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Първите 1000 дни на бебето –
защо са толкова важни?

С

лед раждането на детето неговото развитие не е
завършило. Напротив, протичат важни процеси на растеж и
развитие на имунната, храносмилателната и нервната система.
Затова храненето е важно, както за избягване на дефицити, така
и за осигуряване на необходимата енергия и полезни вещества
за тялото.
Вредни за детето са, както недостигът на хранителни вещества,
така и прекомерният прием на калории, който може да доведе
до наднормено тегло и заболявания, свързани с него в бъдеще.
А едно затлъстяване в детска възраст е много трудно да се
преодолее, тъй като веднъж образували се, мастните клетки не
могат лесно да бъдат редуцирани.
Първите 1000 дни, от зачеването до 2-годишна възраст, са
критични за развитието на детето. Един от най-съществените
моменти е развитието на мозъка на детето. В третия триместър
на бременността, и през първите две години, мозъкът се
развива усилено. Има много хранителни вещества от
изключителна важност за мозъка. Едно от тях е желязото, при
липса или дефицит на което се развива анемия, която може да
засегне процеса на учене, както и социалното и емоционално
развитие на детето на по-късен етап.
Други важни нутриенти в първите 1000 дни на бебето са
протеини, цинк, йод и фолиева киселина.
В периода на бременността храненето на бъдещата майка
и нейните депа още преди да забременее са единственият
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източник за растежа на плода, затова и пълноценното хранене
на майката е много важно.
След раждането бебето се учи на баланс и координация, заема
различни пози, което изисква пълноценно хранене. Кърмата
осигурява на бебето разнообразие от хранителни вещества,
растежни фактори и хормони, които се адаптират спрямо
нуждите му и са жизнено важни за този период.
През следващите месеци скоростта, с която мозъкът обработва
и интерпретира информация, се увеличава значително и детето
започва да изпълнява все по-сложни задачи. Отново храната
дава горивото за тези процеси. Протеините, минералите цинк,
йод и желязо са важни за развитието на мозъка, и за полагане
на добри основи.
Липсата на ключови нутриенти може да доведе до забавен
растеж и непълноценно развитие на мозъка. Небалансираното
хранене може да доведе до диабет, сърдечно-съдови
заболявания и затлъстяване, на по-късен етап.
Бременността и първите две години оказват важно влияние
върху хранителните предпочитания на детето. Създаването на
здравословни навици и хранителни предпочитания през този
период е добра предпоставка занапред.
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Ключови моменти в детското
хранене до 3 години
● Изключително кърмене на детето до 6-и месец;
● Правилно захранване с подходящи храни,
в подходящо време;
● Разнообразно хранене за периода от 1 до 3 години;

П

рез първите шест месеца на детето неговата основна храна
е кърмата или адаптирано мляко, при невъзможност да се
кърми. Ако детето желае, между кърменията може да му се дава
и преварена вода, особено в по-топло време.
Не се препоръчва даването на плодов сок преди навършване
на 1 година, тъй като съдържа концентрирана захар и може да
дразни стомаха на детето. Ако все пак се дава плодов сок преди
1 година, е добре той да се разрежда с равно количество вода.
За кърмените бебета се препоръчва захранването да започне в
6-и месец, а за хранените с изкуствено мляко може и
по-рано - през 4-5-и месец. Важно е да се следва подходяща
последователност при въвеждане на храните и да се внимава за
нежелани алергични реакции.
Не се препоръчва детето да се насилва да яде повече, отколкото
иска. В началото на захранването целта е да се опитват нови
вкусове и текстури, и не се очаква детето да изяжда цяла
порция.
През първата година на детето кърмата остава негова основна
храна. Захранването с твърди храни цели запознаване с техните
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вкусове и свикване с тях, както и избягване на дефицити от
желязо, фолиева киселина и др.
Във възрастта от 1 до 3 години е много важно да се осъществява
разнообразно хранене с различни групи храни. В седмичното
меню трябва да присъстват сезонни плодове и зеленчуци,
виреещи по нашите географски ширини. Не по-малко важни
са различните видове зърнени храни, от цели зърна и
пълнозърнести продукти, както и животински и растителни
протеини. Не на последно място, мазнини от студено пресовани
масла, ядки и млечни продукти.

7

Да създадем най-добрите
условия за бъдещoто бебе
– здравето на родителите и
бременността

З

дравето на бъдещото дете зависи не само от генетичния
фонд на родителите му, но и от средата, в която то ще
бъде заченато и ще се развива. Здравословното състояние на
родителите, стресът, факторите на околната среда, вредните
навици, като тютюнопушене и прием на алкохол, могат да
окажат неблагоприятно влияние върху развитието на плода.
Ако бременността е планирана, е добре и двамата родители
предварително да са се погрижили за своето здраве, за
оптимален прием на хранителни вещества, витамини и
минерали. Препоръчва се редовен спорт, балансирано хранене
и поддържане на здравословно тегло, особено за бъдещата
майка.
Започването на бременността с наднормено тегло или
покачването на много килограми по време на бременността
(повече от 10-16 кг), може да крие рискове от усложнения за
майката и за детето.
Много важно е и отказването от нездравословни навици, като
тютюнопушене, прием на алкохол, наркотици, пристрастяващи
медикаменти и други вещества, които преминават през
плацентата и увреждат плода. Освен това те могат да имат
негативен ефект върху репродуктивните способности и върху
успешното завършване на бременността.
8
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Кърменето – важен старт
за развитието и здравето
на детето
Кърмата е напълно достатъчна и пълноценна храна за бебето.
Много майки се притесняват дали ще имат кърма и дали тя
ще е достатъчна за бебето им, и то няма да гладува. Повечето
жени са напълно в състояние да кърмят децата си, така че не се
съмнявайте в способностите си да храните детето си. Потърсете
помощ от акушер или консултант по кърмене при нужда.

