 główne, 2 uzupełniające)

Dla zbilansowanej diety wykorzystuj produkty z różnych grup – mleko i produkty 
mleczne, pieczywo, kasze, mięso, drób, jaja, ryby, owoce, warzywa i tłuszcze

Dbaj o różnorodność w diecie

Zachęcaj do samodzielnego jedzenia

Konsystencja posiłków – większe cząstki

wit. D

Mleko to nadal ważny element diety. Jeśli nie karmisz piersią, podawaj 
dwa kubki mleka dziennie, w tym odżywczej formuły na bazie mleka.

13.-36. 
MIESIĄC ŻYCIA

Wybieraj produkty bez 
dodatku soli, unikaj słonych 
potraw i dosalania 

Do picia podawaj 
wodę

Kontroluj masę 
ciała dziecka

Wybieraj produkty bez 
dodatku cukru, unikaj 
słodzenia i słodyczy

Wybieraj produkty bezpieczne i najwyższej 
jakości ze wskazaniem wieku, spełniające 
najwyższe normy jakościowe

Dbaj o aktywność 
fizyczną

WAŻNE !

Zasady rozszerzania diety są takie same zarówno dla dzieci  
karmionych piersią, jak i odżywczą formułą na bazie mleka.
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A teraz, aby nieco ułatwić Ci komponowanie posiłków dla roczniaka, przygotowaliśmy 
jadłospis na 3 dni, posługując się powyższymi wskazówkami. Smacznego! :) 

Ważna informacja: w wybranych przepisach została wykorzystana odżywcza formuła na 
bazie mleka Bebiko Junior 3 NUTRIflor Expert. Pamiętaj, aby ten produkt zawsze przygo- 
towywać zgodnie z opisem na opakowaniu. Podane miary produktów są szacunkowe i mogą 
różnić się w zależności od np. wielkości szklanki.
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Dzień 1

Śniadanie  
Kanapki z niesłodzonym dżemem i kubek odżywczej formuły na bazie mleka

   odżywcza formuła na bazie mleka Bebiko Junior 3 NUTRIflor Expert (200 ml  
– niepełna szklanka)

  dwie kromki pieczywa pełnoziarnistego (np. żytniego) z niesłodzonym dżemem  
(około 5 gramów dżemu na kromkę pieczywa, czyli mała łyżeczka)

Drugie śniadanie  
Mus owocowy przeznaczony dla najmłodszych

  BoboVita brzoskwinie i jabłka po 4. miesiącu (słoiczek 125 gramów)

Obiad  
Pulpet cielęcy z koperkiem, ziemniaki purée, gotowana marchewka z zielonym 
groszkiem, kompot

  pulpet cielęcy (kulka do 30-35 g)
  ziemniaki (50 g – mała sztuka) + koperek (4 g – łyżeczka)
  marchewka z groszkiem (45 g – 3 łyżki) + masło (2,5 g – ½ łyżeczki)
  woda lub kompot z sezonowych owoców  
(220 ml – niepełna szklanka) 

Podwieczorek  
Bezcukrowy budyń domowy z ulubionymi owocami na bazie odżywczej  
formuły Bebiko Junior 3 NUTRIflor Expert

  budyń domowy (150 ml – ½ szklanki) przygotowany z wykorzystaniem odżywczej 
formuły Bebiko Junior 3 NUTRIflor Expert (jak przyrządzić domowy budyń, dowiesz się 
z przepisu w rozdziale „Pyszne i wartościowe – przepisy z wykorzystaniem odżywczej 
formuły na bazie mleka”)

  garść ulubionych owoców sezonowych lub tubka musu  
owocowego przeznaczonego dla najmłodszych

Kolacja  
Pieczywo z twarożkiem i szczypiorkiem

  pół kajzerki
  masło (2,5 g – ½ łyżeczki)
  ser twarogowy półtłusty (25 g – łyżka)
  jogurt naturalny (25 g – łyżka)
  szczypiorek (½ łyżeczki)
  woda źródlana lub naturalna  
woda mineralna (ok. 220-250 ml)
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Dzień 2

