
Prvá lyžička 

zavádzame príkrmy
Pripravené v spolupráci HiPP & MUDr. Karolová

      Ak ide o deti,  

na kvalite každej lyžičky záleží…

hipp.sk/prikrmy

       … a preto je 

BIO hospodárenie a trvalá  
   udržateľnosť poslaním 
                           spoločnosti HiPP.

V tejto brožúre sú potraviny určené na zvláštnu výživu.



Srdečne pozdravujem všetkých, ktorí sa 

rozhodli nahliadnuť do tejto brožúrky. 

Už to je samo osebe úspech, pretože 

publikácií na podobnú tému je veľmi veľa. 

Viem, o čom hovorím – som detská 

lekárka a článkov o výžive som za život 

prečítala viac než dosť. Dávalo mi zabrať 

nájsť ucelené informácie, ktoré by som mohla 

rodičom bez obáv predkladať ako praktický manuál 

k ich drahocennému výrobku. Tešila som sa, že keď budem mamou ja sama, 

získam na problematiku nový náhľad. Stalo sa. Lenže rady z brožúrok sa 

mi zrazu zdali príliš odborné a komplikované. Došlo mi, že je to zbytočné, 

a usporiadala som si, čo všetko vlastne rodičia potrebujú počuť. Čo sú schopní 

vnímať a o aké informácie stoja. Akú významnú rolu zohráva absolútna 

zmena životného rytmu, rozkolísané hormóny, brutálny spánkový deficit, 

nedostatok času, tlak okolia aj túžba urobiť pre svoje dieťa len to najlepšie. 

Že potom dobre mienené, ale zbytočne odborné články úplne strácajú zmysel.

Spoločne s firmou HiPP sme preto vytvorili brožúrku, 

ktorá rodičom naozaj pomôže. Je spísaná pre tých, 

ktorí hľadajú jednoduchú, zrozumiteľnú radu.

Potrebujete zistiť, čím a ako 

kŕmiť svoje dieťa? Potom ste si 

vybrali správne. Poďme na to!

MUDr. Kateřina Karolová

4

OBSAH

Príkrmy. Kedy začať  .......................... 5 

Riziká zavádzania príkrmov ........... 7

Príkrm vs. dokrm ................................ 9

Zásady prípravy ................................11

Prvá lyžička – zelenina ...................15

Ako postupovať  ...............................17

Od prvej lyžičky k tej druhej.........21

Nápoje .................................................23

Čas na mäso .......................................27

Alergény v strave .............................29

Ryby ......................................................31

Obilniny...............................................33

Ovocie..................................................35 

Starostlivosť o detské zúbky ........37 

Stolujeme ako rodina .....................39 

Prečo BIO ............................................41 

Šetrné spracovanie .........................44 

Recyklovateľné sklo ........................45

Výživový plán ....................................47



5 6

Kľud. Nie je sa čoho obávať. 

Váš poklad má za sebou prvé štyri mesiace života. 

Z bezbranného bábätka je naraz parťák, ktorý 

už s vami čulo komunikuje. Doposiaľ mu stačilo 

mlieko, taká pohoda. Lenže niektorým deťom 

už je tekutá strava málo, majú hlad, z pier im 

môžete doslova vyčítať túžbu po prvej lyžičke. 

Je im neustále do plaču, no komu by nebolo – 

telo chce poriadne jedlo. Doprajte mu ho, črevo 

je po štyroch mesiacoch prevádzky dostatočne 

vytrénované a pripravené spracovať svoj prvý príkrm.

Príkrmy? 
Možno je ešte skoro. 
Nemám počkať? 

Ako teda spoznať, že  
s prvou lyžičkou 
nemusíte otáľať?

Ja neviem, už? Niekde som počula, 
že stačí len dojčenie, a to celý polrok.

Áno, niektorým deťom naozaj stačí čisto 
(a len) mlieko z prsníka (či z fľaštičky), 
a to celých šesť mesiacov života. 

Lenže čo sa páči Aničke odnaproti, nesedí nášmu Janíčkovi. 

 dieťa sa v noci častejšie budí a má väčší hlad ako zvyčajne

 dieťa zvláda koordináciu očí a rúk – uchopí 

hračku alebo potravu a strčí si ich do úst

 dieťa už dobre udrží hlavičku, pevne sedí s oporou 

a zaujíma sa o svet okolo seba – sleduje vás pri 

jedle a prejavuje záujem o jedlo, ktoré jete 

Pri rozhodovaní 
o vhodnom okamihu na 

zavedenie príkrmu by ste sa mali 
riadiť potrebami svojho dieťaťa 

a odporúčaním vášho lekára, ktorý 
zhodnotí fyziologický vývoj bábätka. 

Príkrmy nezavádzajte skôr ako po 
ukončenom štvrtom mesiaci života (črevo 
ešte nie je pripravené). S príkrmami však 

ani príliš nevyčkávajte (polročné dieťa 
už potrebuje aj iné živiny ako tie, 

ktoré získava len z mlieka).

Hurá na to!

Neublížim dieťaťu? 
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Pred ukončeným 4. mesiacom veku:

  zdravotné ťažkosti (hnačky, rozvoj alergií, neprospievanie), 

pretože tráviaci trakt ešte nie je dostatočne zrelý

  zníženie produkcie vášho materského mlieka, pretože 

príkrm predčasne nahradí potrebné porcie mlieka

Príkrm, to je porcia jedla, ktorú dieťaťu ponúkate namiesto bežnej dávky 

mlieka. Robíte to preto, aby ste dieťa zasýtili, obohatili o nové živiny a postupne 

naučili, že dojčenie (či fľaštička) neslúži ako hlavný potravinový zdroj.

Čo sa týka prvých príkrmov, vždy ide o nejakú formu kaše či pyré s veľmi 

drobnými kúskami. Je to logické, veď zúbky sa začínajú predierať na 

svet až po pol roku života (u niektorých detí aj neskôr). Vaše zlatíčko 

si teda nič neodhryzne ani nepohryzie. Viac na strane 10.

Aj keby však dieťa zúbky malo, zmes, s ktorou sa ešte len zoznamuje, 

nesmie obsahovať žiadne väčšie tuhé kúsky potravy. Prečo? 

Pretože by mohli skončiť v dýchacích cestách, ktoré sú v krku (ako 

na potvoru) hneď vedľa ciest tráviacich.

Príkrmy si môžete pripraviť sama (a my vám na 

nasledujúcich stránkach poradíme, ako na to) 

alebo si kúpiť hotové príkrmy v pohároch. 

