5 Stappen
hapjesplan
In 5 stappen van de eerste hapjes
naar 3 hoofdmaaltijden per dag.
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Op weg naar
de eerste hapjes
Sabbelt je kindje op zijn vuistjes? Stopt hij
dingen in zijn mondje? Of houdt hij je eten
nauwlettend in de gaten? En is je kindje
4 maanden of ouder? Dan is jouw kindje
misschien klaar voor zijn eerste hapjes.*
Dit handige hapjesplan maakten wij speciaal
voor jou. We vertellen je waarmee je rekening
moet houden, met welke hapjes je het beste
kunt beginnen en hoe je de overstap naar de
vaste voeding verstandig aanpakt. Zo helpen
we je om in 5 stappen van de eerste hapjes
naar 3 hoofdmaaltijden per dag te gaan.

*Tot een leeftijd van 6 maanden is borstvoeding de belangrijkste
voeding, eerste hapjes zijn enkel aanvullend.
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Wij staan voor je klaar
Al meer dan 35 jaar beantwoorden we vragen van ouders. We weten dus
hoe leuk, maar ook hoe moeilijk het soms kan zijn om je kindje te laten
wennen aan zijn eerste hapjes vaste voeding. Heb je vragen over de eerste
hapjes? Stel ze gerust. Wij staan 24/7 voor je klaar. Heel veel plezier met de
eerste hapjes van je kindje!

Nutricia Kindervoeding Service
voor jou en je kindje
	Bel gratis 0800 022 26 26
	E-mail of chat nutriciavoorjou.nl
	WhatsApp +31 6 83 65 11 33
Loes, voedingskundige
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Waarom zijn de eerste
hapjes belangrijk?
Voor je kindje zijn de eerste oefenhapjes de
start van een ontdekkingsreis van borst- of
flesvoeding naar een combinatie van borstof flesvoeding en vaste voeding.
Wennen aan verschillende smaken
Vanaf 4 maanden staat je kindje open voor
nieuwe smaken. Daarom is dit een goede
leeftijd om met de eerste hapjes te beginnen.
Borst- of flesvoeding is tot 6 maanden de
belangrijkste voeding voor je kindje. Het
groente- en fruithapje is puur bedoeld
als extra leermoment tussen de borst- of
flesvoedingen in.

Wennen aan de structuur
Er valt nog een hoop te leren als je nooit
eerder vaste voeding hebt gegeten! Hoe eet je
bijvoorbeeld van een lepel, hoe gebruik je je
tong bij het eten en hoe kun je de voeding
veilig doorslikken? De eerste hapjes zijn altijd
gepureerd of geprakt, maar je kindje moet
toch wennen aan de structuur.
Een gezonde start
Als je je kindje vanaf het begin gezonde
eetgewoontes aanleert, is de kans groot dat
hij de rest van zijn leven blijft genieten van
gezonde smaken.

Wist je dat …
je kindje bij het eten van een lepeltje dezelfde
spieren traint als die hij later nodig heeft
om te praten?
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Leren eten
Het wennen aan vaste voeding gaat met
kleine stapjes. Je kindje moet wennen aan
het happen van een lepel en het slikken.
Hoe werkt het
Je kindje zal zijn eerste hapjes in het begin
van de lepel zuigen, alsof hij aan de borst of
uit de fles drinkt. Hij moet leren hoe hij zijn
tong gebruikt om het eten achterin zijn mond
te brengen.
Even wennen
Niet elk kindje reageert hetzelfde op zijn
eerste hapjes. Het is heel normaal als je
kindje zijn eerste hapjes meteen weer
uitspuugt, een heel vies gezicht trekt, angstig
naar de lepel kijkt of de lepel meteen
weer uit zijn mond duwt. Als je het rustig
blijft proberen, gaat je kindje vanzelf meer
genieten van zijn eerste hapjes. Blijf vooral
proberen, soms moet je een nieuwe smaak
wel 10 à 15 keer aanbieden voordat je kindje
‘toehapt’.
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Tips voor het eten van de oefenhapjes
• M aak de hapjes zo fijn mogelijk.
• J e kindje moet de tijd krijgen om zijn mondje
te openen. Zorg er dus voor dat je kindje de
lepel ziet komen.
• G ebruik een aangepast babylepeltje.
• B reng het lepeltje horizontaal naar zijn
mondje zodat je kindje zelf het hapje van
het lepeltje kan afhappen.
• J e kindje moet 10 à 15 keer iets proeven
voordat hij gewend raakt aan een nieuwe
smaak.
• G eef de eerste hapjes in een vertrouwde
omgeving en zorg dat je kindje zo min
mogelijk kan worden afgeleid.
• G eef de eerste hapjes als je kindje fit en
uitgerust is.

Wist je dat...
je het lepeltje niet hoeft af te strijken aan het
gehemelte van je kindje? Laat je kindje het
eten er zelf van af happen. Zo leert hij namelijk
optimaal zijn mondspieren gebruiken
en bepaalt hij zelf het tempo waarin hij eet.

Wanneer begin je met
de eerste oefenhapjes?
Sommige kindjes zijn al toe aan de eerste
oefenhapjes als ze net 4 maanden zijn,
terwijl anderen met 5 maanden nog heel
tevreden zijn met hun vertrouwde borst- of
flesvoeding.
Laat je kindje zijn eigen tempo bepalen
Wacht in ieder geval tot hij 4 maanden is,
dan kunnen zijn darmen de eerste hapjes
verdragen. Overleg met je consultatiebureau
wanneer je kunt gaan starten met de eerste
oefenhapjes.

Alle kindjes zijn anders. Laat je kindje dus
zelf zijn tempo bepalen en doorloop het
hapjesplan rustig. Geef je kindje genoeg
tijd om aan ieder hapje te wennen; ga niet
overhaast te werk. Herhaal iedere stap net
zolang totdat hij klaar is om verder te gaan.
(Verhoogde kans op) allergie?
Heeft je kindje een (verhoogde kans op)
allergie? Ook dan kun je, in overleg met je
consultatiebureau, starten met het geven van
de eerste hapjes vaste voeding.
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Hoe geeft je kindje aan
dat hij klaar is voor
de eerste oefenhapjes?
Je kindje kan nog niet praten, maar hij laat het je wel duidelijk
merken als hij eens wat anders wil proberen dan borst- of flesvoeding.
Let maar eens op de volgende veranderingen in zijn gedrag:
J e kindje wil meer borst- of flesvoeding dan normaal.
Je kindje sabbelt op zijn handje of stopt dingen in zijn mond.
• Je kindje maakt smakgeluidjes of hapbewegingen.
• Je kindje heeft veel interesse voor jouw eten en volgt de lepel
van je bord naar je mond.
• Je kindje wordt ’s nachts weer wakker, terwijl hij juist al doorsliep.
•
•
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Hoe bereid je de eerste hapjes?
Er zijn verschillende manieren om de eerste
hapjes van je kindje te bereiden:
Stomen
Met stomen behoud je de vitamines,
mineralen en smaak het beste. Je hebt er
geen dure apparaten voor nodig. Plaats de
ingrediënten in een vergiet of zeef boven een
pan met kokend water en de ingrediënten
zijn in een mum van tijd klaar!
Koken
Gebruik bij het koken zo min mogelijk water
en kook het eten niet te lang. Op deze
manier behoud je de meeste vitamines
en mineralen. Met het water dat over is,
kun je het gepureerde eten eventueel wat
aanlengen.
Magnetron
Met de magnetron heb je geen water
nodig. Hierdoor behoud je de vitamines en
mineralen. Roer het eten wel goed door om
te hete hapjes te voorkomen.