Śniadanie  
Płatki owsiane z jabłuszkiem

  odżywcza formuła na bazie mleka Bebiko Junior 3 NUTRIflor Expert  
(200 ml – niepełna szklanka)

  drobne płatki owsiane (20 g – 2 łyżki)
    jabłko gotowane bez cukru (50 g – ½ małego jabłka) 

Drugie śniadanie  
Koktajl owocowy z odżywczą formułą na bazie mleka

    odżywcza formuła na bazie mleka Bebiko Junior 3 NUTRIflor Expert  
(200 ml – niepełna szklanka)

  garść ulubionych owoców (np. truskawek, malin, jagód)  
zblendowanych z odżywczą formułą

Obiad  
Krupnik jarzynowy z drobną kaszą jęczmienną 

  zupa krupnik z warzywami i kaszą (220 ml – niepełna szklanka)
  oliwa z oliwek (5 g – łyżeczka)
  natka pietruszki (2,5 g – ½ łyżeczki) 

Podwieczorek  
Naleśnik z białym serem z dodatkiem musu owocowego  
przeznaczonego dla najmłodszych

  naleśnik (1 sztuka)
  ser twarogowy półtłusty (25 g – łyżka)
  BoboVita banany, jabłka i owoce jagodowe po 5. miesiącu  
(ok. 10 gramów – 2 łyżeczki)

Kolacja  
Zupa krem z dyni

  zupa krem (220 ml – niepełna szklanka) – dynia + ziemniak
  jogurt naturalny (25 g –łyżka)
     natka pietruszki (½ łyżeczki)
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Dzień 3

Śniadanie  
Płatki pszenne z ulubionym owocem sezonowym

  odżywcza formuła na bazie mleka Bebiko Junior 3 NUTRIflor Expert  
(200 ml – niepełna szklanka)

    drobne płatki pszenne (20 g – 2 łyżki)
  ulubiony owoc (50 g – ½ małej sztuki) 

Drugie śniadanie  
Mix owocowy z jogurtem naturalnym

  banan (30 g – kilka plasterków, około ¼ obranego owocu)

  dojrzała miękka gruszka (30 g – kilka plasterków, około ¼ owocu)

  jabłko (30 g – kilka plasterków, około ¼ małego owocu)

  jogurt naturalny (25 g – 1 łyżka)

Obiad  
Makaron z mięsem drobiowym i warzywami, woda 

  makaron razowy rurki (do 30-40 g – 2 łyżki po ugotowaniu)
  drobno pokrojone mięso z piersi z kurczaka (25 g – ok. 2 łyżki)
  cukinia, marchew, groszek (25 g – 2 łyżki warzyw)
  przecier pomidorowy (10 g – łyżka)
  olej lniany (5 g – łyżeczka)
  woda (220 ml – niepełna szklanka)

Podwieczorek  
Pieczone frytki z batata

  frytki z batata (ok. pół batata przed upieczeniem)
  oliwa z oliwek (5 g – łyżeczka)
  jogurt naturalny (12,5 g – łyżeczka) z odrobiną ziół prowansalskich  
(2,5 g – ½ łyżeczki)

Kolacja  
Kaszka wielozbożowa z brzoskwinią

  odżywcza formuła na bazie mleka Bebiko Junior 3 NUTRIflor Expert  
(220 ml – niepełna szklanka)

  BoboVita Bio kaszka bezmleczna wielozbożowa po 6. miesiącu (25 g – 3 łyżki)
  brzoskwinia rozdrobniona (25 g – ćwiartka owocu)
  rodzynki (5 g – łyżeczka)
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Pyszne i wartościowe – przepisy  
z wykorzystaniem odżywczej formuły na bazie mleka
Chcesz, aby dieta Twojego dziecka była jak najbardziej zróżnicowana? Przedstawiamy kil-
ka przykładowych przepisów na posiłki z odżywczą formułą na bazie mleka! Dzięki temu  
w codziennym menu juniora nie zabraknie produktów mlecznych bogatych w wiele witamin 
i składników mineralnych. Posiłki dla malucha mogą być pyszne, ciekawe i wartościowe!
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ŚNIADANIE