Oba varianty majú svoje výhody a každá mamička 

má možnosť vyskúšať, čo bude jej a jej dieťaťu 

vyhovovať. Naďalej však bude pre bábätko 

hlavným zdrojom výživy mlieko či mliečny príkrm. 

Aké sú riziká predčasného 
zavedenia príkrmov? 

Prvý príkrm –  
čo to vôbec je?

Aké sú riziká neskorého 
zavedenia príkrmov?

Zavádzanie 
príkrmov, 

to je proces 
zoznamovania 
dieťaťa s novou 
formou stravy.

Po ukončenom 6. mesiaci veku:

  pomalý rast a podvýživa z nedostatočného príjmu energie a živín

  nedostatok niektorých vitamínov a stopových 

prvkov, obzvlášť vitamínu D, železa a zinku

  zbrzdenie motorického vývoja (nie sú posilňované žuvacie svaly, nie je 

trénovaná koordinácia očí, rúk a úst: vidím, ohmatám, ochutnám)

  nie je podporovaná socializácia (príjem potravy je fixovaný 

len na prsník či fľaštičku, chýba zjednotenie stravovacích 

návykov – sedí sa pri stole, používa sa príbor a riad)

  chýbajú dôležité vnemy (strava nie je len mliečna 

tekutina, jedlo má štruktúru, chute a vône)
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Mliečny: 

tu nastáva asi najväčší zmätok v pojmoch. O čo vôbec ide? O príkrm? 

O dokrm? O sušenú zmes pre dojča? O krabicové mlieko z obchodu? 

O podávanie jogurtov? Asi by bolo najlepšie slovo mliečny vôbec 

nepoužívať. Dieťa svoje mlieko už dávno dostáva (buď saje z prsníka, 

alebo z fľaštičky) a momentálne je reč o príkrmoch, čo je samostatná 

problematika, ktorá má svoj poriadok. Aj v príkrmoch dôjde na 

mliečne výrobky, ale až neskôr. Čiže dojčite (či pripravujte sušenú 

zmes do fľaštičky) presne tak, ako ste zvyknutá – a pohoda.

Nemliečny: 
ide o potravu, ktorú podávate dieťaťu doposiaľ kŕmenému len mliekom. 

Mliečna strava (prsník či fľaštička) dieťaťu zostáva, vy mu k nej pridávate 

ešte porcie, ktoré neobsahujú mlieko ako hlavnú zložku. V príkrme môže byť 

napríklad jogurt, smotana alebo kravské mlieko – ale len v malom množstve.

Príkrm: 

potrava, ktorou prikrmujete svoje dieťa. Predstavte si akékoľvek jedlo 

(mrkva, zemiak, mäso…), a to vo forme rôzne hustej kaše či pyré, 

ktoré podávate ako prílohu k hlavnému jedlu, teda mlieku. Znie to 

nezmyselne, ale uvedomte si, že vaše štvormesačné dieťa za svoj život 

nepoznalo zatiaľ nič iné ako mlieko (z prsníka či z fľaštičky). Príkrm je 

teda všetko, čo dieťa dostane pred svojou pravidelnou dávkou mlieka.

Dokrm: 
ide o porciu mlieka (umelého či odstriekaného), ktorú dieťa potrebuje, 

pretože málo saje z prsníka. Dokrm je teda aj „dotankovanie“ pre hladoša, 

a to trebárs hneď po narodení. Môže ísť o hlavnú formu stravy, ktorú 

dieťa pozná, pretože nemôže byť dojčené. Dokrm dieťa dostáva aj počas 

zavádzania príkrmov, ide sa totiž o dávku mlieka, s ktorou sa u dieťaťa počíta.

Príkrm, dokrm,  
mliečny, nemliečny. 
Verili by ste, že pojmy niekedy pletú aj samotní 
lekári? Je to preto, že slová sú si také podobné 
a významovo blízke. Spravme si v tom jasno.

Nerozumiem 

tomu!



HiPP pri príprave 

príkrmov využíva vlastnú 

patentovanú technológiu. 

Pokrmy sú šetrne tepelne 

spracované technologickou 

metódou sterilizácie či pasterizácie. 

Zachová sa tak vysoká výživová 

hodnota surovín. Táto metóda 

je podobná domácemu 

zaváraniu.
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Ideme na to!  
Čo je dobré vedieť na úvod?

Príprava jedla pre dojča má svoje zásady, 
ktoré je vhodné dodržiavať:

1.  Suroviny sa oplatí zadovážiť v čo najvyššej kvalite. Premýšľajte nad tým, 

kde nakupujete a do čoho investujete, všímajte si zdroje potravín.

2.  Vždy dbajte na hygienu a pred 

prípravou pokrmu umyte nielen svoje 

ruky, ale aj všetok riad a suroviny.

3.  Ideálne je varenie na pare. Pri varení vo 

vode používajte dojčenskú vodu, varte 

len do zmäknutia, príliš dlhým varom sa 

totiž strácajú dôležité vitamíny a minerály. 

4.  Vodu po varení nevylievajte, ale 

použite na zriedenie roztlačeného 

jedla. Obsahuje cenné živiny, ktoré 

sa do vody počas varenia vyvarili.

5.  Príkrmy nesoľte, neslaďte ani nijak nekoreňte. 

Zbytočne zaťažujete obličky dieťaťa.

 6.  Výsledný pokrm by mal mať podobu pyré či kaše. Neodporúča sa bábätkám 

príkrmy mixovať. Radšej siahnite po vidličke a uvarenú porciu dôkladne 

roztlačte. Z dokonale hladkej mixovanej kaše sa deťom neskôr horšie 

prechádza na krájané potraviny, nácvik hryzenia by mohol byť ohrozený. 

 7.  Používajte riad, ktorý môžete sterilizovať vo vriacej 

vode. Lyžičky voľte plastové – deti niekedy reagujú na 

kovovú chuť príboru negatívne a jedlo odmietajú.

 8.  Hotové jedlo znovu neprihrievajte, mohli by sa 

v ňom premnožiť nebezpečné baktérie.

9.  Pokiaľ sa rozhodnete použiť zakúpený hotový príkrm, odoberte 

z pohára potrebnú porciu a ohrejte ju vo vodnom kúpeli alebo 

v mikrovlnke. Pri prvom otvorení pohára by malo byť počuť 

zreteľné cvaknutie. Máte tak istotu, že viečko riadne tesní. 

10.  Neohriate množstvo skladujte v chladničke v uzatvorenom pohári. 

Obsah použitého pohára spotrebujte do 24 hodín alebo 72 hodín, podľa 

návodu na obale. Príkrm vždy pred podaním alebo odobraním porcie 

premiešajte. Používajte plastovú lyžičku, kovová môže pohár rozbiť. 