Ето и съставът на кърмата, който я прави толкова
полезна и пълноценна храна за бебето:
● Лактоза и олигозахариди;
● Протеини;
● Храносмилателни ензими;
● Антитела, левкоцити;
● Мазнини и омега-3 мастни киселини;
● Витамини и минерали;
● Растежни фактори, хормони;
● Полезни бактерии;
● Стволови клетки;
● Вода;

Какви са ползите от кърменето:
● Развитие на незрелите имунна и храносмилателна системи
на бебето;
● Подхранване на полезните бактерии в червата;
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● Правилно развитие на мозъка и интелекта;
● Плавен растеж и по-нисък риск от затлъстяване;
● Предпазва от болести и инфекции;
● За майката – по-бързо възстановяване след раждането,
регулиране на теглото, превенция на рак на гърдата, синтез на
окситоцин – хормонът на добрата връзка майка-бебе;
При невъзможност за кърмене или недостиг на кърма,
единствената одобрена алтернатива за кърмачето е
адаптираното мляко. Не давайте друг вид мляко освен кърма
или адаптирано мляко, тъй като кравето и козето мляко са бедни
на желязо и могат да доведат до анемия. Освен това са силно
алергенни храни.

Съвети за успешно кърмене:
● Сложете бебето в пряк контакт с вас (контакт кожа - кожа)
веднага след раждането;
● Сложете детето на гърдата веднага след раждането – при
възможност още в първия час;
● Не давайте на бебето други течности, освен кърма;
● Спете в една стая с бебето;
● Практикувайте кърмене при поискване;
● Не давайте изкуствени зърна, биберони, шишета и други
подобни на бебето, за да не го отбиете;
● Потърсете помощ от акушер или консултант по кърмене при
затруднения с кърменето;
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Всичко за вашето бебе
За най-милото ни...
w ww. ba by ho m e . bg
МАГАЗИН: ул. Капитан Димитър Списаревски 19, ж.к Дружба 1, гр. София

Захранването – да положим
най-добрите основи
на храненето
Захранването с твърди храни започва не по-рано от
4-и месец и не по-късно от 6-и месец на бебето. За
кърмените бебета то започва в 6-и месец, а за хранените
с адаптирано мляко през 4-5-и месец.

Признаците за готовност на бебето за захранване са:
● Може да стои седнало или да държи главата си изправена;
● Проявява интерес към храната на възрастните;
● Взима само и слага предмети в устата си;
● Има първи зъбки или повече слюнка в устата;
● Не му достига млякото;
● Изчезва рефлексът да избутва с език храната напред и я
задържа в устата си;
● Придвижва храната назад в устата, с помощта на езика;
Подходящи първи храни за бебето са зеленчуци, месо и зърнена
каша без глутен. Препоръчва се да не се започва захранване
със сладки храни, като плодове и много сладки зеленчуци, за
да не свиква детето със сладкия вкус. По принцип всички ние
имаме предпочитание към сладкото, кърмата също е с леко
сладък вкус.
Можете да заложите на зеленчуците като първа храна, тъй като
те са по-лесно смилаеми и усвоими от детето. От тях за първи
храни изберете такива с по-неутрален вкус като тиквичка,
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броколи, пащърнак, фенел, картофи или авокадо. След това
може да предложите по-сладки зеленчуци като моркови, тиква,
сладък картоф и плодове.
След като въведете 2-3 зеленчука, може да въведете месо и
жълтък през ден, както и зърнена безглутенова каша от ориз,
елда, просо, царевица и др. Количеството на месото през
първите 1-2 месеца на захранване е 20 г, а на жълтъка 1/4.
В 8-и месец може да въведете млечни продукти, като
обезсолено сирене, извара и кисело мляко, риба и глутенови
каши. Бобовите храни може да въведете в 10-и месец, като е
хубаво да са белени, за да са по-лесно смилаеми за детето.
През първите два месеца на захранването заместващите
хранения са две. На обяд редувайте месно-зеленчуково пюре
или пюре със зеленчуци и 1/4 жълтък. Кашата давайте сутрин
към 10.00ч. или следобед към 17.00ч.
В 8-и месец може да въведете закуска, като така имаме три
заместващи хранения. В 9-10-и месец може да въведете и
вечеря.
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Първи стъпки в захранването

П

ървите храни давайте в по-течна консистенция, като ги
разреждате с кърма или адаптирано мляко. Постепенно
предлагайте по-гъста консистенция, за да е по-концентрирана и
калорична храната. Гладко пасираните пюрета са подходящи за
първия месец на захранване.
След това давайте гранулирана консистенция, намачкана храна
и постепенно храна на малки парченца. Предлагайте и храна
за хващане с пръсти, като меки плодове и зеленчуци, бебешки
бисквитки и др.
Първата храна (обикновено зеленчуково пюре от един зеленчук)
предложете в количество от 2 лъжички. На следващия ден
увеличете на 4 лъжички, и така увеличавайте количеството
пюре за 5-6 дни. Детето е захранено с първа храна след петия
ден.
Може да продължите със същия зеленчук, до достигане на
цяла порция от около 125 г, или да добавите нов зеленчук към
първия. Всяка следваща храна се въвежда по-бързо, в рамките
на 2-3 дни. След като захраните детето с няколко зеленчука,
може да въведете месо и жълтък, като редувате през ден.
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Захранване с храни алергени

А

лергиите притесняват много родители, независимо
дали има установена такава при близките на детето или
повишен риск от развитие. Доскоро се препоръчваше отложено
въвеждане на храните алергени, особено при децата с повишен
риск към алергии. Също така се препоръчваше при кърмене да
се избягват храни с алергени.
В страни като Великобритания и Канада тези препоръки вече
са отпаднали. Въвеждането на алергенни храни, като цяло
яйце и фъстъци, става заедно с другите храни при захранване,
започващо към 6-и месец. А при деца, с повишен риск от
алергии, още от 4-и месец може да бъде започнато захранване
с твърди храни.
Остават препоръките за избягване на прясно мляко, като
самостоятелна напитка, както и мед, до навършване на 1 година
на детето.
Тези препоръки се основават на две големи изследвания (LEAP
и EAT study), които изследват въвеждане на фъстъци при деца с
риск от развитие на алергия към фъстъци и ранното въвеждане
на храни алергени. Препоръките след тези две проучвания са:
– При деца, с риск от развитие на алергии (деца с екзема или
деца с алергия към краве мляко) се препоръчва захранването с
твърди храни, като цяло яйце и фъстъци, да започне от
4-ти месец.
– При деца, без риск от развитие на алергия, се препоръчва
въвеждане на яйце и фъстъци заедно с другите твърди храни от
6-и месец.
– Изключването или отложеното въвеждане на някои храни
алергени може да увеличи риска от развитие на алергия към
тези храни.
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Как стоят нещата в България?