Hoe warm ik een potje Olvarit op?
Roer de inhoud van het potje en schep met
een plastic lepeltje de gewenste hoeveelheid
op een bordje.Verwarm het bordje ca. 20-30
seconden op 600 watt in de magnetron.
Een magnetron verwarmt niet geleidelijk.
Roer daarom ook na het opwarmen de
inhoud nogmaals goed door en controleer
de temperatuur.
Wat doe ik met restjes?
De inhoud van een potje dat je niet opgewarmd
hebt, kun je nog 24 uur afgesloten in de
koelkast bewaren. Eenmaal opgewarmd, kun
je de restjes niet opnieuw gebruiken.

Tip!
Je kindje eet in het begin maar
een paar lepeltjes. Daarom is
het handig als je zelfgekookte
hapjes in kleine, afsluitbare
diepvriesbakjes invriest. Zo ben
je altijd goed voorbereid.

Ruby, voedingskundige
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Wat heb je nodig voor
de eerste hapjes?
Een goede voorbereiding is het
halve werk! Zorg er daarom voor
dat je de volgende benodigdheden
in huis hebt bij het bereiden
van de eerste hapjes:

Slabbetje
Pan
Blender, staafmixer of vork
Babylepels
Babybordje
Handdoekje
Magnetron of pan
(evt. met vergiet/zeef)
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Klaar om te starten?
Je kindje weet hoe jij je voelt, omdat hij je gezichtsuitdrukkingen al goed herkent. Begin daarom
altijd met een lach.
Misschien ben je in het begin wat onzeker, daarom helpen we je in dit hapjesplan graag in
5 overzichtelijke stappen bij de introductie van vaste voeding. En onthoud dat borst- of
flesvoeding tot 6 maanden de belangrijkste voeding voor je kindje is. Alle kindjes zijn anders,
dus laat je kindje rustig zijn eigen tempo bepalen. Met een beetje geduld en vertrouwen zijn
jij en je kindje al snel op weg naar 3 hoofdmaaltijden en 2 tussendoortjes per dag.
Veel succes! En heb je vragen of wil je advies? Neem dan gerust contact op met de
voedingskundigen van Nutricia. Wij helpen je graag.

Lachen naar de camera!

Vergeet niet om de eerste hapjes
van je kindje vast te leggen
met je camera!
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In 5 stappen van de eerste hapjes naar 3 hoofdmaaltijden per dag
4 - 5 maanden
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Blijf
variëren

Stap 2

Stap 1

Groenten en fruit

Groenten
• Start met 3
verschillende
groentesoorten
• 1 groentesoort per
dag
• Wissel de smaken
af gedurende 7
dagen

• Geef dezelfde
groenten als in
week 1
• 1 groentesoort
per dag
• Blijf de smaken
afwisselen
• Voeg 2 eetlepels
rijstebloem toe aan
de eerste en/of
laatste fles borst- of
flesvoeding

• Voeg 1 fruitmoment per dag
toe
• Voeg 2 eetlepels
rijstebloem toe
aan de eerste
en/of laatste fles
borst- of
flesvoeding

Week 1

Week 2

Week 3

• Voeg nu een
vierde soort
groente toe
• Blijf afwisselen
in smaken
• Geef dagelijks
1x groente en
1x fruit

Week 4

Nu mag je
iedere week
een nieuwe
groente- en
fruitsmaak toevoegen!
Je kindje is
gewend aan
de eerste hapjes.
Nu kun je hem
gaan laten
wennen aan
vaste eetmomenten.
Start met het
ontbijt.

Week 5

*Tot een leeftijd van 6 maanden is borstvoeding de belangrijkste voeding, eerste hapjes zijn enkel aanvullend.

6 - 8 maanden

Stap 3

Stap 4

12+

Stap 5

Ontbijt

Warme maaltijd

3 maaltijden

• Voeg 2-3eetlepels (+/-10g)
pap aan de fles toe of 6
eetlepels (+/- 20g) voor een
bordje pap.
• Blijf variëren met groente- en
fruithapjes
• Voeg geen suiker toe aan het
ontbijt

• Combineer het groentehapje
met pasta/rijst/aardappelen
en vlees/vis of een vegetarisch
alternatief
• Geef de hapjes tussen twee
borst- of flesvoedingen in
• Geef je kindje geen kanten-klare producten voor
volwassenen en voeg
geen zout toe

• Start met een routine van
3 maaltijden per dag: ontbijt,
lunch en warme maaltijd
• Blijf de hapjes uit de vorige
stappen geven
• Blijf borst- of flesvoeding geven
• Bij lunch kun je starten met de
introductie van een licht bruine
boterham in stukjes

Blijf
opbouwen
Introduceer meer
structuur en
steeds grotere
stukjes. Je kindje
eet nu 3 hoofdmaaltijden per
dag. Leer hem nu
nieuwe structuren
kennen, stamp
de recepten die
hij lekker vindt
en laat hem zijn
eigen tempo
bepalen.

Spelregels
1. Start pas met de eerste hapjes vanaf 4 maanden en als je kindje het signaal geeft dat hij er klaar voor is*.
2. Begin met groenten.
3. Start met drie enkelvoudige smaken die je gedurende twee weken iedere dag met elkaar afwisselt.
4. Geef een paar lepeltjes per keer.
5. Geef vanaf de derde week ook fruit.
6. Herhaal iedere smaak 10-15 keer.
Dit schema is een richtlijn. Elk kindje heeft een ander tempo. Twijfel je? Neem dan contact op met je consultatiebureau of
Nutricia Kindervoeding Service: 0800 022 26 26.
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Stap 1
Groenten
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Waar begin je mee?
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Starten met groenten
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die beginnen
met een groentehapje later meer groenten
eten dan kinderen die starten met fruit. Als je je
kindje eerst laat wennen aan groenten, dan
staat hij meer open voor de smaak ervan en
waardeert hij de groenten meer als hij ouder
is. Start met enkelvoudige en zachte smaken,
zoals worteltjes, bloemkool en broccoli. Deze
smaken accepteert je kindje gemakkelijker en
zo leert hij groenten waarderen. Geef je kindje
een paar hapjes per keer en geniet van zijn
reactie.

smaken accepteren. Geef elke smaak minstens
7 keer zodat je kindje eraan kan wennen.