Ideálna 
je príprava 
na pare – 

je šetrná, takže sa zachová 
maximálna chuť a zároveň 

sa minimalizujú straty 
vitamínov a minerálov. 

Stačí vám na to 
parák.



Čím prikrmovanie začať?

Zeleninou!



     Nemáte prístup ku kvalitným 

a overeným surovinám?

     Cestujete a jazdíte na výlety? 
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Prvé lyžičky majú 
superschopnosť skončiť skôr 
na oblečení než v ústočkách 

bábätka. Keď sa budete 
chcieť vyhnúť praniu po obede, 

vyskúšajte HiPP Bielu mrkvu. 

Je chuťovo jemnejšia 
ako oranžová  

a nezanecháva škvrny!

Čím prikrmovanie začať? 
Zeleninou!

Vaše dieťa je na svete už celé štyri mesiace, ale jediné, 

čo zatiaľ jeho chuťové bunky okúsili, je mlieko. 

Aby dieťa akceptovalo príkrm a súčasne sa radostne vracalo k známej 

nevýraznej chuti mlieka (ktoré naďalej zostane jeho hlavným zdrojom 

energie a živín), je dobré zvoliť niečo neutrálne, teda ideálne zeleninu.

Môžete skúsiť aj ovocie, ktoré vám dieťa pravdepodobne nadšene 

zošrotuje aj s kúskom plastovej lyžičky, ale ťažko ho potom presvedčíte, 

aby ochutnalo aj niečo také mdlé, ako je varená tekvica.

Dobre teda, ktorá zelenina sa medzi mamičkami osvedčila najviac? 

V rebríčku obľúbenosti kraľuje mrkva. Dá sa ľahko zohnať, dobre sa s ňou 

pracuje, je pekne farebná a má príjemnú chuť. Pokiaľ ste však radšej 

vyskúšali niečo iné, odporúčame zemiak, brokolicu, cuketu či karfiol.

V každom prípade zvoľte len jeden druh zeleniny a z neho pripravte 

jednu porciu. Na svoju prvú prípravu príkrmu teda nemusíte kupovať 

dve kilá mrkvy, ale úplne postačí, keď očistíte len tú jednu jedinú. 

BIO Prvá tekvica          |     BIO Prvá brokolica     |       BIO Prvá mrkva 

Vyskúšajte
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Deň D,  
konečne prikrmujem.
Je to veda?

1.  Zájdite si nakúpiť. Zadovážte si malý zväzok biomrkvy (alebo to 

cestou z nákupu vezmite cez záhradku svojej babičky a poproste 

o zeleninu ju). Prihoďte do košíka balenie dojčenskej vody 

a jednu fľašu kvalitného rastlinného oleja v biokvalite (olivový, 

slnečnicový, repkový). Pre istotu si zadovážte aj jeden pohár 

s hotovým zeleninovým príkrmom; to ak by ste pri varení zlyhali.

2.  Na varenie svojho prvého príkrmu si zvoľte deň, keď ste vy aj dieťa 

dobre naladení. Dieťatko by malo mať dobrú náladu, byť odpočinuté 

a zdravé. Pokiaľ ste mali obaja náročnú noc alebo ste ráno zmokli 

na prechádzke a cítite sa trochu vyčerpane, rozhodne sa nepúšťajte 

do náročných akcií, medzi ktoré možno započítať aj zoznámenie 

dieťaťa s prvou lyžičkou. Všetci musíte byť v pohode, to rozhodne.

3.  Dopoludnia dieťa kŕmte tak, ako ste zvyknutá. Napoludnie to vypukne. 

Nedojčite (alebo nepodávajte fľaštičku). Namiesto obedovej dávky mlieka 

sa pusťte do varenia. Vaše dieťa vás pri tom bude určite pozorne sledovať.

4.  Umyte si ruky, skontrolujte, či je čistá plocha, kde budete jedlo 

pripravovať, a opláchnite riad, ktorý budete používať.

5.  Umyte zeleninu (jednu mrkvu), očistite ju a nakrájajte 

na malé kúsky (rýchlejšie sa uvarí).

6.  Kúsky vložte do rajnice, zalejte ich dojčenskou vodou a varte 

len tak dlho, pokiaľ nebude zelenina mäkká. Nepridávajte 

soľ ani korenie. Naozaj stačí len čistá zelenina a voda.

7.  Kúsky zeleniny premiestnite do misky a roztlačte ich vidličkou, 

prípadne ich prepasírujte cez sitko tak, aby vznikla jemná kaša. 

Konzistenciu môžete upraviť pridaním vody, ktorá vám zvýšila 

z varenia. Je jedno, ako bude pyré vo výsledku vyzerať, či bude redšie 

alebo z neho bude kaša, hlavne aby sa páčilo vášmu dieťaťu.

8.  Hotové pyré pokvapkajte malým množstvom rastlinného tuku (kvalitný 

olivový olej, slnečnicový olej, repkový olej). To preto, aby sa vstrebali 

aj vitamíny rozpustné v tukoch. Esenciálne nenasýtené mastné 

kyseliny z rastlinných olejov sú pre vývoj vášho chrobáčika dôležité.

9.  Zamiešajte a hotovo!

Super, zvládli ste to! Váš prvý príkrm je na svete!

Trochu. Keď budete mať 
druhé dieťa, už to tak riešiť 
nebudete, ale pri tom prvom 
sa zdá všetko nejaké zložité.  
Nebojte sa, spoločne 
to zvládneme.
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Kým sa pustíte do samotného 

kŕmenia, prezlečte sa do niečoho 

príšerného, do čohokoľvek, čo sa 

chystáte už niekoľko rokov vyhodiť. 

Dieťa obaľte niečím nepremokavým, 

a to od brady až po špičky.

Dobre, žartujem. Podbradník 

bude stačiť. Ale so svojím 

oblečením sa rozlúčte. Verte, že 

si na mňa ešte spomeniete.

Váš poklad síce celkom obstojne ovláda 

ako sací, tak prehĺtací reflex, ale svaly, 

ktoré pohybujú ďasnami a ústami, 

ešte len začínajú s tréningom. Učí sa 

novým zručnostiam, asi ako prváčik, 

ktorý škrabe ceruzkou o papier.

Nebudete veriť tomu, aké ťažké je do 

dieťaťa niečo dostať. Pri najlepšej vôli 

vaše dieťa nebude vedieť, čo si s kašou 

v ústach počať. Viac ako pár hltov doň 

prvýkrát nedostanete a ani to nie je 

potrebné. Skúšate to, aj malá kvapka 

príkrmu je úspech. Každá podaná 

lyžička potečie dieťaťu po brade aj po 

čerstvo vypraných dupačkách. Dieťa 

mrkvu vyprskne na vás, na podlahu 

aj na ten skvelý poťah stoličky, na 

ktorom doposiaľ nebol jediný fliačik. 