Cynamonowo-jabłkowa  
jaglanka mleczna

Składniki na 1 porcję:

  200 ml (ok. ¾ szklanki) odżywczej formuły na 
bazie mleka Bebiko Junior 3 NUTRIflor Expert 
przygotowanej zgodnie z opisem na opakowaniu,

  30 g kaszki bezmlecznej BoboVita PORCJA 
ZBÓŻ 7 zbóż zbożowo-jaglana po 8. miesiącu,

  ½ obranego i pozbawionego gniazda 
nasiennego jabłka,

  szczypta cynamonu,
  łyżeczka zmielonych orzechów włoskich,
  łyżeczka zmielonych migdałów.

Sposób przygotowania:

Odżywczą formułę na bazie mleka przygotuj zgodnie 
z opisem na opakowaniu i połącz z nią kaszkę. 
W oddzielnym naczyniu umieść pokrojone na kawałki 
jabłko, zmiksuj je za pomocą malaksera lub blendera do 
uzyskania przecieru, a następnie dodaj do odżywczej 
formuły z kaszką. Do posiłku dodaj cynamon oraz 
zmielone orzechy włoskie i migdały, a na koniec 
wszystko wymieszaj – gotowe.  

27
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ŚNIADANIE

Naleśniki owsiane  
z twarożkiem i owocami

Składniki na 1 porcję:

Ciasto na naleśniki:
  45 g (4,5 łyżki) mąki owsianej,
  1 jajko,
  70 ml (7 łyżek) mleka,
  40 ml (4 łyżki) wody gazowanej.

Masa twarogowa:
  90 g (3,5 łyżki) półtłustego twarogu,
  1 miarka odżywczej formuły na bazie 
mleka Bebiko Junior 3 NUTRIflor Expert 
przygotowanej z 30 ml wody, zgodnie 
z opisem na opakowaniu,

  1 łyżeczka miodu.
Dodatkowo: 
  50 g (garść) borówek lub innych 
ulubionych owoców.

Sposób przygotowania:

Do miski wsyp mąkę, dodaj jajko, mleko oraz wodę gazowaną – całość 
połącz za pomocą miksera do uzyskania jednolitej masy naleśnikowej. 
Naleśniki smaż na patelni bez użycia tłuszczu z obu stron, aż zarumienią 
się na złoty kolor. W oddzielnym naczyniu przygotuj farsz – twaróg, 
odżywczą formułę na bazie mleka oraz miód połącz ze sobą za pomocą 
widelca lub blendera. Gotowe naleśniki wypełnij farszem, zawiń w trójkąty 
lub rulony, a na wierzchu ułóż owoce. 
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ŚNIADANIE

Przekładaniec  
ryżowo-owocowy

Składniki na 1 porcję:

  200 ml (ok. ¾ szklanki) odżywczej 
formuły na bazie mleka Bebiko Junior 3 
NUTRIflor Expert,  

  3-4 łyżki stołowe kleiku ryżowego 
BoboVita po 4. miesiącu, 

  ½ opakowania musu BoboVita 
brzoskwinie, jabłko i mango po 8. 
miesiącu (ok. 95 g).

Sposób przygotowania:

Przygotuj 100 ml odżywczej formuły na bazie mleka 
zgodnie z przepisem na opakowaniu. Powoli wsyp 
do niej kleik ryżowy BoboVita (ok. 3-4 łyżki stołowe). 
Mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Nie 
gotuj. Odczekaj chwilę, aż kleik zgęstnieje. 1/4 
przygotowanego kleiku włóż do miseczki. Następnie 
nałóż owoce ze słoiczka w takiej samej ilości. Czynność 
powtarzaj tak, aby ostatnią, górną warstwę stanowiły 
owoce.
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PODWIECZOREK

Owocowy sernik na zimno

Składniki na tortownicę o średnicy 21 cm:

Masa serowa:
  500 g (20 łyżek) półtłustego twarogu,
  180 ml (ok. ¾ szklanki) odżywczej formuły na 
bazie mleka Bebiko Junior 3 NUTRIflor Expert 
przygotowanej zgodnie z opisem na opakowaniu, 

  5 g (łyżeczka) agar-agar,
  100 ml (10 łyżek) przegotowanej gorącej wody,
  15 g (1,5 łyżki) miodu,
  100 g (2 garście) malin,
  50 g (garść) borówek.