Wissel de smaken af
De eerste 2 weken geef je je kindje 3
verschillende soorten groenten. Elke dag krijgt
je kindje 1 soort groente, maar je wisselt de
verschillende smaken af. Zo geef je je kindje
op maandag bijvoorbeeld broccoli, dinsdag
bloemkool en woensdag worteltjes. Op
donderdag geef je je kindje dan weer
broccoli, vrijdag bloemkool en op zaterdag
weer worteltjes. Die variatie is goed. Want als
kindjes al vroeg verschillende smaken leren
kennen, zullen ze later ook sneller nieuwe

Wat beter niet?
• Voeg geen suiker toe. Je kindje raakt dan te
veel gewend aan zoete smaken.
• Voeg geen zout toe. Te veel zout is slecht
voor de nieren.
• Geef geen hapjes als je kindje moe is.
De kans dat hij ze weigert is dan groter.
• Geef je kindje niet te veel. Hij laat je duidelijk
weten wanneer hij genoeg heeft gehad.
Zijn buikje zit echt vol als hij: zijn hoofdje
wegdraait, zijn lippen op elkaar klemt of van
slag raakt als jij hem meer probeert te laten eten.

Gezond voor nu en later
Kinderen ontwikkelen al op hele jonge leeftijd
eetgewoontes. Ze krijgen dan ook al
voorkeuren voor bepaald eten. En voedselvoorkeuren die je kindje heeft als hij klein is,
hebben weer grote invloed op de voorkeuren
die je kindje heeft als hij groter is. Door nu al
gezond en gevarieerd eten aan je kindje te
geven, leg je de basis voor een gezond en
gevarieerd voedingspatroon.

Hoeveel hapjes moet je geven?
Geef je kindje in het begin een paar
babylepeltjes per keer. Maak je geen zorgen
als je kindje niet alles opeet. De eerste hapjes
zijn namelijk puur bedoeld als oefenhapjes.
Wanneer geef je de hapjes?
Kies een moment waarop je kindje niet
te moe is of zijn buikje nog vol heeft met
borst- of flesvoeding. Een goed tijdstip is
bijvoorbeeld in de middag, tussen 2 borstof flesvoedingen in.

Borst- of flesvoeding blijft het belangrijkste
Je kindje went stap voor stap aan vaste
voeding. Ondertussen blijft borst- of
flesvoeding een belangrijke bron van
voedingsstoffen. Tot 6 maanden is borst- of
flesvoeding zelfs de belangrijkste voeding
voor je kindje. De eerste hapjes zijn extra en
zeker niet bedoeld om borst- of flesvoeding
te vervangen. Je moet de hoeveelheid melk
die je kindje drinkt dus nog niet verminderen.
Pas als je kindje ouder is dan 6 maanden en
grotere hoeveelheden gevarieerde vaste
voeding eet, kun je in overleg met het
consultatiebureau de hoeveelheid borst- of
flesvoeding aanpassen.
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Groente- en fruitkalender
Groen
Met de Olvarit groente- en fruitkalender kun je per dag
bijhouden of je kindje voldoende gevarieerd groente en
fruit eet. Hiervoor zijn de verschillende groente- en
fruitsoorten in drie kleuren gedeeld: groen, rood en geel.
Vink per dag aan welke kleur groente en fruit je kindje
heeft gehad voor een goed weekoverzicht. Geef je hem
niet te vaak hetzelfde fruit? En zie je vooruitgang bij
bepaalde groenten?

Geel

Succes!

Klik hier om een handige printbare
versie van de kalender te downloaden.

20

Rood

Maandag

Kleur

Groente

Fruit

Hoe ging het?

Lekker?

Ochtend
Middag
Tussendoortje
Avond

Dinsdag
Ochtend
Middag
Tussendoortje
Avond

Woensdag
Ochtend
Middag
Tussendoortje
Avond

Donderdag
Ochtend
Middag
Tussendoortje
Avond

Vrijdag
Ochtend
Middag
Tussendoortje
Avond

Zaterdag
Ochtend
Middag
Tussendoortje
Avond

Zondag
Ochtend
Middag
Tussendoortje
Avond
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Dagmenu vanaf 4 maanden
7-8 uur

Ontbijt 	Borstvoeding of 200ml*
flesvoeding. Als je wilt kun
je er 2 eetlepels rijstebloem aan toevoegen.

9-10 uur
Tussendoortje
		
		
1-12 uur

Lunch	Borstvoeding of 200ml*

flesvoeding.

15-16 uur

Tussendoortje 	Borstvoeding of 200ml*

flesvoeding.

17-18 uur
Avond 	
		
19-20 uur

Een fijn gepureerd groentehapje, van bijv. worteltjes,
broccoli of bloemkool of een Olvarit 4+ groentepotje.

Voor het slapen gaan 	Borstvoeding of 200ml*
flesvoeding, als je wilt kun je
er 2 eetlepels rijstebloem aan toevoegen.

*Overleg altijd de juiste hoeveelheid voeding en
verdeling over de dag (o.b.v. leeftijd, lengte en
gewicht) met verloskundige, consultatiebureau
of arts. Je baby geeft zelf aan wanneer hij
genoeg heeft gehad en hoeft een fles dus niet
altijd helemaal leeg te drinken.
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Een fijn gepureerd groentehapje, van bijv. 				
worteltjes, broccoli of bloemkool of een Olvarit
4+ groentepotje.

Recepten
vanaf 4-6 maanden

BLOEMKOOLPUREE
Ingrediënten
• 100 gram bloemkoolroosjes

WORTELPUREE
Ingrediënten
• 100 gram wortel
Bereidingswijze
 as en schil de wortel en snijd er plakjes van
1. W
ongeveer een halve centimeter van.
2. S toom de wortel in 8 tot 10 minuten gaar.
De wortel is gaar als je er met een scherp
mes doorheen kunt prikken.
3. L aat de wortel iets afkoelen en doe de schijfjes
daarna in de keukenmachine of blender.
4. P ureer totdat je een gladde puree hebt.
Als het nodig is, kun je extra water toevoegen.

Bereidingswijze
1. Was de bloemkoolroosjes en snijd ze doormidden.
2. Stoom de bloemkoolroosjes in 10 tot 13 minuten
gaar. De bloemkool is gaar als je er met een
scherp mes doorheen kunt prikken.
3. Laat de bloemkool iets afkoelen en doe de
roosjes daarna in de keukenmachine of blender.
4. Pureer totdat je een gladde puree hebt.
Als het nodig is, kun je extra water toevoegen.

Neem ook een kijkje op olvarit.nl voor
een handige video van dit recept.
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Recepten
vanaf 4-6 maanden

Wist je dat...
BROCCOLIPUREE

broccoli rijk is aan vitamine C en dat deze
vitamine voor een goede opname van ijzer
zorgt?

Ingrediënten
• 100 gram broccoliroosjes
Bereidingswijze
1. Was de broccoliroosjes en snijd ze doormidden.
2. Stoom de broccoliroosjes in 8 tot 10 minuten
gaar. De broccoli is gaar als je er met een
scherp mes doorheen kunt prikken.
3. L aat de broccoli iets afkoelen en doe de
roosjes daarna in de keukenmachine of blender.
4. Pureer totdat je een gladde puree hebt. Als het
nodig is, kun je extra water toevoegen.