Podbradník sa stane vašou hlavnou 

výbavou a kamošom číslo jeden. 

Dieťa ho bude buď neznášať (bude 

si ho strhávať, aby sa ho zbavilo), 

alebo ho bude milovať (bude si ho 

strhávať, aby si ho prehliadlo).

Trpezlivosť!

Nebudete veriť, koľko jej vo vás 

v skutočnosti drieme.

Po štvrťhodine sa poťapkajte po 

ramene a akciu ukončite. Dlhšie 

ako pätnásť minút nemá podávanie 

príkrmov zmysel. Odosobnite sa od 

pohľadu na skazu, ktorú spôsobila 

jedna malá nevinná mrkvička, 

a dokŕmte dieťa mliekom. Priložte 

ho k prsníku alebo mu pripravte 

fľaštičku, presne tak ako ste zvyknutá. 

Blahoželám, zvládli ste to obaja 

skvele! Ale zajtra vás to čaká zas.

Kto je pripravený,  
nie je prekvapený! 

Detská 
lyžička má 

byť plytká, plastová 
a bez ostrých okrajov. 

Je potrebné uvedomiť si, že 
zvládnuť techniku posunu sústa 

a hltu je pre dieťa spočiatku veľmi 
ťažké. Deťom pomáha, ak lyžičku 

dáte hlbšie do ústočiek 
a malým tlakom jedlo 
vložíte na zadnú časť 

jazyka.
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 1.  Pokiaľ vám zvýšila časť zo včerajšej porcie (a vedzte, že zvýšila), 

neohrievajte ju. Črevné problémy, ktoré by ste svojmu dieťaťu 

mohli spôsobiť, za to nestoja. Proste všetko uvarte znovu.

2.  Pokiaľ máte v chladničke v pohári hotový príkrm, ktorý ste včera otvorili, 

odoberte z neho potrebnú porciu, ohrejte ju vo vodnom kúpeli a nevyužitý 

zvyšok pohára už ďalej neskladujte. Zjedzte ho sama, bude vám chutiť, fakt.

 3.  Aj keď ste natešená z toho, čo dieťa povie na zemiak, keď si deň predtým 

tak pochutilo na mrkve, neunáhlite sa. Pripravte znovu mrkvu. A pozajtra 

tiež. Viete prečo? S ohľadom na možné alergie. Pokiaľ sa u dieťaťa objavia 

zdravotné problémy (vyrážka, hnačka, krv v stolici, bolesti bruška, nádcha, 

svrbenie očí), ktorými skôr netrpelo, možno ich prisúdiť novej potravine 

a z jedálnička ju treba bezpečne vyradiť. Preto sa neponáhľajte a každý 

nový druh zeleniny starostlivo vyskúšajte. Pokiaľ sa počas troch dní 

podávania novej potraviny neobjavia žiadne ťažkosti, dieťa dané zloženie 

stravy dobre toleruje a vy môžete do jedálnička zaradiť ďalšiu potravinu.

4.  Pretože ste už skúsená a varenie vám ide pekne od ruky, nevznikajú vám 

žiadne časové zdržania. Jedlo teda nemá možnosť vychladnúť ako včera, 

keď ste ešte po kuchyni hľadali podbradník. Dajte teda pozor, či nie je 

porcia jedla príliš horúca. Stačí, keď si dáte trochu kaše na chrbát ruky, 

či nepáli. Neochutnávajte olizovaním lyžičky. Odovzdali by ste dieťaťu 

do úst svoju dospelácku mikroflóru a o vaše dieťa zatiaľ nestojí.

 5.  Príkrm ponúkajte každý deň približne v rovnakom čase – ideálne 

v období obeda. Dávka jedla by mala postupne nahradiť bežnú mliečnu 

porciu, napriek tomu však po každom prikrmovaní dieťaťu ponúknite 

mlieko tak, ako je zvyknuté, aby sa mohlo dosýtiť podľa potreby.

6.  Jednotlivé vyskúšané druhy zeleniny môžete následne kombinovať medzi 

sebou. K mrkve teda môžete po troch dňoch pridať napríklad zemiak.

 7.  Kŕmenie príkrmom by nemalo trvať dlhšie ako 15 – 20 minút.

 8.  Postupne zvyšujte množstvo podávanej stravy.

 9.  Jedlo dieťaťu nevnucujte. Neprestávajte mu ho však ďalej ponúkať, 

určite čoskoro trafíte príchuť, za ktorou sa bude trhať.

Od prvej lyžičky k tej druhej
 
Uplynul deň, blíži sa čas obeda a je načase 
pripraviť ďalšiu porciu príkrmu. Cítite sa istejšie 
a sebavedomejšie. Na čo je dobré nezabudnúť?
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A čo nápoje?  
Stačí dieťaťu mlieko?

Nie celkom a mali by ste na to myslieť. A to v období, keď dieťaťu začína klesať 

počet denných mliečnych dávok. Tekutinu dieťaťu ponúkajte cielene, pretože 

ešte nemá dostatočne vyvinutý pocit smädu a nevie o nápoj požiadať.

Čo ponúkať na pitie?
Ideálnou voľbou je čistá dojčenská voda, prípadne detské čaje. Vybrať si môžete 

z bylinkových či ovocných, v ponuke objavíte aj šťavy s vekovým určením.

Vyhýbajte sa sladeným  
a sýteným nápojom 

  Sladené nápoje obsahujú príliš veľa jednoduchých cukrov. Vyvolávajú pocit 

hladu a dieťa ich potom vypije viac, nasýti sa a následne môže odmietať 

jedlo. Konzumácia jednoduchých cukrov je jednou z hlavných príčin nadváhy 

a vzniku závislosti od sladkého. Vyhľadávajte preto nápoje bez pridaného 

cukru, len s cukrami prirodzene sa vyskytujúcimi v ovocí.

  Sýtené nápoje spôsobujú pomerne silné 

prekrvenie sliznice ústnej dutiny. Pokiaľ 

chcete dieťaťu ponúknuť minerálnu vodu, 

vyberajte tú, ktorá je len jemne mineralizovaná 

(do 200 mg/l). Vody s vyššou mineralizáciou 

predstavujú zbytočnú záťaž pre obličky.

Feniklový čaj          |     100 % BIO Mrkvová šťava    |       Slivkový nektár

Nápoje podávajte 
vo vhodných 

nádobách, fľaštičkách 
s cumlíkom, u starších 

detí prejdite na hrnčeky 
s náustkom.