У нас все още се препоръчва избягване на белтъка на яйцето
и кравето прясно мляко, като напитка, до 1 година. Както и
мед, цитруси, горски плодове и морски дарове до 1 година, и
избягване на фъстъци до 3 години.

Няколко съвета преди въвеждане на твърди храни
алергени
● Въвеждайте алергенните храни една по една;
● Започнете с малко количество от новия алерген - от четвърт
до половин чаена лъжичка, и увеличавайте бавно през няколко
дни;
● Ако алергенът е успешно въведен в диетата на бебето без
реакция, го включвайте редовно в храненето – поне 1-2 пъти
седмично в зависимост от алергена;
● Въвеждайте нов алерген, само когато бебето е напълно
здраво;
● Ако бебето има екзема, проверете дали кожата му е без обрив
преди да въведете нов алерген;
● Винаги въвеждайте новата храна в началото на деня – за
закуска или най-късно за обяд. Така ще можете през целия ден
да наблюдавате бебето за реакции;
● Не втривайте храна върху устните или кожата на бебето преди
да му я дадете за ядене. Това не е сигурен начин за тестване
дали бебето има алергия към определена храна;
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Списъкът с храни алергени включва:

Краве мляко, яйца, риба, зърнени храни с глутен, ядки, фъстъци,
сусам, соя, морски дарове, горчица, лупина, целина, серен
диоксид.
Най-често децата проявяват алергия към белтъка на кравето
мляко, яйцата, рибата, глутена, фъстъците и соята.

Типове алергични реакции

Има два типа алергични реакции: бързи реакции, с отделяне
на антитела IgE, и забавени алергични реакции. При бързите
реакции, които се проявяват веднага, до 30 минути след
консумиране на храна алерген, се наблюдават симптоми, като
остра диария, астма или свиркащо дишане, затруднено дишане,
екзема, уртикария, сърбеж, обриви, пребледняване, подуване
на лицето, очите и устните, повръщане.
При забавените реакции, след 2 до 72 часа, може да има
коремна болка и подуване на корема, колики, газове, диария,
екзема, гастро-езофагиален рефлукс, повръщане след време,
свиркащо дишане.
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Примерно меню
6–7 месец
ЗАКУСКА

Кърма / Мляко за кърмачета - 170 мл
МЕЖДИННА ЗАКУСКА

Безглутенова каша - 170 г
ОБЯД

Зеленчуково пюре / Пюре с месо и зеленчуци / Пюре с
1/4 жълтък и зеленчуци - 150 г
СЛЕДОБЕДНА ЗАКУСКА

Кърма / Мляко за кърмачета - 170 мл
ВЕЧЕРЯ

Кърма / Мляко за кърмачета - 170 мл

8–9 месец
ЗАКУСКА

Кърма / Мляко за кърмачета - 180 мл
МЕЖДИННА ЗАКУСКА

Попара / Зърнена каша с плод - 180 г
ОБЯД

Пюре с месо и зеленчуци / Пюре с риба и зеленчуци / Пюре с ½
жълтък и зеленчуци - 180 г
СЛЕДОБЕДНА ЗАКУСКА

Плодово пюре / Кисело мляко с плод / Зърнена каша с плод 180 г
ВЕЧЕРЯ

Кърма / Мляко за кърмачета - 180 мл
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10– 12 месец
ЗАКУСКА

Макарони със сирене / Кус-кус с масло и сирене - 150 г
МЕЖДИННА ЗАКУСКА

Плод / Плодово пюре - 50 г
ОБЯД

Супа с месо - 50 мл
Зеленчуково пюре - 130 г
Плод - 60 г
СЛЕДОБЕДНА ЗАКУСКА

Зърнена каша - 200 г
ВЕЧЕРЯ

Супа с месо и зеленчуци - 130 мл
ПРЕДИ ЛЯГАНЕ

Кърма / мляко за кърмачета - 180 мл

23

Примерно меню
1– 3 години
ЗАКУСКА

Овесена каша с плод / Сандвич с яйце и сирене / Кус-кус със
сирене и масло – 150 г
МЕЖДИННА ЗАКУСКА

Плод

ОБЯД

Супа зеленчукова – 100 мл
Пиле с ориз и спанак / Мусака – 130 г
Плод / Мляко с ориз – 50 г
СЛЕДОБЕДНА ЗАКУСКА

Кисело мляко с бисквити и плод / Авокадо с банан / Мляко с
ориз / Грис - 190 г
ВЕЧЕРЯ

Пиле фрикасе/ Огретен с тиквички / Зеленчукова супа / Паста
със зеленчуци и сирене - 200 г
ПРЕДИ ЛЯГАНЕ

Кърма, мляко за кърмачета или краве кисело / прясно мляко –
210 мл

Източници:
1. Ръководство за периода на захранването, Отделение по неонатология, Acibadem City
Clinic;
2. Здравословно хранене на децата от 0 до 3 години. Как да отглеждаме здрави и
умни деца. Маг. фарм. М. Делчева; доц. К. Костадинова; доц. д-р Р. Панчева; д-р И.
Владимирова. РЕЙН България. 2021г.
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Хранене на детето
в периода от 1 до 3 години –
хранителни групи и
препоръчителни количества