Tip!
De mond van je kindje is heel gevoelig,
daarom mogen de hapjes niet te heet of te
koud zijn. Check van het eerste hapje altijd
de temperatuur voordat je de rest van het
eten aan je kindje geeft. Schep daarvoor een
klein beetje op de rug van je hand. Laat het
eten afkoelen als het te heet aanvoelt. Doe
de overgebleven zelfgemaakte hapjes in
kleine, afsluitbare diepvriesbakjes of in een
afgedekte ijsblokjeshouder. Je kunt de hapjes
3 maanden in de vriezer bewaren. Vergeet
niet een datum op het potje te zetten, zodat
je altijd precies weet hoe lang hij al in de
vriezer ligt.
Robiènne, voedingskundige.
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Een goed alternatief
Olvarit is ideaal voor de eerste hapjes van je kindje. Alle hapjes bevatten
pure en natuurlijke ingrediënten en hebben een zachte smaak en structuur.

Voeg geen zout toe aan
de maaltijden van je kindje.
Je kindje kan dit namelijk nog niet
goed verwerken. Ook aan de
Olvarit maaltijdpotjes voegen
we geen zout toe. Deze zijn
namelijk speciaal afgestemd
op de behoefte van
je kindje.

Tot de leeftijd van 6 maanden is borstvoeding de belangrijkste voeding voor
je kindje. De eerste hapjes vanaf 4 maanden zijn uitsluitend bedoeld als
oefenhapjes en zijn een aanvulling op volledige borst- of flesvoeding.
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Op naar nieuwe smaken
Gefeliciteerd! Je bent gestart met de eerste hapjes en je kindje heeft
al een aantal groentesmaken leren kennen.
Als je je kindje eerst laat wennen aan groenten, dan staat hij meer open voor de smaak
ervan en waardeert hij groenten meer als hij ouder is. Zo leg je de basis voor een gezond
en gevarieerd voedingspatroon.
Jij en je kindje beginnen nu aan de tweede stap van het hapjesplan. Tijdens deze stap
leert je kindje naast nog meer groentesmaken ook de smaak van fruit kennen. Daarnaast
ga je beginnen met het variëren met verschillende smaken.
Wil je graag advies over de eerste hapjes? Neem dan contact met ons op. Wij staan voor
je klaar.

Nutricia Kindervoeding Service
voor jou en je kindje
	Bel gratis 0800 022 26 26
	E-mail of chat nutriciavoorjou.nl
	WhatsApp +31 6 83 65 11 33
Ruby, voedingskundige
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Stap 2
Groenten
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Je kindje heeft al een aantal groentesmaken leren
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Varieer met groenten en fruit
De eerste hapjes van je kindje zijn
enkelvoudige groentesmaken.
Laat je kindje hier 2 weken rustig aan
wennen. Vanaf de derde week kun je ook
starten met enkelvoudige fruitsmaken. Door
je kindje vanaf het begin veel verschillende
soorten groenten en fruit te laten eten,
leert hij verschillende smaken herkennen.
Hierdoor went hij aan variatie en is de kans
groter dat hij later sneller andere smaken zal
accepteren.
De eerste groentehapjes van je kindje zijn
3 enkelvoudige smaken. In deze stap
introduceer je een nieuwe smaak groente en
start je met fruit. Bij fruit mag je meteen elke
dag een andere enkelvoudige smaak geven.

Geef je kindje naast zijn groente- en
fruithapjes ook nog steeds zijn vertrouwde
borst- of flesvoeding.* De groente- en
fruithapjes kun je het beste tussen 2 borstof flesvoedingen in geven.
Let op!
• Z org ervoor dat verse groenten en fruit altijd
gewassen of geschild zijn. Ook mogen ze
geen zaden en pitjes meer bevatten.
• Voeg geen suiker toe! Laat je kindje
genieten van de natuurlijke smaak van fruit.

Wist je dat...
kindjes worden geboren met een voorkeur voor
zoete smaken. Ze moeten dus echt wennen
aan andere smaken dan zoet.

*Tot een leeftijd van 6 maanden is
borstvoeding de belangrijkste voeding,
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eerste hapjes zijn enkel aanvullend.

Lekker! Of toch niet?
Liever wel
• Blijf verschillende soorten groenten geven
en wissel de smaken af.
• Varieer naast verschillende groentesmaken
ook met verschillende fruitsmaken.
• Koop vers(e) of diepvries groenten en fruit.
Was deze goed, maak ze grondig schoon
en verwijder de zaden en pitjes.
• Snijd groenten en fruit in gelijke stukjes, dan
gaart het sneller.
• Stoom groenten in plaats van ze te koken.
Door ze te stomen behoud je meer
voedingsstoffen.

Beter niet
• Laat geen zaden en pitjes in groenten
en fruit zitten. Daar kan je kindje zich in
verslikken.
• Gebruik restjes uit het bordje van je kindje
niet opnieuw. Via zijn speeksel kunnen er
namelijk bacteriën in zijn gekomen.

31

Recepten
vanaf 4-6 maanden

BRUINE BONEN
MET APPELTJES
Ingrediënten
• 50 gram bruine bonen.
• 50 gram appel
Bereidingswijze
rm de bruine bonen zoals aangegeven

1. Verwa
op de verpakking.
2. S chil de appel, verwijder het klokhuis en snijd
de appel in stukjes.
3. D oe de bruine bonen en de appelstukjes in een
klein laagje water.
4. Laat de bruine bonen en de appelstukjes
ongeveer 10 minuten doorkoken.
5. A ls de appelstukjes zacht zijn, kun je alles
pureren met een vork of staafmixer.
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POMPOEN EN
ZOETE AARDAPPELPUREE
Ingrediënten
• 50 gram zoete aardappel
• 50 gram pompoen
Bereidingswijze
1. Was en schil de zoete aardappel.
2. Schil en ontpit vervolgens de pompoen.
3. Snijd de zoete aardappel en de pompoen in
kleine blokjes van ongeveer een halve
centimeter.
3. Stoom de groenten in 8 tot 10 minuten gaar.
De groenten zijn gaar als je er met een
scherp mes doorheen kunt prikken.
4. Laat de zoete aardappel en pompoen afkoelen
en doe de blokjes daarna in de keukenmachine
of blender.
5. Pureer totdat je een gladde puree hebt. Als
het nodig is, kun je extra water toevoegen.

Recepten

vanaf 4-6 maanden

PERENPUREE
Ingrediënten
• 1 rijpe peer

BANANENPUREE
Ingrediënten
• Een halve rijpe banaan
Bereidingswijze
1. Verwijder de schil en snijd de banaan in
stukjes.
2. Doe de stukjes in een kom en pureer ze met
een vork.
3. Pureer totdat je een gladde puree hebt.

Bereidingswijze
1. Schil de peer, verwijder het klokhuis en snijd
de peer in stukjes.
2. Doe de stukjes in een kom en pureer ze met
een vork.
3. Pureer totdat je een gladde puree hebt.

Neem ook een kijkje op
olvarit.nl voor een handige
video van dit recept.
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Dagmenu vanaf 5 maanden
7-8 uur

Ontbijt 	Borstvoeding of 200ml*
flesvoeding, en voeg hier
2 ruime eetlepels rijstebloem aan toe.

9-10 uur

Fruitmomentje 	Een fijn gepureerd fruith
apje, bijvoorbeeld banaan,
peer of appel of een Olvarit 4+ fruitpotje.

11-12 uur

Lunch

15-16 uur

Tussendoortje 	Borstvoeding of 200ml*

17-18 uur

Warme maaltijd 	Een fijn gepureerd groen
tehapje, bijvoorbeeld
doperwtjes, worteltjes of bloemkool of een
Olvarit 4+ groentepotje.