Čas na mäso.
A čo ďalej? 



Čo asi povie
 

na mäso?
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Zeleninu už dieťa pozná a je.  
Čas na mäso

Už viac ako týždeň zdarne prikrmujete. Vaše dieťa vie, čo znamená, keď sa 

začnete motať po kuchyni a vyberáte hrnce. Ochutnalo už niekoľko druhov 

zeleniny. Počas kŕmenia vám šklbe lyžičku z ruky a strká si ju nadšene až dozadu 

do krku. Nastalo obdobie fotiek, z ktorých sú babičky nadšené  

a bezdetní kamaráti decentne odvracajú zrak.  

Vaše zlatíčko ušpinené od hlavy až po päty.  

Dieťa sa nemôže nabažiť nových skúseností. 

Stačí, keď uvaríte cca 1 polievkovú lyžicu mäsa (20 g) a zmiešate ju 

so zeleninou, ktorú už dieťa pozná. Vykúzlite plnohodnotný pokrm, 

ktorý ste zvyknutá jesť aj vy sama (mäso, zemiaky, zelenina), len 

konzistencia (kaša) a množstvo (pár lyžičiek) sú iné. Aké sú zásady?

1.  Vhodným druhom mäsa je kuracie, 

morčacie, teľacie, hovädzie či králičie.

2.  Mäso zadovážte z overených 

zdrojov (mäsiar, u ktorého 

nakupujete a vie poradiť, farma 

či oddelenie s bioproduktmi).

3.  Mäso podávajte 4- až 5-krát týždenne 

a postupne jeho množstvo v porciách 

navyšujte na 2 polievkové lyžice, 

pričom 1 – 2 porcie týždenne možno 

nahradiť vaječným žĺtkom.

BIO Morčacie mäso            |             BIO Hovädzie           |              BIO Kuracie

 

Viete, že…

… mäso je dôležitým 
zdrojom bielkovín, 

B vitamínov a železa? Dieťa 
všetky tieto zložky potrebuje, 

aby sa jeho telo správne vyvíjalo. 
Zmiešaním pohára HiPP BIO 

Mäso so zeleninou a s lyžičkou 
oleja získate vyvážené 

jedlo z overených 
surovín.

Recept: 
Tekvica so zemiakmi 
a s hovädzím mäsom
Vhodné pre deti od 5. mesiaca

Zloženie 

   ½ pohára HiPP BIO Hovädzieho mäsa 

   ½ pohára HiPP BIO Tekvice so zemiakmi

   1 čajová lyžička repkového oleja v biokvalite

Príprava: 

Všetky suroviny dôkladne premiešajte a zohrejte 

vo vodnom kúpeli alebo v mikrovlnnej rúre. 

Teplotu pokrmu pred podaním overte! 

Čo ďalej?
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A kedy zaradiť vajcia,  
ryby a lepok (múku)?  
Teraz! 
Vaše dieťa sa vekovo pohybuje medzi 5. – 7. mesiacom života. 

Už sa zoznámilo so zeleninou, okúsilo mäso. Jeho tráviaci trakt si navykol 

na fakt, že existuje aj niečo iné než tekutá mliečna strava. Je čas na 

potraviny, ktorých sa niektorí obávajú, pretože môžu vyvolať alergie.

Možno to poznáte zo svojho okolia – zdravotné ťažkosti, ktoré sa 

objavili v súvislosti s požitím vajec, rýb či lepku. Áno, také alergie 

skutočne existujú a v prípade niektorých detí je dokonca nutné, aby sa 

uvedeným potravinám striktne vyhýbali. Sú teda obavy na mieste?

Imunologické okienko
Vedecké výskumy odhalili, že v období 5. až 7. mesiaca života (presnejšie 

medzi 17. – 24. týždňom života) dokáže organizmus bábätka tolerovať 

potravinové alergény. V tomto období si vytvára imunitu a odolnosť organizmu 

je vysoká. Je teda vhodné postupne zahŕňať do stravy potenciálne alergény.

Vedeli ste, že až 80 % imunitných buniek sídli v črevách? 

Aby bolo bábätko zdravé, je potrebné udržiavať bruško 

v pohode. Len potom sa môžu imunitné bunky správne 

zapojiť. O optimálnu črevnú mikroflóru sa starajú 

tzv. probiotiká (zdravé baktérie) a prebiotiká (kŕmenie pre 

zdravé baktérie). Obe zložky sa prirodzene nachádzajú 

v materskom mlieku. Ak dojčíte, doprajete svojmu 

bábätku tú najvyššiu možnú starostlivosť. Ak dojčiť 

nemôžete, pozorne čítajte etikety dojčenských mliek. 

Nie všetky totiž obsahujú okrem prebiotík aj probiotiká.

Čo je dobré vedieť?
 

1.  Vajcia uvarte natvrdo a rozdeľte 

na žĺtok a bielok. Dieťaťu podávajte 

len žĺtok, v bielku je zatiaľ príliš 

veľké množstvo bielkovín.

2.  Žĺtok zmiešajte so zeleninovou 

porciou, a to 1× týždenne v deň, keď nepodávate mäso.

3. S rybím mäsom postupujte rovnako ako s bežným mäsom – uvarte 

za polievkovú lyžicu, rozdrvte a zmiešajte so zeleninou. Dôsledne 

však skontrolujte, či pripravovaná porcia neobsahuje kosti!

4.  Lepok do stravy zavediete tak, že zeleninový príkrm zahustíte malým 

množstvom múky – pšeničnej krupice alebo ovsených vločiek.

Pokiaľ sa vo vašej 
rodine vyskytuje 

potravinová alergia, 
prípadne má vaše bábätko 
prejavy alergie, neotáľajte 

s konzultáciou u lekára.

Dojčenie je pre dojčatá najlepší 

spôsob výživy. 
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Ryby totiž obsahujú veľmi vzácne látky:

1. Tuky s nenasýtenými omega-3 mastnými kyselinami.

2. Ľahko stráviteľné bielkoviny, ktoré telo potrebuje ako 

stavebný prvok pre bunky, enzýmy a hormóny.

3. Jód, a to vo vysokom množstve. 

Jód je nevyhnutný pre správnu 

funkciu štítnej žľazy.

4. Vitamín D, ktorý je potrebný 

nielen na tvorbu kostí, 

ale zohráva významnú rolu 

v posilňovaní imunity.

Dôležité: 

Pri výrobe rybích príkrmov HiPP používame špeciálne metódy 

spracovania tak, aby sa do produktu nedostali žiadne rybie kosti. 

Ryby. Čo by som 
o nich mala vedieť?