В

периода от 1 до 3 години детето постепенно преминава на
хранене с обща храна. До година и половина храненето все
още е преходно, като храната е на малки парченца. В храната
може да се добавя малко количесто сол и захар, без да се
прекалява.
В седмичното меню е добре да присъстват различни групи
хранителни вещества. Зърнени храни от цели зърна и
пълнозърнести продукти, като кафяв ориз, пълнозърнест хляб и
паста, елда, киноа, овесени ядки, просо, амарант. Количеството
на зърнените и нишестени храни на ден е около 130 г.
Мляко и млечни продукти, които са пълномаслени, тъй като
децата до 3 години имат нужда от по-калорична храна и повече
мазнини в диетата си. Препоръчва се прием на две чаши прясно
или кисело мляко на ден и 25 г млечни продукти.
Препоръчва се месото да е диетично - пилешко, пуешко,
заешко, агнешко или телешко, без мазнини. Важно е рибата
да присъства в менюто 1-2 пъти седмично. Тя е източник на
полезните омега-3 мастни киселини, необходими за мозъка,
сърдечно-съдовата система, зрението и др.
Бобовите храни са богати на протеини и въглехидрати, и се
препоръчва да се включват 1-2 пъти седмично. Среднодневната
доза на тези храни е около 80 г или 1 г протеин на 1 кг телесна
маса.
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Яйцата са важен източник на протеини и мазнини, затова те
се предлагат самостоятелно или като част от различни сладки
и солени ястия. Препоръчителното количество е 3-4 яйца
седмично.
Ядките са полезен източник на мазнини и протеини. Те се
предлагат в смлян вид, поради риск от задавяне, и могат да се
добавят към печива, смути, овесена каша, кисело мляко.
На всяко хранене е добре да присъстват зеленчуци, както
в суров вид, като салата, така и в супи, на пара, запечени,
в зеленчукови ястия и др. Плодовете се дават поне два
пъти на ден, като междинно хранене или десерт. Избирайте
разнообразни плодове и зеленчуци с различни цветове, които
са сезонни и локално отгледани. Количеството зеленчуци и
плодове на ден е 300 г.
Мазнините се набавят от млечните продукти, маслото и студено
пресованите растителни масла, като зехтин, масло от авокадо,
масло от гроздови семена, орехово масло, кокосово масло.
Може да се използва и Гхи (пречистено краве масло) за готвене.
Дневната потребност от мазнини за възрастта 1-3 години е
20 г.
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Храни, които да избягвате
до 1 година
● Прясно мляко, като самостоятелна напитка, поради
риск от алергия;
● Мед и сироп от агаве, заради риск от заразяване с
ботулизъм;
● Плодови сокове. Ако предлагате прясно изцеден
сок преди 1 г, нека да е разреден с вода;
● Добавяне на захар и сол в храната, заради риск от
затлъстяване и развитие на кариеси;
● Силно подправена храна;
● Цели ядки и цели гроздови зърна, заради риск от
задавяне;
● Морски дарове, заради възможно замърсяване с
живак и тежки метали;
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Храни, които да избягвате
в периода 1–3 години
● Добавяне на много сол и захар в храната. Гответе
безсолно. Предлагайте десерти с минимално
количество захар и подсладители;
● Индустриално произведени храни с много сол,
захар, консерванти, оцветители и др;
● Транс-мазнини и хидрогенирани мазнини от
пакетирани храни с дълъг срок на годност и
заведения за хранене;
● Колбаси;
● Какао и шоколад, заради стимулиращия им ефект
върху нервната система;
● Силно подправена храна;
● Цели ядки и цели гроздови зърна, заради риск от
задавяне;
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Детето отказва храни – какво
да правим?

С

лед бързия растеж през първата година на детето, когато то
си хапва с удоволствие всичко, много родители забелязват,
че след първия си рожден ден, детето често не е гладно и
отказва храна.
Това е така, защото растежът се забавя, а с това и апетитът на
детето става по-непостоянен. Много по-интересно е да играе и
да изследва околния свят, отколкото да се занимава с хранене.
Децата развиват предпочитания към определени храни и
отказват други, като една храна може да им е любима, след
което изведнъж да започнат да я отказват.
При периодите на боледуване и никнене на зъби апетитът също
намалява и детето може да е по-неспокойно и да отказва да се
храни.
Ако детето отказва храни, родителят не бива да отстъпва и
храненето да се ограничава само до две-три храни, обикновено
мляко и тестени неща. Предлагайте разнообразни здравословни
храни многократно и не се отказвайте от балансираното меню,
само и само детето да е хапнало нещо и да не гладува.

Ето няколко практически съвета за „злояди“ деца:
1. Цялото семейство да се храни заедно. Сервирайте една храна

за всички и седнете заедно да се храните. Не предлагайте други
храни, тъй като това стимулира детето да е по-злоядо. Старайте
се на масата винаги да има по една любима храна на детето.

2. Ако детето отказва храни, комбинирайте. Например,
зеленчуците със сос от сирене или кисело мляко са по-апетитни,
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ако ги добавите към храна, която то харесва, като палачинки,
мъфини, омлет и др. Може да предлагате смути с плод и
зеленолистни зеленчуци.

3. Ако детето отказва да се храни, не го насилвайте. Може да е

хапнало повече при предното хранене или пък да яде повече на
вечеря. Това, че пропуска хранене или хапва по-малко на едно
хранене, не е нещо притеснително.

4. Предлагайте храните многократно. Това, че детето е отказало
един-два пъти една храна, не означава, че не я харесва. Много
често се налага да предложите нещо ново 8-10 пъти преди да се
приеме от детето. Когато предлагате нова храна, е добре детето
да е гладно. Ограничавайте меджинните похапвания, за да е
огладняло за основните хранения и да приема полезни храни.

