6 T/M 7 MAANDEN

1.

dagmenu voorbeeld

2.

Tussen de 4 en 6 maanden gaat het om proefhapjes vaste
voeding. Dit zijn 3 tot 4 theelepeltjes, 1 tot 2 keer per dag.
Bijvoorbeeld geprakte groente, fruit, of wat kleine stukjes
brood zonder korst. Starten met groente in plaats van fruit,
kan helpen om groentesmaken beter te accepteren.

4.
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max.

200 ml
max.

granenpap
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aantal druppels
volgens bijsluiter

* 100 gram worteltjes
* Zie de achterkant van de folder
voor meer groenten die je kunt
gebruiken in hapjes

banaan EN peer puree

* prakken of
stukjes

+

1.

2.
3. Geef 1 portie aan je kind

en eet de rest zelf op. Dit
hapje leent zich minder
goed voor invriezen.

eetlepels

+/- 15:00 uur
borst
of fles

OF

200
max.

+

* 1/2 banaan
* 1/2 peer (of ander fruit)

OF

200
max.

Andere groentenhapjes
1.
2.

+/- 18:00 uur
1,5 eetlepel
groente +
1,5 eetlepel
aardappel,
rijst of pasta
+ 1 tl
olie/
margarine

+/- 19:00 uur
borst
of fles

* pureren of
stukjes

* pureren of
stukjes

Was de courgette en snijd
hem in stukjes.
Kook de stukjes courgette
of doperwten samen met
een paar lepels water in
zo’n 5 minuten gaar.

3. Pureer de groenten

* 1/2 courgette óf 100 gram
doperwten
* Om smaken aan te leren is het het
beste om groenten niet te mengen
* Zie de achterkant van de folder
voor meer groenten die je kunt
gebruiken in hapjes

4.

met wat kookvocht en
eventueel wat moeder- of
poedermelk glad met de
staafmixer.
Verdeel de puree in 4
porties, geef 1 portie
aan je kind en vries de
rest in in diepvrieszakjes,
ijsblokzakjes of bakjes.

SMAAKONTWIKKELING

met worteltjes en rijst

OF
+/- 07:00 uur
borst
of fles
+ halve tot
1 boterham
met margarine (kuipje)
+ beleg (bijvoorbeeld
groente/fruit)
OF
200 ml
max.
granenpap

+/- 10:00 uur
half stuk
fruit +
water

200
max.

+/- 19:00 uur
borst
of fles

1.

dagmenu voorbeeld

2.

+
+

+

Vit

10

a

mc min
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er D
da
g

aantal druppels
volgens bijsluiter

Vit

* 100 gram courgette
* 1 tomaat (evt. uit blik)
* 1 theelepel vloeibare
margarine/olijfolie
* 100 gram bruine bonen uit pot
of blik zonder zout

am

ine

D

aantal druppels
volgens bijsluiter

1.

+

3.
opvolg
melk

+
4.

+
* prakken of
stukjes

Was het stukje courgette
en snijd het in stukjes.

2. Ontvel de tomaat en snijd

OF

+/- 15:00 uur
cracker of
soepstengel
+ water
+/- 18:00 uur
3 tot 4
eetlepels
groente +
2 eetlepels
aardappels/
rijst/ pasta
+ 1 eetlepel
vlees/vis/
kip/ei
+ 1 tl olie/
margarine

pasta met doperwtjes en zalm

Vanaf 12 maanden
+/- 300 CC melk of zuivel per dag

* prakken of
stukjes

+/- 12:00 uur
borst
of opvolgmelk
+ 1 boterham
met margarine
+ beleg

1 T/M 3 JAAR

+

het vruchtvlees klein.
Verwarm de margarine of
olie in een klein pannetje.
Voeg de courgette en
tomaat met een paar
lepels water toe. Stoof
de groente gaar. Doe de
bonen bij de groente en
laat het geheel warm
worden.
Verdeel in 2 porties en
bewaar 1 portie afgedekt
in de koelkast voor de
volgende dag.

* 50 gram worteltjes
* 4 eetlepels gare zilvervlierijst
* 50 gram witte vis zonder
graten (tilapia, koolvis, kabeljauw)
* 1 tl vloeibare margarine of
olijfolie

1.

Schrap de wortels en snijd
ze in stukjes.

3.
4.

5.

1.
2.

lepels water in zo’n 5
minuten gaar.
Verwarm de margarine
of olie in een pannetje en
stoof de vis in een paar
minuten gaar.
Prak de vis met de
worteltjes en rijst met
een vork. Voeg melk of
kookvocht toe om het
smeuiig te maken.
Verdeel in 2 porties en
bewaar 1 portie afgedekt
in de koelkast voor de
volgende dag.