Spód:
  140 g (3 garście) daktyli,
  100 ml (10 łyżek) 
przegotowanej ciepłej wody,
  80 g (8 łyżek) płatków 
owsianych błyskawicznych,
  1,5 łyżeczki ciemnego kakao 
bez cukru,
  1,5 łyżki masła.

Sposób przygotowania:

Spód: 
Przed rozpoczęciem przygotowania sernika namocz daktyle w ciepłej wodzie. Po upływie 20 
minut umieść daktyle w malakserze lub misie blendera, dodaj kakao oraz masło, a następnie 
zmiksuj do połączenia się składników. Do uzyskanej masy dodaj płatki owsiane, całość 
wymieszaj szpatułką, a następnie umieść na całej powierzchni dna tortownicy (wcześniej 
delikatnie natłuszczonej). 
Masa serowa: 
Do miseczki wlej gorącą wodę i rozpuść w niej agar-agar – odstaw do ostygnięcia (do 
uzyskania temperatury 35-40 stopni Celsjusza). W malakserze lub misie blendera umieść 
twaróg, rozpuszczony i wystudzony agar-agar, miód oraz przygotowaną wcześniej odżywczą 
formułę na bazie mleka – całość zmiksuj do momentu uzyskania gładkiej konsystencji. 
Gotową masę serową przelej do tortownicy na przygotowany wcześniej spód. Na wierzchu 
masy serowej rozłóż maliny i borówki. Gotowy sernik umieść w lodówce do schłodzenia 
i całkowitego stężenia na około 2 godziny.
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PODWIECZOREK

Warstwowy  
koktajl owocowy

Składniki na 1 porcję:

  40 g (ok. 1/3 sztuki) banana,
 50 g (garść) świeżych lub mrożonych truskawek,
 40 g (½ sztuki) kiwi,
  1,5 miarki (ok. 7,2 g) odżywczej formuły na 
bazie mleka Bebiko Junior 3 NUTRIflor Expert 
przygotowanej z 90 ml wody, zgodnie z opisem 
na opakowaniu.

Sposób przygotowania:

Przygotuj trzy głębokie miseczki. W jednej umieść 45 
ml odżywczej formuły na bazie mleka i pokrojone na 
kawałki banany, w drugiej umieść 45 ml odżywczej 
formuły na bazie mleka oraz truskawki, a w trzeciej 
pokrojone na kawałki kiwi. Zawartość miseczek 
zmiksuj za pomocą blendera do uzyskania gładkiej 
konsystencji. Każdą masę nałóż po kolei do szklanki, 
aby stanowiła oddzielną warstwę lub zmieszaj 
poszczególne warstwy, uzyskując fantazyjne wzory – 
smacznego!
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PODWIECZOREK

Krem czekoladowy  
z owocami

Składniki na 1 porcję:

  85 g (ok. 3 łyżki) zmielonego twarogu,
  ¾ miarki (około 3,5 g) odżywczej formuły na 
bazie mleka Bebiko Junior 3 NUTRIflor Expert 
przygotowanej z 20 ml (2 łyżki) wody, zgodnie 
z opisem na opakowaniu,

  1 łyżka ciemnego kakao bez cukru,
  1 łyżeczka drobno zmielonych orzechów 
laskowych,

  świeże owoce do ozdobienia.

Sposób przygotowania:

Orzechy laskowe umieść w malakserze lub blenderze 
i zmiksuj do uzyskania sypkiej konsystencji. Do 
orzechów dodaj ser twarogowy, odżywczą formułę na 
bazie mleka oraz kakao. Całość zmiksuj, aż powstanie 
krem. Masę wstaw do lodówki na pół godziny do 
schłodzenia – na gotowym kremie ułóż dowolne 
owoce, borówki, maliny lub truskawki.
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PODWIECZOREK

Domowy  
budyń z owocami

Składniki na 1 porcję (około ½ szklanki):

  100 ml (10 łyżek) wody,
 1 żółtko,
 1 łyżka mąki ziemniaczanej,
  4 miarki (ok. 19,2 g) odżywczej formuły na 
bazie mleka Bebiko Junior 3 NUTRIflor Expert 
przygotowanej z 20 ml (2 łyżki) wody, zgodnie 
z opisem na opakowaniu,

  garść ulubionych owoców lub tubka 
musu owocowego przeznaczonego dla 
najmłodszych.