19-20 uur

Voor het slapen gaan 	Borstvoeding of 200ml*
flesvoeding, en voeg hier
2 ruime eetlepel rijstebloem aan toe.

Borstvoeding of 200ml* flesvoeding.
flesvoeding.

*Overleg altijd de juiste hoeveelheid voeding en verdeling over de dag (o.b.v. leeftijd, lengte en gewicht) met verloskundige,
consultatiebureau of arts. Je baby geeft zelf aan wanneer hij genoeg heeft gehad en hoeft een fles dus niet altijd helemaal leeg te drinken.

34

Een goed alternatief
De Olvarit 4 maanden fruit – en groentepotjes zijn ideaal voor de eerste
hapjes van je kindje.
Alle hapjes bevatten pure ingrediënten en
hebben een zachte structuur. We hebben
enkelvoudige potjes om mee te starten en
gecombineerde smaken om mee te variëren.

Wist je dat...
alle Olvarit producten vrij zijn van geur-, kleuren smaakstoffen en conserveermiddelen*. Onze
producten zijn verhit tot een hoge temperatuur.
Hierdoor zijn de producten lang houdbaar en
blijft de voedingswaarde behouden.

* In overeenstemming met de wet.

Tot de leeftijd van 6 maanden is borstvoeding de
belangrijkste voeding voor je kindje. De eerste
hapjes vanaf 4 maanden zijn uitsluitend bedoeld
als aanvulling op volledige borst- of flesvoeding.

In onze fruit- en maaltijdpotjes zitten
alleen suikers die van nature aanwezig
zijn. We voegen dus geen suikers toe
aan onze producten. Lekker en puur!

35

Op naar de volgende stap
Tot nu toe leerde je kindje verschillende groente- en fruitsmaken kennen
en ontwikkelde hij een voorkeur voor bepaalde smaken.
Door goed te variëren, ontwikkelen zijn smaakpapillen zich, waardoor er een grote kans bestaat
dat hij later lekker alles mee eet. Hij is nu klaar voor de volgende stap. In stap 3 van het
hapjesplan introduceer je granen bij het ontbijt. We helpen je hier graag mee. Dus heb je
vragen? Neem gerust contact met ons op.

Nutricia Kindervoeding Service
voor jou en je kindje
	Bel gratis 0800 022 26 26
	E-mail of chat nutriciavoorjou.nl
	WhatsApp +31 6 83 65 11 33
Rosa, voedingskundige
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Stap 3
Bij het ontbijt:
granen
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Nu je kindje gewend is aan de eerste hapjes van een
lepeltje, kun je hem gaan laten wennen aan vaste
eetmomenten. Het ontbijt is een goede maaltijd om mee te
starten. Met een goed ontbijt begint je kindje vol energie
aan een nieuwe dag.
Stap 3 Een goed begin van de dag..................... 40
Stap 3 Waar moet je op letten?........................... 41
Stap 3 Lekker! Of toch niet?................................. 42
Stap 3 Recepten................................................... 43
Stap 3 Een goed alternatief................................. 45
Stap 3 Op naar de volgende stap....................... 46
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Een goed begin van de dag
Samen ontbijten is een mooi begin van de dag. Bovendien staat je kindje
op dit moment open voor iets nieuws. Een granenpap is een goede manier
om de dag vol energie te beginnen. En omdat je de granenpap mengt met
borst- of flesvoeding, herkent je kindje gemakkelijk de vertrouwde smaak.
Hoe pak je het aan!
Het toevoegen van granen aan de vertrouwde
borst- of flesvoeding van je kindje is een ideaal
ontbijt. Het levert energie om de dag goed
mee te beginnen. Het ontbijt van je kindje
heeft nog steeds een gladde structuur en een
enkelvoudige smaak. Verderop in dit boekje
vind je lekkere ontbijtrecepten om mee te
variëren. Binnen de kortste keren zit je kindje
‘s ochtends te smullen van zijn
gezonde granenpap!

Heb je vragen over granen bij het ontbijt? Overleg dan met je consultatiebureau of bel met de voedingskundigen van de Nutricia
Kindervoeding Service:0800 022 26 26
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Waar moet je op letten?
• L aat je kindje naar behoefte eten. Is 1 portie
te veel? Dan mag je gerust de hoeveelheid
halveren.

• Geef je kindje een eigen lepeltje zodat hij
kan wennen om dit vast te houden en naar
zijn mond te brengen.

•Z
 org dat de granenpap op handwarme
temperatuur is.

• Maak je geen zorgen als je kindje maar
kleine porties eet. Het is nu belangrijker
om een goede routine op te bouwen. Zijn
eetlust volgt wel!

• Gaat het eten van de pap goed? Dan mag
je je kindje per dag in totaal 2 papflessen of
1 bordje pap geven.

Tip!
Met een granenpap als ontbijt geef je je kleintje
een goede start van de dag. En omdat je de
granenpap mengt met borst- of flesvoeding,
herkent je kindje gemakkelijk de vertrouwde
smaak.
Rosa, voedingskundige
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Lekker! Of toch niet?
Het lijkt wel alsof de smaak van je kindje iedere dag verandert. Maar
geef niet op. Hij went snel genoeg aan zijn ontbijt en gaat het zelfs lekker
vinden. Al lijkt het daar nu misschien soms niet op!

Groente- en fruithapjes
Blijf je kindje tijdens deze stap van het
hapjesplan de gepureerde groente- en
fruithapjes uit stap 1 en 2 geven. En probeer
goed te blijven variëren met verschillende
smaken.
Liever wel
Ook na 6 maanden heeft je kindje nog steeds
borst- of flesvoeding nodig. Vanaf de leeftijd
van 7 á 8 maanden bouw je de hoeveelheid
borst- of flesvoeding af tot ongeveer 500600 ml per dag. De borst- of flesvoeding die
je kindje via zijn pap binnenkrijgt, mag je
meetellen.
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Beter niet
• Voeg geen suiker toe aan de ontbijtpap van
je kindje. Hij raakt dan te veel gewend aan
zoete smaken.
• Geef je kindje onder de 6 maanden nog
geen granenpap met gluten.

Recepten
vanaf 6-8 maanden

GRANENPAP
MET
APPELPUREE
Ingrediënten
• 1 middelgrote appel zonder schil (120 gram).
Een zachte, zoete appel is makkelijker
te koken, maar alle soorten kun je gebruiken
• Kookvocht of afgekoeld gekookt water
• De gebruikelijke ontbijtpap van je kindje
Bereidingswijze
1 . Schil de appel, verwijder het klokhuis en
snijd de appel in stukjes.
2 . Doe de stukjes in een steelpan met 5
eetlepels water en breng dit aan de kook.
Roer het vervolgens even door.
de appelstukjes 10 tot 15 minuten

3. Laat
zachtjes doorkoken met de deksel op de pan.
Roer het af en toe door.
de appel aan de pan? Voeg dan 1 à 2
Plakt

4.
extra eetlepels water toe. Zet ook het vuur

5. Kun je de stukjes met een scherp mesje
doorprikken? Haal dan de pan van het vuur
en laat de appel iets afkoelen.
6. Pureer de appelstukjes in de keukenmachine
of blender.
7. Voeg 4 à 5 eetlepels kookvocht of afgekoeld
gekookt water toe. Blijf pureren totdat je
een gladde, dunne puree hebt.
8. Meng de appelpuree door de granenpap van
je kindje en smullen maar!