Kook het ei in 10 minuten
hard, laat het afkoelen en
pel het.
Maak de broccoli schoon.
Schil de aardappel. Snijd
beiden in stukjes en kook
ze even gaar.

3. Prak alles met een vork.
* prakken of
stukjes

4.
* 1 ei
* 50 gram broccoli-roosjes
* 1 kleine aardappel
* 1 tl vloeibare margarine of
olijfolie

+/- 10:00 uur
1 stuk fruit +
water / thee

3.

+

Voeg kookvocht of melk
toe, zo wordt het smeuiig.
Verdeel in 2 porties en
bewaar 1 portie afgedekt
in de koelkast voor de
volgende dag.

100
ml.

+/- 18:00 uur
4 eetlepels
groente
+ 3 eetlepels
aardappels/
rijst/ pasta
+1à 2
eetlepels
vlees/ vis/
kip/ ei
+ 1 tl olie/
margarine

aantal druppels
volgens bijsluiter

+

BLIJVEN OEFENEN
Kinderen kunnen alle smaken leren eten, ook alle groenten!
Vergeet niet om af te bouwen met de fles, anders heeft
je kind geen trek in vast voedsel. Baby’s spugen soms iets
uit omdat ze moeten wennen aan een nieuwe smaak of
structuur. Blijf deze voeding wel aanbieden. Herhaling
is belangrijk en tien keer proeven voordat ze iets lekker
vinden is normaal. Pureer de voeding niet glad maar prak
het of bied het in stukjes aan, zo leert je kind kauwen.

+/- 19:00 uur
borst
of fles
of ongezoete
yoghurt

*
*
*
*
*
*
*

300 gram volkoren spaghetti
500 gram doperwtjes
400 gram zalmfilet
1 ui, gesnipperd
1 ansjovisje
1 scheutje room
Olie

4.

De hoeveelheden in deze
recepten zijn voldoende
voor 2 volwassenen en 2
kinderen

1.

2.
100
ml.

3.
4.

* in stukjes
snijden

+

Laat het ansjovisje in een
bakpan op een laag vuurtje
smelten in de olie.
Voeg de gesnipperde ui toe
en bak tot deze gaar is.
Voeg de doperwtjes toe
en verwarm op een zacht
vuurtje.
Voeg stukjes zalm en de
room toe, roer voorzichtig
en verwarm met de deksel
er op.
Kook ondertussen de pasta.
Schep eerst de pasta op en
dan de saus.

T haise gele curry met kokosmelk

+

* in stukjes snijden

* 200 gr zilvervliesrijst
* 1 grote ui
* 1 rode paprika
* 1 stronk broccoli
* 100 ml kokosmelk
* Een eetlepel gele Thaise
currypasta
* 200 gram tofu of stukjes kip
zonnebloemolie
* Verse koriander
* Evt. cashewnoten voor de
volwassenen

Kook de rijst zoals
aangegeven op de
verpakking.
Dep de tofu droog met een
schone theedoek, snijd in
blokjes en bak in de olie, of
bak de blokjes kip in olie,
controleer of ze gaar zijn.
Pel en snipper de ui. Was
de paprika en broccoli en
snijd in stukken.
Bak ze in de wok op hoog
vuur 3 minuten. Voeg dan
de currypasta toe, schep
alles goed om en voeg de
kokosmelk en de gebakken
tofu of kip erbij en laat
nog even kort borrelen.
Schep eerst de rijst op, dan
de curry en garneer met
koriander/noten.

De hoeveelheden in deze
recepten zijn voldoende
voor 2 volwassenen en 2
kinderen

* in stukjes snijden

* in stukjes snijden

OF

OF

200
max.
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+

+/- 12:00 uur
1 à 2 volkoren
boterhammen
met margarine
+ beleg
+ halfvolle melk
of opvolgmelk
+/- 15:00 uur
snackgroente
+ half stuk fruit
+ water

+

Vit

10

* in stukjes snijden

2. Kook ze met een paar

Gekookt ei met broccoli en aardappel

10
Va nafden
ma a n

+/- 07:00 uur
1 volkoren
boterham
met margarine
+ beleg
+ halfvolle
melk of
borstvoeding

OF

OF

100
ml.

YOGHURT

Baby’s die vanaf 4 maanden vast voedsel krijgen, zoals
groente, fruit en brood, eten als kind beter. Dit is dus
hét moment om je kind groente te leren eten! Ook
helpt het tegen allergieën om vroeg te beginnen. Tot
8 maanden is een klein beetje genoeg, het mag nog
geen melkvoeding vervangen. Vanaf 8 maanden
is het juist wel belangrijk om af te bouwen met
de fles. Twijfel over de groei? Een keer extra
wegen op het consultatiebureau kan altijd.

met courgette en tomaat

dagmenu voorbeeld

OF

200
max.