Vaše dieťa by si malo zvyknúť na 
pravidelnú konzumáciu rýb.
A pretože deti rady kopírujú rodičov, zaraďte ryby 
do jedálnička celej rodiny. V detstve sa vytvárajú 
správne stravovacie návyky, zavedením ryby do 
jedálnička svoje dieťa obdarujete na celý život…

Príliš sa v
 nich 

nevyznám

V HiPP 

príkrmoch 

používame aljašskú 

tresku, šťukozubca 

obyčajného, tresku 

obyčajnú, divožijúceho 

lososa a platesu.

Cestoviny s morskou 
rybou, brokolicou 

a so smotanou 

Mini cestoviny 
s aljašskou treskou 
v maslovej zelenine 

Vyskúšajte

Viete, že…

     ... pri jednotlivých druhoch rýb 

sa líši obsah tukov (teda obsah 

esenciálnych mastných kyselín)?

     ... obsah tuku v rybe kolíše 

podľa sezóny a teploty vody?

Máte obavy, 
že je na ryby 
ešte skoro?  

Najnovšie výskumy 
preukázali, že odďaľovanie 
pridávania potenciálnych 

alergénov do detskej stravy 
nemá vplyv na výskyt 
potravinových alergií 

u detí.
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A čo kaša, lepok  
a obilniny?
 
Kaša, kaša – tú už hádam dieťa je, nie? Slovo kaša mamičky metie, pretože sa 

používa ako na označenie konzistencie potravy (zelenina prepasírovaná na kašu), 

tak ako názov pokrmu (krupicová kaša). K tomu to podivné slovo obilniny a ešte 

horšie – lepok. Áno, je to trochu nešťastné.  

Poďme si to vyjasniť:

Kaša: 

pokrm polotuhej konzistencie. Možno vyrábať z akýchkoľvek surovín 

(zelenina, zemiaky), typicky sa však robí práve z mletých obilnín.

Obilniny zaraďujeme do jedálnička v rovnakom období ako mäso 

a ryby. Klasické výrobky z obilnín (teda pečivo) nie sú pre najmenšie 

deti vhodné. Obsahujú mnoho soli, tukov a jednoduchých cukrov. 

Celozrnné pečivo má zas zbytočne vysoký obsah vlákniny, navyše 

je plné drobných zrniečok, ktoré môže vaše dieťa vdýchnuť.

Aby ste svoje dieťa zoznámili s obilninami, stačí, keď porciu zeleninovo-

mäsového príkrmu zahustíte trochou múky. Je možné zohnať 

nepreberné množstvo druhov, a to ako s lepkom (ražná, ovsená), tak 

bez neho (kukuričná, pohánková, ryžová). Výber je len na vás. 

Obilniny:
pestujú sa na poli, a to pre svoje zrná, ktoré sa dajú jesť. Používajú 

sa buď celé (ryža, kukurica, pšenica, raž, jačmeň, ovos, proso, 

pohánka), alebo spracované (krúpy, vločky, krupica, múka).

Lepok:
alebo glutén. Je to bielkovina, ktorá je súčasťou niektorých zŕn (pšenica, 

raž, jačmeň). V prípade malého počtu ľudí sa počas života môže rozvinúť 

alergia na lepok spojená so zdravotnými ťažkosťami, ktoré vygradujú 

do choroby zvanej celiakia. Ľudia s alergiou na lepok sa musia vyhýbať 

výrobkom, ktoré ho obsahujú. Pre celiatikov existujú alternatívne produkty 

z iných obilných zŕn (kukurica, ryža, pohánka, proso, resp. pšeno).

BIO Obilná kaša 
kukuričná

  

BIO Mliečna kaša 
viaczrnná so slivkami

BIO Kaša na dobrú 
noc krupicová 

s banánom
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 1. Kupujte ovocie len od overených dodávateľov. Plody musia byť čerstvé a zrelé.

2. Ovocie umyte, zbavte šupky (prípadne kôstok 

a jadrovníkov) a nakrájajte ho na malé kúsky.

3. Spočiatku podávajte svojmu dieťaťu ovocie tepelne upravené. 

Pre malé deti je tak ľahšie stráviteľné. Vložte nakrájané kúsky 

do rajnice, zalejte dojčenskou vodou a krátko povarte.

4. Roztlačte hmotu na ovocné pyré a ozdobte ním napríklad 

ovsenú kašu. Môžete ho však podávať aj samotné – 

ponúknite pyré dieťaťu po obede ako ovocný dezert.

5. Nedojedené pyré neskladujte, pretože sa v ňom 

môžu množiť nebezpečné baktérie.

6. Obdobne ako pri zelenine začnite jedným druhom ovocia a aj tu platí, že 

pokiaľ sa počas 2–3 dní neobjaví alergická reakcia, môžete pridať niečo ďalšie.

 7. Pokiaľ sa rozhodnete ponúknuť dieťaťu zakúpený ovocný príkrm, 

odoberte z pohára potrebné množstvo pyré a nespotrebovanú 

časť uchovávajte v chladničke tak dlho, ako je uvedené 

na obale výrobku, väčšinou maximálne do 3 dní. 

 8. Ovocné príkrmy možno zakúpiť v ekologickom sklenenom 

pohári alebo v praktických kapsičkách (sú ľahké a nerozbitné). 

Sledujte zloženie a množstvo obsiahnutého cukru.

9. Obsah kapsičky podávajte na lyžičke, rovnako ako príkrm z pohára. 

Je potrebné stimulovať jazyk a žuvací reflex. Nekazte dieťaťu 

dojem z prvej lyžičky niečím takým jednoduchým, ako je sanie. 

Nechajte dieťa, nech sa snaží konzumovať jedlo príborom. 

Dôležité: 

Marmelády, džemy a kompóty sú vzhľadom na vysoký 

obsah pridaného cukru pre malé deti nevhodné.

Čo zostáva?
Ovocie.
Tento krok bude úplná hračka. Ovocie je sladké, šťavnaté, 
farebné, chuťovo výrazné – vaše dieťa si ho zamiluje. 
Vyskúšanie všetkého mdlého a nudného už má za sebou. 
Preto sa necháva zaradenie ovocia do jedálnička až na koniec.

Hurá, konečne ovo
cie! 

BIO Jablká s lesnými 
plodmi

BIO Jablká s banánmi 
a broskyňami

BIO Jablká 
s hruškami 

     … ovocie je bohatým zdrojom 

sacharidov, vitamínov, 

minerálov a vlákniny? 

     ... v neposlednom rade obsahuje 

vysoké množstvo vody?