5. Предлагайте разнообразие от полезни храни. Различни

цветни зеленчуци и плодове, храни богати на протеини и риба.
Добавяйте към тях свежи подправки и сосове, за да са повкусни за децата.

6. Направете храненето забавно. Може да направите чинията

цветна с различни забавни формички. Да предложите храната на
парченца за хранене с пръсти.

7. Включете децата в готвенето и пазаруването. Нека децата да
изберат какво им се яде, какви плодове и зеленчуци да купите
от магазина. Давайте им безопасни задачи при готвене, като
бъркане или късане на подправки. Aко имате градина, може да
берете заедно подправките и зеленчуците. Може да правите
заедно сладки, да замесвате тесто или да бъркате смес за
кюфтенца.

8. Предлагайте подобни на вкус храни. Щом детето приеме
една храна, може да давате близки до нея на вкус храни.
Ако харесва тиква, може да включите сладки картофи и
моркови. Ако започне да яде карфиол, може да пробвате и
с броколи и зеле.
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Витамини и минерали,
важни за децата до 3 години
ЖЕЛЯЗО

Желязото е важен минерал за растежа на детето, за неговото
неврологично, двигателно и поведенческо развитие. Желязото
е нужно за развитието на мозъка и недостигът му може да има
сериозен ефект върху здравето.
Повечето бебета се раждат с достатъчно запаси от желязо
до шестия месец след раждането. След това те се нуждаят от
храни, богати на желязо, тъй като кърмата не е достатъчна да
задоволява нуждите от този минерал.
Храните, богати на желязо, са месото, яйцата, рибата и
зърнените каши, обогатени с желязо. Също и някои растителни
храни, като зеленолистните зеленчуци и елдата. Всеки ден в
менюто трябва да присъстват източници на желязо като месо,
риба, яйца или бобови храни.

КАЛЦИЙ

Калцият е нужен на организма за изграждане на костите и
зъбите. Той е нужен и за правилната работа на клетките, за
кръвосъсирването, за хормоните и много от ензимите, за
предаване на нервните импулси и др.
Набавя се основно от млечните продукти и млякото. Някои
ядки и семена, както и зеленолистните зеленчуци, са богати на
калций.

ЦИНК

Цинкът се съдържа в много ензими. Важен е за защитата на
организма от инфекции и за предпазване от оксидативния
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стрес. Липсата на цинк при децата води до по-често боледуване,
скелетни деформации и изоставане в растежа.
Набавя се от животинските храни като месо, риба, яйца и
млечни продукти. Също и от бобовите и пълнозърнестите храни.

ВИТАМИН D

Витамин D е важен за минерализацията и правилното развитие
на костите. При липсата му в детска възраст се развива
заболяването рахит с деформации в костите. Затова приемането
на 200 IU витамин D3 се препоръчва от раждането до първата
година на бебето с профилактична цел. Витамин D е важен и за
здравето на имунната система.
Витамин D се синтезира в кожата при излагане на слънчева
светлина. В храната се съдържа, в по-малко количество, в храни,
като черния дроб на рибите, мазнините на морските риби,
яйцата, млякото и др.

ВИТАМИН C

Витамин C е много важен за организма. Укрепва имунната
система и съдейства за бързото заздравяване на нараняванията.
Нужен е за образуването на колагена, който е основен градивен
елемент на съединителната тъкан, костите и кръвоносните
съдове. Също така той е важен антиоксидант, който спомага за
извеждането на токсините от организма.
Съдържа се в плодовете и зеленчуците, като цитруси, шипки,
киви, чушки, картофи, зелеви храни – броколи, зеле. При
недостиг на витамин C може да се наблюдава изоставане в
растежа, склонност към често боледуване, трудно зарастване на
рани, отпадналост и др.
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Здравословни хранителни
навици

В

първите години след раждането на бебето се създават и
неговите предпочитания към храни и хранителни навици.
Малките деца, по подобие на възрастните, предпочитат сладките
и солените храни, като избягват киселите и горчивите.
Още в корема на мама, и по време на кърмене, бебето се
запознава с различни вкусове и развива препочитания към
храните, с които се храни майката. А в периода на захранване
е важно детето да се захрани с голямо разнообразие от храни
като зеленчуци, плодове, зърнени храни и различни източници
на протеини.

Възпитаване на здравословни хранителни навици
● Създаването на здравословни навици и предпочитания
започва oще от бременността и кърменето. Избирайте
здравословни храни;
● Храненето трябва да е в спокойна обстановка, без
бързане и напрежение, тъй като по този начин се затруднява
храносмилането;
● Правилно и бавно дъвчене. Храносмилането започва още в
устата, при дъвчене;
● Трябва да се избягва емоционалното обвързване с храната.
Не предлагайте храната като емоционално успокоение при
негативни емоции, тъй като това създава модел за в бъдеще;
● Личният пример на родителя е много важен! Не забравяйте,
че вашият начин на хранене и отношение към храната се
копират от децата;
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● Имайте вкъщи здравословни храни, много плодове
и зеленчуци, полезни протеини и мазнини. Избягвайте
празните калории, сладките храни и простите въглехидрати,
безалкохолните напитки, чипс, снакс и др;
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Предимства на детската кухня

С

лед като детето е захранено с много от храните, пред всяка
майка стои въпросът дали да приготвя вкъщи храната или
да се довери на детска кухня. Готвенето вкъщи има редица
предимства, тъй като майката сама избира продуктите, с
които да сготви, и определя менюто за бебето. Детето свиква
със семейната храна и начина на готвене, и се научава да ги
предпочита.