Gestoofd visje

halfvolle melk

+/- 12:00 uur
borst
of fles +
stukjes brood

Schil het fruit en verwijder
klokhuis of pit(ten).
Pureer het fruit glad.

8 T/M 11 MAANDEN

bruine bonen

halfvolle melk

+/- 7:00 uur
borst
of fles
of pap

+/- 10:00 uur
geprakt
fruit +
water

3.

Schrap de wortels en snijd
ze in stukjes.
Kook ze met een paar
lepels water in zo’n 5
minuten gaar.
Pureer de wortels met
wat kookvocht en
eventueel wat moeder- of
poedermelk glad met de
staafmixer.
Verdeel de puree in 4
porties, geef 1 portie
aan je kind en vries de
rest in in diepvrieszakjes,
ijsblokzakjes of bakjes.

granenpap

Worteltjes

100 ml.
max.

EET MIJN
KIND GENOEG?
Als je kind minder of meer eet of drinkt
dan hier staat geeft dat niet. Als je kind
weinig groente of fruit eet, geef dan
geen extra tussendoortjes, want dan
laten ze hun fruit en groente zeker staan.
Als je kind meer wil eten, geef dan met
name extra groente, ook tussendoor.
Als je onzeker bent over de groei, bel
je consultatiebureau of ga eens langs
om je kind te wegen.

WAT

MAG

MIJN

MAG VAKER PER DAG
0mnd+

4mnd+

0mnd+

6mnd+

4mnd+

12mnd+

KIND

MAXIMAAL 1X PER WEEK
6mnd+

6mnd+

6mnd+

6mnd+

vers fruitsap

volkoren biscuits

6mnd+

6mnd+

6mnd+

6mnd+

6mnd+

6mnd+

4mnd+

4mnd+

6mnd+

6mnd+

4mnd+

4mnd+

6mnd+

12mnd+

6mnd+

4mnd+

6mnd+

groente- of
fruitspread
4mnd+

4mnd+

of notenpasta

hummus

4mnd+

4mnd+

4mnd+

4mnd+

6mnd+

jam met
minder suiker

bruin 4mnd+
fijn volkoren 10mnd+
6mnd+

6mnd+

6mnd+

6mnd+

vleeswaren

(vega) smeerworst

6mnd+

6mnd+

witte pasta en rijst
4mnd+

4mnd+

LIEVER NIET GEVEN
4mnd+

4mnd+

4mnd+

4mnd+

4mnd+

4mnd+

4mnd+

4mnd+

4mnd+

In dit schema zie je aan de cijfers: 4mnd+, 6mnd+,
vanaf hoeveel maanden je kind iets mag eten of
drinken.

4mnd+

HANDIGE TIPS
01

We adviseren om je kind zo lang mogelijk alleen
eten en drinken te geven uit de groene kolom.
Deze voeding is puur en onbewerkt. Het bevat
belangrijke bouwstoffen zoals vezels, eiwitten,
vitaminen en mineralen. Daarmee groeien het
lichaam en de hersenen. Deze voeding beschermt
je kind ook tegen ziekten.
Geef ook als tussendoortje en op brood groente
en fruit, en zo min mogelijk voorverpakte
producten van het babyschap in de supermarkt.

MAXIMAAL 1X PER WEEK
In het eten en drinken in de oranje categorie zitten weinig bouwstoffen en vaak wel ongezonde
stoffen zoals suiker, zout of slecht vet.
Potjes en potgroenten bevatten wél vitaminen,
maar als je ze altijd geeft leren kinderen geen
verse groenten eten omdat vers anders smaakt
dan potjes.

02

03

4mnd+

4mnd+

4mnd+

4mnd+

•

4mnd+

4mnd+

4mnd+

4mnd+

•
•
•
•

mag uit blik
4mnd+

4mnd+

6mnd+

4mnd+

•
kruiden

volkoren
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•

Kinderen tot 1 jaar kunnen ziek worden van
honing.
Gebruik tot 1 jaar geen zout, bouillon of
sojasaus.
Leverworst max. 1x per week i.v.m. vitamine A.
Informeer je vooraf goed als je je kind
vegetarisch of veganistisch wilt opvoeden.
Geef alleen ontbijtgranen zonder toegevoegde
suiker of honing, bijvoorbeeld geen cruesli.
Geef niet dagelijks rijst in verband met
arsenicum.
Niet vergeten: vitamine D. Belangrijk voor de
opbouw van spieren, botten en weerstand.
Druiven en tomaatjes halveren.