Viete, že…
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Moje dieťa už má zuby,  
musí jesť len kašu?
Nemusí, ale záleží na okolnostiach. Väčšine detí 

sa prvé zúbky prerežú už v šiestich mesiacoch, 

niektoré deti si však dávajú načas a zuby 

im vykuknú, až keď im ťahá na jeden rok. 

Každé dieťa tiež začína s príkrmami v iný čas 

dobu a osvojí si zručnosti s prijímaním stravy 

inou rýchlosťou. Preto záleží predovšetkým 

na mamičke, kedy sa odváži svoje dieťa 

zoznámiť s väčšími kúskami potravy, ale dá 

sa povedať, že od ôsmeho mesiaca veku je 

väčšina detí pripravená ustáť tuhšie sústo.

Učím dieťa stolovať, 
ale zdá sa to márne. 

Nič. Je to úplne normálne. Vaše dieťa 

objavuje svet, ponára prsty do kaše, stláča 

v rukách banán, hádže misku o zem. 

Robia to všetky deti, nebojte sa.

Radujte sa z objavov, ku ktorým váš poklad 

dospeje, ale veďte ho správnym smerom. 

Servírujte dieťaťu jedlo vždy na vlastnom 

tanieriku. Dajte mu do ruky lyžičku a nechajte ho, 

nech sa snaží. Manipulácia s príborom vycvičí 

jeho motoriku a koordináciu pohybov.

Pár rád k starostlivosti  
o detské zúbky:
 

1.  So starostlivosťou o chrup začnite ihneď po prerezaní 

prvého zúbka vždy ráno a večer. 

2. Používajte zubnú kefku, ktorou dieťaťu jemne masírujete 

ďasno. Vhodnú pastu vám odporučia zubní lekári.

3. Po vyčistení zúbkov nepodávajte dieťaťu žiadne 

jedlo a na pitie dávajte len čistú vodu.

4. Snažte sa obmedziť používanie cumlíkov. Majú negatívny 

vplyv na vývoj reči, môžu viesť k zlému zhryzu.

5. Vo veku siedmich mesiacov prejdite od používania fľaštičky 

na pitie z hrnčeka. Dlhodobé používanie cumlíkov, obzvlášť 

so sladkými nápojmi, vedie k zvýšeniu kazivosti zubov.

6. Jedlo deťom nedochucujte cukrom, medom ani umelými sladidlami.

7. Navštevujte pravidelne 2× ročne zubára.

8. Urobte si zo starostlivosti o zuby každodenný zábavný rituál.

Spracovanie 
kúskov potravy 

posilňuje žuvacie 
svaly, mimiku 

a obzvlášť rozvoj 
reči dieťaťa.

Čo robím 
zle

Pokiaľ 
možno jedlo 
dať do ruky, 

urobte to. Ideálne 
sú napr. HiPP BIO 
ryžové oblátky.
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3 hlavné zásady stolovania:

1. Aspoň raz za deň sa všetci stretnite pri stole 

ako rodina a spoločne sa najedzte.

2. Každý by mal mať pri stole svoje miesto. Zadovážte 

dieťaťu vlastnú stoličku, tanierik aj hrnček.

3. Keď sa je, tak sa je. Žiadne rozptyľovanie. Pri jedle nepúšťajte 

televíziu, mobil a nečítajte. Proste len jedzte.

Už viete všetko,  
bavte sa a užite si 
stolovanie ako rodina!

Na ktoré potraviny si dať pozor?
 

  Soľ – prisáľanie pokrmov vedie k nadmernej záťaži obličiek 

a následnému riziku vysokého krvného tlaku.

    Cukor – nesvedčí detským zúbkom. Prisladzovanie potravín 

predstavuje „potravinovú pascu”. Deti si zvyknú na chuť 

sladkého a budú ju v budúcnosti vyžadovať. Pri nadmernej 

konzumácii hrozí rozvoj obezity. Nepoužívajte ani med – môže 

obsahovať baktériu Clostridium botulinum, ktorá u dojčiat 

spôsobuje botulizmus. Ani agávový sirup vzhľadom na 

vysoký obsah fruktózy a vysoký glykemický index. 

    Vaječný bielok, smotana, tvaroh, kravské mlieko – 

ide o potraviny s vysokým obsahom bielkovín, ktoré 

zbytočne zaťažujú organizmus. V pokrme by mali byť 

použité len ako jeho zložka a v malom množstve.

  Orechy, zrniečka – dieťa ich môže 

prehltnúť a začať sa dusiť.

    Hranolky, čipsy a hamburgery – pre deti predstavujú nadmerný 

príjem soli a energie vo forme nežiaducich nasýtených tukov. Veľmi 

ľahko vznikajú nezdravé potravinové návyky, ktoré sa už nedajú 

odstrániť. Konzumácia týchto potravín prispieva k rozvoju obezity.

    Vegánska strava – nie je pre dojčatá odporúčaná z dôvodu nízkeho 

obsahu železa, vitamínu B
12

 a esenciálnych mastných kyselín. 

  Vegetariánska strava – poraďte sa s lekárom; chýbajúce 

živočíšne zdroje možno nahradiť len vhodnou, pestrou 

a starostlivo vybranou stravou. Dajte si prácu s jedálničkom.

Dieťa má úžasnú schopnosť vnímať všetky detaily zo svojho 
okolia, nič mu neunikne. Učí sa od svojich rodičov a napodobňuje 
ich. Buďte preň preto čo najlepším príkladom! Jedlo by malo byť 
spoločným rituálom s určitými zvyklosťami.
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Prečo BIO 
od HiPPu?

Pretože v prvých troch 

rokoch života záleží na 

kvalite každej lyžičky!

Deti totiž musia stráviť až:

viac ovocia      viac zeleniny      viac cereálií než dospelí.*

Spoločnosť HiPP je nemecká rodinná 

firma. Je jedným z najväčších spracovateľov 

produktov ekologického poľnohospodárstva. 

Zatiaľ čo BIO sa stáva fenoménom posledných 

rokov, pre HiPP sú striktné biopravidlá úplnou 

samozrejmosťou naprostou samozrejmosťou už viac ako 60 rokov.

Stefan Hipp, majiteľ spoločnosti, hovorí:  „Rozhodli sme sa pre cestu 

poctivého poľnohospodárstva, za ktorou síce stojí viac námahy a viac práce, 

ale s nákupom HiPP produktov si môžete byť 100 % istí, že svojmu dieťaťu 

podávate stravu tej najvyššej kvality. Pretože ak ide o deti, na kvalite záleží.“

„Vychádzame z predpokladu, že len zdravá pôda nám dá zdravé rastliny a tie zase 

zdravé zvieratá. Chceme šíriť povedomie o tom, že na kvalite záleží, že na každej jednej 

lyžičke záleží. To považujeme za naše celoživotné poslanie,“ hovorí Stefan Hipp.