В същото време детската кухня има много предимства:
● Разнообразно меню с различни групи хранителни вещества.
Това са различни видове меса, млечни продукти, зърнени и
нишестени храни, плодове и зеленчуци, бобови храни и риба,
полезни мазнини.
● Менюто е съобразено с нуждите на подрастващия детски
организъм. Рецептите в него са изготвени от специалисти,
лекари и диетолози и се препоръчват от Министерство на
здравеопазването.
● Всеки ден прясно приготвена храна. За родителите често е
затормозяващо да приготвят всеки ден храна в малки порции,
голяма част от която се изхвърля.
● Високо ниво на качествен контрол. Продуктите, с които се
готви, са от качествени и утвърдени производители, и се тестват
лабораторно. Притежават сертификат за качество ISO 9001.
● Безопасност на храната за консумация от деца. Сертификат
ISO 22000.
● Пречистване на водата. Водата, която се използва за
приготвяне на храната, се пречиства чрез двойна филтрация и
обратна осмоза.
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● Висока хигиена и минимален риск от замърсяване и
инфекции. Хигиената в кухнята е на най-високо ниво, което
трудно се постига в домашни условия.
● Минимално влагане на сол и захар в менюто. До една година
в ястията не се добавя сол и захар, а след това присъства в
много ограничени количества, за да не се стимулират вредни
хранителни навици.
● Меню, изготвено с до 95% био храни и супер храни. Това
обезпечава повече спокойствие за здравето на детето, тъй
като био храните се третират с по-малко вредни пестициди и
химикали, и са по-богати на полезни витамини и микроелементи.
● Не се използват консерванти, колбаси, вредни мазнини, както
и преработени и третирани с вредни вещества храни. Малките
деца са особено чувствителни към вредни вещества от храната
и околната среда.
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Защо да изберете лютеница
Хер Бебе за вашия малчуган?
Какво съдържа лютеница ХЕР БЕБЕ?

Печени белени червени пиперки, ябълково пюре, доматено
пюре, рафинирано слънчогледово олио и сол.

За кого е подходяща лютеницата на ХЕР БЕБЕ?

За деца над 1 година, като се приготвя от напълно натурални
и висококачествени продукти, без нишестета, консерванти и
рафинирана захар.

Защо след отварянето лютеница ХЕР БЕБЕ трябва да
се консумира и съхранява до 72 часа при температура
0 - 4 °С?
При окисляване на продукта (разрушаване на стерилността на
буркана) започват да текат процеси, които водят до разваляне
на храната. Това, което би я съхранило за по-дълъг период са
консервантите, които липсват в лютеница ХЕР БЕБЕ.

Лютеница ХЕР БЕБЕ не съдържа захар, а е сладка.
Защо?

Лютеницата съдържа ябълки, които допринасят за сладкия
вкус. Ябълката има много полезни вещества и е „царицата“ на
плодовете. Това е и плодът с най-голямо сортово разнообразие.
Смята се, че има над 10 000 сорта, но само малка част от тях са
ядливи.

Откъде се взимат продуктите за лютеница ХЕР БЕБЕ?
Български ли са?

Продуктите са изцяло български, като всичките се отглеждат в
Пловдивски и Пазарджишки регион.
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Къде се прави лютеницата ХЕР БЕБЕ?

Лютеницата се произвежда в с. Православен, община Първомай,
от „Консеринвест“ ООД.

Защо лютеницата не съдържа моркови и патладжан?

Синият домат (патладжан) е алерген и не е препоръчителен за
деца до 3 годишна възраст.
В рецептата ябълката заменя моркова, тъй като предлага много
повече полезни вещества, в това число голямо количество
витамини А, В, С и D.

Доматите пресни или консервирани са?

В лютеницата си влагаме домати от консерви, тъй като е научно
доказано, че преработеният домат е много по-полезен, спрямо
пресния.
Доматите, които се влагат в лютеницата се смилат до
получаването на гладко пюре, след което се стерилизират и
поставят в антиспетични пликове за съхранение, което е и
най-високото стъпало в йерархията на съхранение на
натурални продукти.
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Рецепти
ЗАКУСКИ

Елда със сирене и масло (от 8-и месец)
• 100 г елда
• 20 г обезсолено сирене
• масло на върха на ножа
Добре е да накиснем елдата във вода още от предната вечер.
На сутринта я сваряваме до готовност и пасираме до
гранулирана консистенция. Може да сварим по-голямо
количество, за две-три хранения, и да съхраняваме в хладилник.
Преди сервиране към елдата добаме масло и натрошено
сирене.

Бананови палачинки (от 9-и месец)
• 2 яйца
• 3 узрели банана
• 2-3 с. л. зехтин
• ½ ч. ч. брашно от елда, лимец или спелта
В купа разбиваме яйцата, след което добавяме бананите,
предварително нарязани на парченца, и зехтина, и пасираме
с пасатор. Прибавяме брашното и разбъркваме до хомогенна
смес. С лъжица оформяме малки палачинки в нагорещен тиган,
с малко зехтин. Обръщаме и печем, и от двете страни,
до готовност.

Сладкиш с ябълки или тиква (от 10-и месец)
• 4 яйца
• 1 намачкан банан
• 2 ч. ч. настъргана ябълка или тиква
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• 4-5 с. л. зехтин / олио
• 1 бакпулвер
• щипка канела
• 1 ½ ч. ч. брашно от ръж / спелта
Разбиваме яйцата, като вместо захар използваме намачкан
банан за подслаждане. Тиквата и ябълката също ще дадат
сладък вкус. Добавяме зехтина и брашното, които сме смесили,
предварително, с бакпулвера и канелата, и разбъркваме.
Накрая прибавяме настърганите плодове и печем в загрята
фурна, на 190 °С, за около 25 минути.

Сладкиш с овесени ядки и рожков (от 12-и месец)
• 3 яйца
• 2 банана, добре узрели
• 4-5 с. л. зехтин
• 2 с. л. брашно от рожков
• 1 ч. ч. фини овесени ядки
Разбиваме яйцата и към тях добавяме бананите, нарязани на
малки парченца. Добавяме зехтина и брашното от рожков, както
и овесените ядки, и сместа оставяме за около 10-15 минути, за да
могат овесените ядки да поемат от течността. Изсипваме всичко
в тава, върху хартия за печене, и печем 20 минути на 190 °С.