Tip!
Hapjes belanden niet altijd in de mond van je
kindje, maar komen vaak op de kleding terecht.
Je kunt je kindje dus beter niet zijn mooiste
kleertjes aantrekken tijdens het eten. Wel kun je
je kindje laten eten in alleen een rompertje. Een
grote slab raad ik ook aan. Toch vlekken? Spoel
ze dan snel uit en laat ze niet intrekken.
Rosa, voedingskundige

wat lager.
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Recepten
vanaf 6-8 maanden

GRANENPAP MET PERENPUREE
Ingrediënten
• 1 rijpe peer. Je kunt alle soorten gebruiken,
sommige moet je alleen wat langer koken
• Kookvocht of afgekoeld gekookt water
• De gebruikelijke ontbijtpap van je kindje
Bereidingswijze
1. Schil de peer, verwijder het klokhuis en snijd de
peer in stukjes.
2. Doe de stukjes in een steelpan met 4 eetlepels
water en breng dit aan de kook. Roer het
vervolgens even door.
3. Laat de perenstukjes 10 tot 12 minuten
zachtjes doorkoken met de deksel op de pan.
Roer het af en toe door.
4. Plakt de peer aan de pan? Voeg dan 1 à 2 extra
eetlepels water toe. Zet ook het vuur watlager.
 un je de stukjes met een scherp mesje
5. K
doorprikken? Haal dan de pan van het vuur en
laat de peer iets afkoelen.
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6. Pureer de perenstukjes in de keukenmachine
of blender.
7. Voeg 4 à 5 eetlepels kookvocht of afgekoeld
gekookt water toe. Blijf pureren totdat je
een gladde, dunne puree hebt.
8. Meng de perenpuree door de granenpap van
je kindje en smullen maar!

Een goed alternatief
Een goed ontbijt is onmisbaar voor een dag
vol ontdekkingen. Olvarit heeft daarom voor
iedere leeftijdsfase een granenpap die
perfect aansluit bij de voedingsbehoefte van
je kindje. Van pure, zachte rijstebloem tot een
vezelrijke granenmix met een grovere
structuur. Ideaal voor een goede start van
de dag!

Wist je dat...
een goed ontbijt onmisbaar is voor een goed
begin van de dag? Het geeft je kindje essentiële
voedinsstoffen die hij nodig heeft om de dag
goed te beginnen. En, een goed ontbijt draagt
bij aan een gezond eetpatroon op latere leeftijd!
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Op naar de volgende stap
Is je kindje gewend aan het eten van een ontbijt? Dan is hij klaar voor
de vierde stap.
Je kunt nu vlees, vis, ei of een ander vegetarisch alternatief introduceren. We helpen je hier
graag mee. Dus heb je vragen? Neem gerust contact met ons op. Geef je kindje genoeg tijd
om aan ieder hapje te wennen; overhaast het niet. Herhaal iedere stap net zolang totdat hij
klaar is om verder te gaan .

Nutricia Kindervoeding Service
voor jou en je kindje
	Bel gratis 0800 022 26 26
	E-mail of chat nutriciavoorjou.nl
	WhatsApp +31 6 83 65 11 33
Robiènne, voedingskundige
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Stap 4
Bij het
groentehapje:
vlees, vis of vega
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Je kindje geniet van verschillende soorten groenten en fruit.
Nu is het tijd voor de volgende stap van ons hapjesplan.
Je kindje mag nu ook vlees, vis of een vegetarisch alternatief.
De hapjes beginnen zo al steeds meer op een echte
maaltijd te lijken!
Stap 4 De volgende stap: Vlees, vis of vega....... 50
Stap 4 Waar moet ik op letten?........................... 51
Stap 4 Vegetarische voeding voor je kindje........ 52
Stap 4 Wat mag mijn kindje drinken?.................. 53
Stap 4 Lekker! Of toch niet?................................. 54
Stap 4 Dagmenu.................................................. 55
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Stap 4 Een goed alternatief................................. 58
Stap 4 Op naar de volgende stap....................... 59
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De volgende stap: vlees, vis of vega
Vanaf 6 maanden mag je de groentehapjes van je kindje gaan
combineren met vlees, vis of een vegetarisch alternatief.
Het belang van ijzer
De nieuwe ingrediënten zijn niet alleen
lekker voor je kindje, maar zitten ook
boordevol belangrijke voedingsstoffen.
Vlees bevat ijzer en rond de leeftijd van
6 maanden begint de ijzervoorraad die
je kindje heeft meegekregen tijdens de
geboorte op te raken. Vis bevat belangrijke
vetzuren, zoals DHA, die goed zijn voor de
hersenontwikkeling van je kindje.
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Wist je dat...
de maaltijd van je kindje uit 2/4 deel groenten
en 1/4 deel aardappelen, rijst of pasta bestaat?
Vanaf nu mag je namelijk ook 1/4 deel vlees,
vis of vegetarsich alternatief aan de maaltijd
toevoegen.

Waar moet ik op letten?
In deze stap van het hapjesplan maak je smakelijke hoofdmaaltijden.
Je combineert het groentehapje uit de eerste 3 stappen met aardappelen,
rijst of pasta en vlees, vis of vegetarische alternatieven.
Wat voor soort vlees en vis mag ik geven?
• Magere vleessoorten zoals kip, kalkoen en
rund zijn ideaal om mee te starten.
• Vermijd vette en bewerkte vleessoorten.
• Vervang vlees 1 à 2 maal per week door vis
zoals kabeljauw, koolvis, tong, tonijn, schol
of zalm.
• Probeer zo veel mogelijk te variëren
zodat je kindje gewend raakt aan de
verschillende smaken.
Bereiding
Ga hygiënisch te werk: was regelmatig
je handen en gebruik voor de bereiding
van vlees en vis een andere snijplank en
een ander mes dan voor het bereiden van
groenten.

rijst of pasta zodat je kindje een volwaardige
maaltijd heeft. Pureer het geheel tot een
gladde massa.
Je hoeft niet elke dag vlees te geven aan je
kindje. Het bevat essentiële voedingsstoffen
zoals eiwitten, vitamines en ijzer maar dit
kun je ook in andere voedingsmiddelen
terugvinden. Je kunt vlees vervangen door
een vegetarisch alternatief. Je vindt meer
uitleg over vegetarische voeding op de
volgende pagina.
Geef nog steeds de vertrouwde borst- of
flesvoeding aan je kindje. Het groentehapje
met vlees of vis kun je het beste rond lunchtijd
of aan het eind van de middag aanbieden
tussen 2 borst- of flesvoedingen in.