07

10x groente proeven

04

08

09

10

DWING JE KIND NIET, MAAR BIED
OOK NIET IETS ANDERS AAN
Als een kind zijn groente niet opeet, geven veel
ouders iets anders: een boterham, potje, fruit,
extra vlees of toetje. Het kind leert dan dat het
beloond wordt als het zijn groente niet opeet, en
zal steeds vaker groente weigeren. Dwing je kind
ook niet, het is bewezen dat dat niet werkt. Zelf
het goede voorbeeld geven werkt het beste.

Geef het goede voorbeeld

hapjes uit de diepvries
Maak in het weekend twee soorten (groente-)
prutjes. Kook harde groente/fruit in een beetje
water. Pureer of prak ze en vries ze in
in ijsblokzakjes of bakjes. Potjes zijn OK. Maar
als je ze elke dag geeft, leert je kind geen verse
groente eten, omdat potjes anders smaken dan
verse groenten.

11

eten in stukjes
Door aan stukjes eten te voelen met hun handjes
en mond, wennen kinderen aan de structuur van
‘echt’, ongepureerd eten en leren ze beter eten.
Veel ouders zijn bang dat hun kind stikt in stukjes.
Maar dat gebeurt bijna nooit, omdat kinderen
een hele goede kokhalsreflex hebben. Harde
groenten en fruit kun je eerst koken, druiven en
snoeptomaten altijd even doorsnijden.

Goede vetten zijn onmisbaar voor je kind. Gezond
vet bevat onmisbare stoffen. Geef daarom vanaf
6 maanden elke dag 1 theelepel margarine, olie,
pindakaas, avocado of vis (gefrituurd en dierlijk
vet zijn ongezond).

06

VOOR KINDEREN
VAN 0 TOT 4 JAAR

Je kind wil altijd eten wat jij eet. Als jij broccoli
eet, wil je kind het vaak ook.

bied verschillende
groenten aan

goede vetten!

Water en lauwe thee

WAT MAG
MIJN KIND
AL ETEN ?

Als je je kind een gezonde start wilt geven geef
je water en lauwe thee zonder suiker of honing.
Zoete dranken (ook vers fruitsap, diksap en limo
met zoetstof) zijn ongezond vanwege teveel
suikers en de zoete smaak. De vitamines in
fruitsap gaan verloren bij het persen.

Want in elke groente zitten andere vitamines.
Start juist nu met het aanbieden van verschillende
smaken groente. Dat zorgt er voor dat je kind op
latere leeftijd beter groente eet.

05

Snackgroente
Zorg dat je kind genoeg trek heeft voordat het
gaat eten. Dan eten ze beter! Een uurtje voor het
eten dus geen- of calorie-arme tussendoortjes
geven, zoals snackgroente. En bouw de fles op tijd
af.

Begin met groente

Het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen
elke groente, zelfs bittere smaken, na 10x proeven
‘lusten’ en er steeds meer van gaan eten. Dit geldt
trouwens ook voor volwassenen.

LET OP!
•

Heb je vragen of twijfels? Bel dan het Centrum voor Jeugd
en Gezin 0299-714848 of kijk op www.voedingscentrum.nl

Kinderen houden van nature van zoete en vette
smaken. Fruit leren eten is daarom makkelijk,
maar groente lastiger. Begin daarom met groente.
(Gepureerde) groente is ook lekker als broodbeleg.

LIEVER NIET GEVEN
In dit eten en drinken zitten bijna alleen maar
slechte stoffen waardoor je kind ongezond
opgroeit. Het is daarom het beste als je het eten
en drinken uit de rode categorie niet geeft. Pas
als ze weten hoe ‘lekkers’ smaakt (zoet, vet of
zout eten) gaan ze daar om vragen. Geef dus zo
lang mogelijk alleen eten en drinken uit de groene
kolom.

Eet en drinkt mijn
kind genoeg?
De beste richtlijn of je kind genoeg eet, is zijn of
haar groei. Heb je twijfels of vragen? Je kunt het
consultatiebureau altijd bellen, of je kind komen
wegen op het inloopspreekuur.
Zie www.cjgpurmerend.nl voor de tijden.

MAG VAKER PER DAG

4mnd+

4mnd+

ETEN ?

HOE WERKT HET ?

6mnd+

havermoutpap
8mnd+

AL

12

belonen met aandacht
Beloon of troost je kind met aandacht en niet met
iets lekkers.

Deze folder is een uitgave van het Centrum voor
Jeugd en Gezin Purmerend www.cjgpurmerend.nl
en JOGG-Purmerend www.spurd.nl/jogg-purmerend