Овесена каша (от 12-и месец)
• 200 мл прясно мляко
• 5-6 с. л. фини овесени ядки
Слагаме млякото в тенджерка на котлона, за да се загрее, след
което добавяме овесените ядки и бъркаме непрестанно. След
около 5 минути трябва да са омекнали и сварени. Оставяме
кашата да се охлади и можем да сервираме, гарнирана със
стафиди или настърган плод.
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Мъфини със сушени домати и маслини (от 12-и месец)
• 250 г пълнозърнесто брашно от спелта
• 1 ч. л. сода
• 50 - 60 г сушени домати, нарязани на малки парченца
• 60 г зелени маслини, нарязани на парченца и обезсолени
• 1 яйце
• 300 г кисело мляко
• 50 мл зехтин
• червен пипер
• розмарин
Смесваме сухите съставки в купа – брашното, сушените домати,
маслините, пипера и розмарина. В друга купа разбиваме яйцето
и добавяме киселото мляко със содата и мазнината. След
това смесваме съдържанието на двете купи и разбъркваме
добре. Подготвяме формите за мъфини, като ги намазваме
предварително с малко мазнина за по-лесно изваждане. Пълним
формичките с тестото, като не запълваме до горе. Печем за
около 30 мин., в предварително загрята фурна, на 180 °С. Можем
да сервираме с лютеница ХЕР БЕБЕ финосмляна, подходяща за
деца над 1 г., без добавена захар и консерванти.

ОБЯД
Сладък картоф с пуешко и кейл (от 6-и месец)
• 1 сладък картоф
• 20 г пуешко месо
• 1-2 листа кейл
• 1 ч. л. зехтин
Измиваме, почистваме и нарязваме, на парчета, сладкия картоф,
след което го сваряваме на пара. 2-3 минути преди да е готов
добавяме листата кейл, които са почистени от твърдите части.
Зеленчуците пасираме до гладко пюре и към тях добавяме
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предварително свареното пуешко месо. Можем да сварим поголямо количество месо и да замразим, във формички за лед, и
след това лесно да добавяме към ястията по 2-3 кубчета.

Киноа със зеленчуци и пиле (от 7-и месец)
• 1 морков
• 1 малка тиквичка
• 2 с. л. киноа
• 30 г пилешко месо
• 1 ч. л. зехтин
• 5 г наситнен магданоз
Сваряваме месото предварително, като можем да замразим
частта, която няма да ползваме сега, във формички за лед.
В част от бульона сваряваме киноата, заедно с моркова и
тиквичката. Останалата част от бульона можем да запазим за
други ястия. Когато киноата е готова, добавяме месото, зехтина
и магданоза. Пасираме всичко до гранулирана консистенция.

Миш-маш (от 9-и месец - две порции)
• 2 яйца
• 40 г обезсолено сирене
• 2 печени червени чушки
• 2 домата, пресни или от консерва
• щипка червен пипер
• 5 г наситнен магданоз
• 10 г масло
Нарязваме зеленчуците на малки парченца, и задушаваме
домата и чушката в маслото. Изчакваме доматът да се сгъсти и
да се сготви, след което към него добавяме натрошеното сирене
и яйцата. Разбъркваме до готовност и добавяме червен пипер и
магданоз. Ако има нужда, пасираме леко.
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Кюфтенца от тиквички (от 9-и месец)
• 1 тиквичка
• 1 яйце
• 1 малка шепа спанак
• щипка кимион
• 4 с. л. брашно
• зехтин
Всички продукти, без зехтина, смесваме и пасираме до
хомогенна смес. Ако сместа е много течна, можем да добавим
още малко брашно. С лъжица оформяме кюфтенца, и ги печем,
в предварително загрят тиган, с много малко добавен зехтин.
Печем, и от двете страни, до зачервяване.

Омлет със спанак и грах (от 9-и месец)
• 1 яйце
• 20 г обезсолено сирене
• 1 малка шепа спанак
• 2-3 с. л. грах
Разбиваме яйцето и добавяме натрошено сирене. Нарязваме
спанака на дребно и разбъркваме заедно с яйцето. Добавяме
граха и запичаме на тиган, от двете страни, до готовност.

ВЕЧЕРЯ
Рибени крокети със сьомга (от 8-и месец)
• 50 г филе от сьомга
• 150 г картофи
• 1 яйце
• малка шепа наситнен магданоз
• 1-2 с. л. брашно
Картофите и рибата сваряваме на пара. Може да сварим картофа
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в малко вода, а сьомгата да запечем на фурна. Смесваме
картофите и рибата, и добавяме наситнения магданоза и яйцето.
Пасираме до хомогенна смес, от която, с помощта на малко
брашно, оформяме кюфтенца или крокети. Печем, върху хартия
за печене, във фурна, на 200 °С, до зачервяване.

Паста с доматен сос и пиле (от 9-и месец)
• 100 г паста на буквички или кус-кус
• 20 г доматено пюре
• 30 г пилешко месо
• 5 г зехтин
Сваряваме пастата според указанията на опаковката.
Към готовата, охладена, паста добавяме доматеното пюре,
предварително свареното пилешко месо и малко зехтин. Ако
количеството паста е много за едно хранене, можем да отделим
част от нея и да съхраняваме в хладилник до следващия ден.

Супа с карфиол и картофи (от 9-и месец)
• ½ малка глава карфиол
• 2 картофа
• 1 морков
• 1 малка глава лук
• 100 мл прясно мляко
• щипка червен пипер
• щипка риган
• 1 с. л. зехтин
Задушаваме лука и моркова в малко зехтин. Доливаме месен
бульон или вода. Добавяме картофите, нарязани на кубчета,
и карфиола, на розички. След като зеленчуците се сварят,
добавяме подправките и прясното мляко. Сваляме от котлона
след 2-3 минути и, след като супата се охлади, пасираме с
пасатор. Супата може да предложите като самостоятелно ястие
на вечеря или като допълнение към обяда.
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Пататник (от 9-и месец)
• 2 картофа
• 1 малка тиквичка
• 50 г сирене
• 1 яйце
• 1 с. л. зехтин
• щипка червен пипер
• малка шепа наситнен магданоз
Картофите и тиквичката настъргваме с ренде. Към тях добавяме
яйцето, сиренето, зехтина и подправките. Сместта разпределяме
равномерно в тавичка, върху хартия за печене. Печем на 210 °С
за 30 минути, до зачервяване.