Striktne hovoríme NIE

✘  Genetickému inžinierstvu

✘  Pesticídom

✘  Chemicky syntetizovaným hnojivám 

✘  Rastovým hormónom

Máme prísne BIO zásady

  Kvalitu pôdy denne kontrolujeme

  Pokiaľ je potrebné, nebojíme sa zapojiť ruky – 
manuálne zbavujeme naše polia škodcov a buriny

  Vraciame sa k pestovaniu pôvodných odrôd

  Podporujeme biodiverzitu

  Zelenine a ovociu nechávame dostatok času 
na dozretie, aby boli chutné a výživné

  Zaisťujeme kvalitné podmienky pre zvieratá

  Dodržiavame princípy udržateľného rybolovu

  Trvalá udržateľnosť je naším poslaním
Z
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Malé deti sú na kvalitu potravín a prítomnosť škodlivých látok veľmi citlivé. Z tohto 

dôvodu HiPP štandardy kvality prevyšujú zákonné bionormy EÚ a všetky výrobky 

prechádzajú množstvom prísnych testov na stopy viac ako 1 000 škodlivých látok.
* V pomere k hmotnosti skonzumujú malé deti omnoho viac potravín na jednotku telesnej hmotnosti ako 

dospelý človek. Viac informácií tu: http://www.buildhealthykids.com/genrequirements.html

Prečo BIO?

6× 2× 3-5× 
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Kvalitný život pre zvieratá

Naše zvieratá chováme v ich prirodzenom 

prostredí. Kravy tak majú voľnú pastvu 

na prírodných lúkach, ktoré nie sú 

ošetrované hnojivami alebo chemickými 

či syntetickými postrekmi. Morky majú 

veľa priestoru na voľný pohyb.

Zásadne nepoužívame rastové 

hormóny či geneticky modifikovanú 

potravu. Choroby zvierat liečime 

homeopatikami. Ak je nutné použiť antibiotiká, 

vyradíme postihnutý kus z chovu.

Aby bol pokrm chutný, 
musí sa naň šetrne!
 

Dôležitú rolu pri príprave príkrmov zohráva samotná úprava. HiPP 

pokrmy sú spracovávané vlastnou patentovou technológiou – metódou 

sterilizácie či pasterizácie. Táto metóda je podobná domácemu zaváraniu. 

Poháre sú najprv naplnené surovinami a hermeticky uzatvorené. 

V ďalšom kroku je odstránený prebytočný vzduch a následne príkrmy 

jednotlivo prechádzajú tepelným ošetrením bez prístupu kyslíka.

V porovnaní s domácim varením je metóda HiPP veľmi šetrná. Domácim 

varením sa väčšina vitamínov vyvarí do vody a je dobré ju bez zvyškov využiť.

Technologický postup a tepelná úprava sa líšia podľa typu receptu 

a daného príkrmu tak, aby bol zachovaný čo najvyšší obsah vitamínov, 

chuť a kvalita. Všetko bez použitia konzervačných látok. 

Pred spracovaním 
surovín mäso 

laboratórne kontrolujeme. 
Jedine tak môžeme zaručiť, že 
HiPP biomäso má prvotriednu 

kvalitu. Spracovávame len 
čistú svalovinu. V našich 
mäsových príkrmoch je 

naozaj „len“ mäso.
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Sklo je donekonečna 
recyklovateľný materiál.
Na výrobu nových pohárov HiPP je zo 70 % použité recyklované sklo. Pre sklárne 

je to jednoduchšie a ekologickejšie ako začínať len s pieskom, so sódou 

a s vápnom. Pri recyklácii skla sa naviac spotrebuje o 90 % menej energie 

ako pri výrobe nového skla a navyše sa do ovzdušia uvoľňuje menej CO
2
.

Výrobca pohárov sa nachádza v blízkosti továrne spoločnosti HiPP, 

pričom teplo vzniknuté pri výrobe skla je odvádzané do miestnej siete 

diaľkového vytápania a emisie uhlíka sa tým opäť výrazne znižujú.

Buď HiPP – trieď s nami!
Len ak všetky použité obaly správne roztriedime, 

môže z nich vzniknúť opäť niečo nové. Šetria sa tým 

cenné zdroje a uľahčuje sa životnému prostrediu. 

HiPP poháre 
sú klimaticky 
pozitívne.  
Ako celosvetovo prvý výrobca 

detskej výživy ponúka HiPP príkrmy 

v skle, ktoré sú pozitívne voči 

klíme – od vypestovania vstupných 

surovín až po dodanie hotového 

produktu do skladu predajcu. 

Chceme, 
aby naše deti 
zdedili SVET,  

v ktorom  
STOJÍ ZA TO  

ŽIŤ.

Čo znamená klimaticky pozitívny? HiPP dáva prírode späť viac, ako si 

z nej berie. Nielenže znižuje emisie, ale aj pomáha prírode opäť dostať CO
2
 

zo vzduchu. Napríklad tým, že sa ekologickým prístupom k poľnohospodárstvu 

stará o zdravú pôdu a chráni rozmanitosť druhov (biodiverzitu).

To najlepšie z prírody,  
to najlepšie pre prírodu.
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Popoludnie

Večer

Poludnie

Dopoludnie

Ráno

Ukončený 
6. – 10. mesiac

Ukončený 
10. – 12. mesiac

Ukončený 
4. – 6. mesiac

Odporúčaný 
pokrm

Dojčenská voda, nesladený dojčenský čaj,  
100 % džúsy zriedené s dojčenskou vodou

Zelenina + mäso
(4 – 5× týždenne mäso, 

1× týždenne žĺtok)

Zelenina + mäso
(4 – 5× týždenne mäso, 

1× týždenne žĺtok)

Zelenina + mäso
(4 – 5× týždenne mäso, 

1× týždenne žĺtok)

Kaša –  
mliečna, obilná, 

ryžová

Kaša –  
mliečna, obilná, 

ryžová

Ovocie, ovocno-mliečny 
príkrm

Ovocie, ovocno-mliečny 
príkrm

Ovocie, ovocno-mliečny 
príkrm

Ovocie, ovocno-mliečny 
príkrm

Do ukončeného 
4. – 6. mesiaca*

Začíname 
prikrmovať

Dojčenská voda, 
nesladený dojčenský 

čaj podľa potreby**
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S jedlom alebo 
medzi jedlami

Lekár  
odporučil 

prikrmovanie, 
dieťa prejavuje 
o jedlo záujem, 

častejšie sa 
v noci budí 

na hlad.

Výživový plán