Sposób przygotowania:

Przygotuj 100 ml wody. Ugotuj 80 ml, a do 20 ml dodaj 1 żółtko i 1 łyżkę 
mąki ziemniaczanej – całość dobrze połącz za pomocą trzepaczki lub 
łyżki. Następnie wlej masę do gotującej się wody, cały czas mieszając, 
aż nabierze konsystencji budyniu. Prawie gotowy budyń odstaw do 
wystygnięcia. W 20 ml wody rozpuść 4 miarki odżywczej formuły na bazie 
mleka i dodaj do budyniu. Wymieszaj. Przełóż budyń do miseczki i dodaj 
ulubione owoce lub mus owocowy na wierzch.
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Na zakończenie
Jak widzisz, prawidłowo zbilansowana dieta jest kluczowa dla harmonijnego rozwoju dzie- 
cka, którego brzuszek ma naprawdę duże potrzeby. Odpowiedni jadłospis będzie wspierał 
dynamiczne i intensywne zmiany zachodzące w młodym organizmie. Mamy nadzieję, że 
ten e-book będzie dla Ciebie inspiracją i z jego pomocą przygotujesz dla swojego malu-
cha pyszne propozycje, które przedstawiliśmy. Pamiętaj, że przepisy możesz modyfikować  
– w zależności od potrzeb i upodobań Twojego dziecka. 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy na stronę www.BebiKlub.pl, 
na której znajdziesz więcej porad, artykułów edukacyjnych, a także po-
radników i wskazówek, jak odpowiednio komponować jadłospis rocznego  
i starszego dziecka. 

Do Twojej dyspozycji są także nasi eksperci, którzy odpowiedzą na Two-
je pytania. Do usłyszenia!



Bebiko Junior 3 NUTRIflor Expert tak jak inne odżywcze formuły na bazie mleka po 1. roku zawiera ALA (omega-3) niezbędny do prawidłowego 
rozwoju mózgu i tkanki nerwowej, wapń i witaminę D niezbędne do prawidłowego rozwoju kości i zębów oraz żelazo i jod wspierające prawidłowy rozwój 
poznawczy.
1. Dziennego zapotrzebowania dla dzieci w wieku 1-3 lat zgodnie z: Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie pod red. M. Jarosz  
i in. NIZP-PZH, 2020. 2. Hojsak I., Bronsky J., Campoy C. i wsp.: ESPGHAN Committee on Nutrition. Young Child Formula: A Position Paper by the 
ESPGHAN Committee on Nutrition, J Pediatr Gastroenterol Nutr 2018; 66: 177–185.

WSPARCIE PRAWIDŁOWEGO 
ROZWOJU DZIECKA  

PO 1. ROKU ŻYCIA

POWYŻEJ 1. ROKU ŻYCIA POWYŻEJ 2. ROKU ŻYCIA
POWYŻEJ 
2,5 ROKU ŻYCIA33 44

Odżywcze formuły na bazie mleka przeznaczone dla dzieci  
w wieku 1-3 lat mogą być stosowane jako część strategii  
zwiększania spożycia2:

 żelaza,
 witaminy D,
 wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (omega-3),

czyli składników często deficytowych w tej grupie wiekowej.
Zmniejszają spożycie białka w porównaniu do mleka krowiego2.

ESPGHAN

ZE STANOWISKA
2

2 kubki po 200 ml  
BEBIKO JUNIOR 3 dziennie  
pomagają pokryć zapotrzebowanie  
na ważne składniki odżywcze. 

 blisko 90% witaminy D

 blisko 75% żelaza

 ponad 70% 
  wapnia i jodu

Dostarczają1:

1644919826697