Stoom of kook het vlees in wat water tot aan
de leeftijd van 1 jaar. Bereid vlees steeds in
combinatie met groente en aardappelen,
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Vegetarische voeding voor
je kindje
Houd je een vegetarisch eetpatroon aan?
Geen probleem, dit kan ook voor je kindje! Als
je hem geen vlees of vis wilt geven dan kan
je alternatieven gebruiken. Bespreek dit wel
met het consultatiebureau. Een veganistisch
dieet waarin geen enkel dierlijk product wordt
gegeten, is echter niet geschikt voor jonge
kinderen. Dit kan voor tekorten zorgen en
heeft nadelige effecten op de ontwikkeling
van je kindje.
Om een volwaardig vegetarische maaltijd te
maken, combineer je het beste aardappel,
rijst of pasta met peulvruchten en groenten.
Zo krijgt je kindje de nodige voedingsstoffen
binnen. Wist je trouwens dat granen en
bladgroenten ook ijzer bevatten?
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Wat is een volwaardig alternatief voor
vlees en vis?
• Een gekookt eitje
• 15 g Quorn
• 15 g tofu
• 30 g peulvruchten (gekookt, gepureerd
en gezeefd)
• Andere alternatieven zoals seitan en
tempeh geef je het beste na de leeftijd
van 1 jaar

Wat mag mijn kindje drinken?
Hoewel borst- of flesvoeding de belangrijkste
drank blijft voor je kindje, kun je vanaf 6
maanden een bekertje water geven na
de maaltijd. Geef hem liever geen zoete
drankjes, deze werken tandbederf in de
hand en zorgen voor gewenning aan zoete
smaken.

zijn spraakontwikkeling. Het kan overigens
ook zijn dat je kindje iets ouder is wanneer
hij hier aan toe is, omdat hij pas ietsje later
rechtop kan zitten. Ook hiervoor geldt: ieder
kindje heeft zijn eigen tempo.

Waar moet ik op letten:
• Laat je kindje wennen aan de smaak van
water of lichte kruiden- of vruchtenthee door
hem hiervan kleine slokjes te geven.
• Geef je kindje geen sterke thee of koffie.
• Bij zeer warm weer mag je kindje gerust een
extra bekertje water drinken.
Oefenen met een drinkbeker
Kan je kindje al rechtop zitten en kan hij zelf
zijn hoofdje rechtop houden? Dan is het
een goed moment om hem te laten wennen
aan een drinkbeker. Natuurlijk zal dat in het
begin een hoop geknoei opleveren, maar het
is de moeite van het proberen zeker waard!
Drinken uit een beker stimuleert namelijk zijn
mondmotoriek en daarmee draag je bij aan
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Lekker! Of toch niet?
Liever wel
• Kies voor dun gesneden vlees en verwijder
al het bot, kraakbeen en eventuele
vetrandjes voordat je het vlees gaat
bereiden.
• Wil je vis maken voor je kindje? Vraag de
visboer dan of hij de schubben, het vel en
de graten goed wil verwijderen. Controleer
de vis na het koken nog een keer extra op
graten.
• Kook of stoom vlees en vis goed gaar. Er
mogen geen roze stukjes meer te zien zijn.
Vis is gaar als het vlokkig en stevig is.
• Vanaf nu mag je beginnen met het
toevoegen van milde kruiden aan de
groentehapjes, zoals rozemarijn, basilicum,
dille, peterselie of oregano.
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Beter niet
• Geef je kindje geen kant-en-klare producten
voor volwassenen. Deze producten bevatten
te veel zout, vet en conserveermiddelen.
• Voeg aan het eten van je kindje geen
(vlees)jus toe. Daarin zit namelijk veel
zout en het verbloemt de smaak van de
ingrediënten.

Dagmenu vanaf 6 maanden
7-8 uur

Ontbijt 	Borstvoeding of een bordje
pap van flesvoeding.

9-10 uur

Tussendoortje 	Gepureerd fruithapje, bijvoo
rbeeld gemengd
vers fruit of een Olvarit 6+ fruitpotje.

11-12 uur

Lunch 	Borstvoeding of flesvoeding
en wat stukjes zacht
lichtbruin brood besmeerd met margarine.

15-16 uur

Tussendoortje

17-18 uur

Warme maaltijd 	Gepureerde warme maalt
ijd met groenten en
aardappelen/rijst/pasta en vlees/vis/vleesvervanger,
of een Olvarit maaltijdpotje.

19-20 uur

Voor het slapen gaan 	Borstvoeding of flesvoeding
.

Borstvoeding of flesvoeding.

*Overleg altijd de juiste hoeveelheid voeding en verdeling over de dag (o.b.v. leeftijd, lengte en gewicht) met consultatiebureau of arts.
Je baby geeft zelf aan wanneer hij genoeg heeft gehad en hoeft een fles dus niet altijd helemaal leeg te drinken.
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Recepten
vanaf 6-8 maanden

WORTELPUREE
MET VIS
Ingrediënten:
• 100 gram wortel
• 75 gram aardappelen
• 15-30 gram (wit)vis
• 1 eetlepel (vloeibare) margarine of
plantaardige olie
Bereidingswijze:
1. Schil de aardappels en kook ze gaar.
De aardappels zijn gaar als je er met een
scherp mes doorheen kunt prikken.
de wortels en kook ze gaar.

2. Rasp
De wortels zijn gaar als je er met een
scherp mes doorheen kunt prikken.
3. Kook de (wit)vis in een laagje water.
4. Laat alle ingrediënten een beetje afkoelen
en voeg ze bij elkaar.
 oeg de margarine of olie toe en pureer
5. V
de maaltijd met een staafmixer tot
het hapje een gladde structuur heeft.
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BLOEMKOOLSCHOTEL MET PEERTJES
Ingrediënten
• 70 gram bloemkoolroosjes
• 30 gram rijst
• 30 gram rode linzen
• 40 gram peer
• Peterselie
• 1 tl. vloeibare margarine of plantaardige olie
Bereidingswijze
1. Was de bloemkoolroosjes goed schoon en
kook ze gaar. De bloemkool is gaar als je er
met een scherp mes doorheen kunt prikken.
2. Bereid de rijst volgens de
gebruiksaanwijzing op de verpakking
3.Bereid de rode linzen volgens de
gebruiksaanwijzing op de verpakking.
4. Schil de peer, verwijder het klokhuis en snijd
deze in kleine stukjes.
5. Laat alle ingrediënten een beetje afkoelen
en voeg ze bij elkaar.
6.Voeg de margarine of olie toe en pureer de
maaltijd met een staafmixer tot het hapje een
gladde structuur heeft. Voeg eventueel tot slot
wat fijngesneden peterselie aan de puree toe.

Recepten
vanaf 6-8 maanden

POMPOENSTAMPPOTJE
Ingrediënten
• 100 gram pompoen blokjes
• 75 gram aardappelen
• 15-30 gram kip
• 1 tl. (vloeibare) margarine of plantaardige olie
Bereidingswijze
1. Schil de aardappel, snijd deze in blokjes en
kook deze samen met de pompoenblokjes gaar.
De aardappel en pompoen zijn gaar als je er
met een scherp mes doorheen kunt prikken.
2.Stoom of kook de kip in 10 minuten gaar.
De kip is gaar als je geen roze stukjes
meer ziet.
3.Laat alle ingrediënten een beetje afkoelen
en voeg ze bij elkaar.
4.Voeg de margarine of olie toe en pureer de
maaltijd met een staafmixer tot het hapje een
gladde structuur heeft.

Wist je dat...
granen, bladgroenten en vlees ijzer bevatten?
Dat mag je nu aan je kindje gaan geven.