Кюфтенца от елда и боб (от 12-и месец)
• 120 г сварена елда
• 50 г сварен белен боб
• 50 г сирене
• 1 яйце
• малка шепа наситнен магданоз
• щипка сол
• щипка кимион
• 1 с. л. зехтин
Всички продукти смесваме и пасираме с пасатор или в блендер.
Ако сместа е прекалено гъста, можем да добавим малко вода.
Оформяме кюфтенца, които печем, върху хартия за печене, в
умерена фурна на 200° С около 30 минути, до готовност.
Кюфтенцата могат да се сервират със салата и лютеница
ХЕР БЕБЕ с ябълки, подходяща за деца над 1 година, без
добавена захар и консерванти.
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Интервю и съвети от
д-р Татяна Сотирова
Д-р Татяна Сотирова работи като
детски лекар от почти 30 години. Води
детски и родителски консултации,
организира образователни семинари
и е обучител по програмата на
Д-р Томас Гордън "Трениране на
успешни родители" (ТУР). Опитът в практиката,
отдадеността и професионализмът на д-р Сотирова ни
накараха да ù зададем едни от най-важните въпроси,
свързани с храненето през първите 1000 дни от живота на
всяко дете. Ето какво ни сподели д-р Сотирова:
Здравейте млади, отдадени на идеите си и работещи
с любов хора! Благодаря Ви за доверието! С радост
искам да споделя опита си с вас, за да потвърдя и
допълня информацията, която старателно сте подбрали и
предоставяте на Любознателните и Грижовни Родители.

1. Какво да правим ако бебето отказва твърда храна и
предпочита кърма/адаптирано мляко?
Когато дойде времето за захранване с храна, различна по
вкус, плътност и аромат от кърмата или адаптираното мляко,
а и подавана по различен начин, бебетата имат индивидуален
отговор. Малките Големи Човечета и на тази възраст си имат
своите предпочитания, индивидуално темпо на опознаване
на храната и това определя индивидуалния поход към този
важен момент на промяна. Представете си само връзката
на кърменото бебе с майката. Представете си и радостното
движение на тялото на бебо при вида на бутилката. До
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сега то знае само това. Ето тук искам да ви подсетя още
от четиримесечна възраст, пък и по-рано, вашето дете да
присъства на родителската трапеза, за да наблюдава какво
се случва. Дайте му да оближе храна, но не да я преглъща.
Така, когато настъпи моментът ще има приемственост. Целта
на захранването е възпитаваща, както за начина на хранене,
така и за подготовка на ензимите за преработка на храната.
И ако Малкото Голямо Човече е сладокусно, може да си
изяжда отредената доза според съвета на педиатъра. Важно
е да опитва всеки ден нещо ново, съобразено с възрастта,
а ако не иска, приемаме тази ситуация с вярата, че това е
процес на израстване. От личен опит, и от наблюдения, знам
и ви разбирам, Грижовни Родители, как се информирате за
захранването, търсите да набавите най-чистите и органични
продукти, отделяте време и влагате творчество, за да приготвите
храната за Вашето Любовче, а то... хапва две лъжички и... всеки
ден разочарование. Още при първите неразпознати сигнали
за предпочитанията на детето и настояване да изяде порцията
си, се слага началото на "злоядото отношение". В този момент
искам да съм до вас и да ви окуража да приемете отказа. Факт
е, че децата до три годишна възраст преминават през различни
периоди на отношение към храната. Научете се да разпознавате
сигналите за промяна на детето си и заедно с педиатъра
разработете индивидуален подход.

2. Как да процедираме, ако бебето, след започване на
захранване, отказва да пие вода? Mожем ли да даваме
други течности вместо вода?
Сигурна съм , че сте събрали и много информация за това да
пие ли вода детето, кога и как да я предложим. Кърмачетата
изключително рядко ожадняват. Кърмата е течност, която
задоволява както глада, така и жаждата. Достатъчно е да
предложим кърма, когато разпознаем сигнал за жажда. При
бебетата, хранени с адаптирано мляко, предлагаме вода за
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утоляване на жаждата от нулева възраст. Когато захраним с
храна, различна от мляко, се налага и да предлагаме активно
вода. Някак естествено съвпада периода на захранването с
подражателната фаза на развитие. Тогава детето иска да пие от
чаша както мама, тате, бате... и започва да иска да отпива вода
от отворен съд и едновременно с това си утолява жаждата.
Препоръчвам до едногодишна възраст течностите да са кърма,
адаптирано мляко и вода.

3. Как изглежда пълноценното, балансирано и
здравословно хранене за бебета и малки деца
до 3-годишна възраст?

За да расте здраво Малкото Голямо Човече, във всяко негово
хранене трябва да присъстват протеини от животински и/или
растителен произход, един път на ден плод, храните да са с
балансирано присъствие на фибри, протеини, въглехидрати и
мазнини. Да не са пържени, пикантни и прекалено солени, да са
лишени от подслаждане с кристална бяла захар, да са прясно
приготвени с Любов. Вярвам в родителската ви мотивация и съм
сигурна, че ежедневно влагате много енергия, за да нахраните
децата си по възможно най-добрия начин. А, когато дойде
предпочитанието да прекарвате повече качествено време
с децата, всичко това за вас могат да направят хора с лично
отношение към храната - екипът от професионалисти на
ХЕР БЕБЕ.
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