Neem ook een kijkje op olvarit.nl voor een
handige video van dit recept.
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Een goed alternatief
Met Olvarit maaltijden geef je je kindje een complete maaltijd.
De uitgebalanceerde maaltijden zijn helemaal afgestemd op de
voedingsbehoefte van je kindje. Olvarit maaltijden bevatten 100% van de
dagelijkse groentebehoeftes en geen conserveermiddelen.*
Olvarit bevat pure ingrediënten en duidelijk
herkenbare smaken
In onze groente- en fruitpotjes speelt altijd één
groente- of fruitsoort de hoofdrol. Deze kun je
altijd goed herkennen. Hoe we dit doen? Er zit
simpelweg zoveel van in een potje, dat je
kindje het duidelijk herkent en proeft. Zelfs in

*Olvarit bevat, net zoals andere
babyvoeding, geen conserveermiddelen.
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een potje met meerdere ingrediënten. Zo leert
je kindje de groente- en fruitsoorten één voor
één herkennen en waarderen. Dat helpt bij
het ontwikkelen van gezonde eetgewoonten.

Op naar de volgende stap
Is je kindje gewend aan het eten van vlees en vis bij het groentehapje?
Dan is hij klaar voor de vijfde stap. Je kunt je kindje nu 3 hoofdmaaltijden
per dag leren eten. We helpen je hier graag mee. Dus heb je vragen?
Neem gerust contact met ons op.

Nutricia Kindervoeding Service
voor jou en je kindje
	Bel gratis 0800 022 26 26
	E-mail of chat nutriciavoorjou.nl
	WhatsApp +31 6 83 65 11 33
Ruby, voedingskundige
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Hoe pak je dit aan?
Je kindje is inmiddels gewend aan het eten
van vast voedsel. Het is tijd om te starten met
een routine van 3 maaltijden per dag.
Tijdens deze stap went je kindje aan het
eten van 3 maaltijden per dag. Naast het
geven van het ontbijt uit stap 3 en de warme
maaltijd uit stap 4, start je nu namelijk ook
met het geven van brood tijdens de lunch.
Dit mag al vanaf zes maanden. Blijf je kindje
ook tijdens deze stap borst- of flesvoeding
geven. Hij haalt namelijk nog steeds niet al
zijn voedingsstoffen uit vaste voeding.
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Waar moet je op letten?
• Geef je kindje nu lichtbruin brood en snijd
het in kleine dobbelsteentjes. Besmeer
het brood met margarine en eventueel
beleg. Doop de stukjes in het begin in een
beetje borst- of flesvoeding om het ond de
leeftijd van 12 maanden zal je kindje zeker
gewend zijn aan brood.
• Probeer onze recepten en blijf de hapjes uit
de vorige stappen geven. Ook de hapjes
die je kindje nog niet zo lekker vindt. Want
het duurt even voordat je kindje bepaalde
smaken gaat waarderen.
• Geef je kindje niet te veel. Als hij zijn
hoofdje wegdraait, zijn mondje dichtknijpt
of overstuur raakt als jij hem meer probeert
te laten eten, dan wil hij je duidelijk maken
dat hij genoeg heeft gehad.
• Is je kindje gewend aan brood? Dan mag
je kiezen voor volkorenbrood, besmeer
de boterham met margarine en kies
daarnaast gerust voor het beleggen van de
boterham met geprureerde groente of fruit,
cottage cheese, appelstroop, vegetarische
smeerleverworst of een gekookt ei.

Een gezond tussendoortje
Naast 3 hoofdmaaltijden, mag je kindje per dag ook 2 keer iets
tussendoor eten.
Groenten en fruit hebben de voorkeur als
tussendoortje. Als je je kindje bijvoorbeeld
wat fijngesneden komkommer of een stukje
banaan tussendoor geeft, creëer je meteen
een extra groente- of fruitmoment! Daarmee
wordt het gemakkelijker om te zorgen dat je
kindje over de hele dag voldoende groenten
en fruit binnenkrijgt. Hierbij kan je steeds een
bekertje water aanbieden.

Waar moet ik op letten?
• Vermijd dat je kindje meer dan 7 keer per
dag iets eet of drinkt. Zo verminder je de
kans op tandbederf.
• Geef je kindje geen energierijke
tussendoortjes. Zo voorkom je dat hij
geen honger meer heeft bij de volgende
hoofdmaaltijd en hierdoor noodzakelijke
voedingsstoffen misloopt.
• Kies steeds voor gezonde snacks zoals
stukjes fruit of rauwe groente.
• Nootjes zijn aantrekkelijke tussendoortjes,
maar hier wacht je het beste mee tot aan de
leeftijd van 4 jaar. Kindjes kunnen zich hier
namelijk snel in verslikken.
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Lekker! Of toch niet?
Je kindje staat nu open voor nieuwe smaken. Laat hem wennen aan zoveel
mogelijk verschillende smaken.

Liever wel
• Eet zo vaak mogelijk gezellig samen met
je kindje. Hij geniet meer van zijn eten als
hij ziet dat jij ook geniet. Bovendien leert je
kindje door jou na te doen hoe hij zelf moet
eten.
• Na de warme maaltijd mag je je kindje als
toetje gerust wat gepureerd fruit geven.
• Let erop dat je de routine van je kindje niet
verstoort. Gaan jullie op pad? Neem dan
k ant-en-klare potjes mee. Olvarit potjes
hoeven niet in een koeltas. Vergeet ook het
slabbetje en zijn lepel niet!

64

Beter niet
• S top niet met het geven van borst- of
flesvoeding. Ook al eet je kindje nu vaste
voeding, borst- of flesvoeding is nog steeds
een belangrijke bron van voedingstoffen
voor hem.
•M
 et kwark, vruchtenyoghurt en vla wacht je
het beste nog even. Deze producten zijn pas
geschikt vanaf de leeftijd van 18 maanden.

Dagmenu vanaf 12 maanden
7-8 uur

Ontbijt 	Borstvoeding of een bordje
pap van 150ml Dreumesmel

9-10 uur

Tussendoortje 	Fruit, bijvoorbeeld stukjes
vers fruit of een fruitpotje
en een .bekertje water of slappe thee.

12-13 uur

Lunch 	1-2 sneetjes volkorenbrood
met margarine en beleg*
en borstvoeding 150ml Dreumesmelk.

15-16 uur

Tussendoortje 	Fijngesneden zachte stukje
s groente en een bekertje
water of slappe thee.

17-18 uur

Warme maaltijd 	Warme maaltijd met groen

19-20 uur

Voor het slapen gaan 	Bekertje water.

k.

ten, aardappelen/rijst/pasta
en vlees/vis/vleesvervanger of een maaltijdpotje.

*Zoals notenspread zonder toegevoegd suiker en zout (bijvoorbeeld pindakaas of amandelpasta), geprakte groente (bijvoorbeeld
avocado of een 4 maanden groentepotje) of fruit (bijvoorbeeld banaan, aardbei of een fruitpotje), appel- en perenstroop, hüttenkäse,
light zuivelspread of vegetarische smeerworst.

65

Recepten

vanaf 8 maanden

STAMPPOTJE
MET DOPERWTEN
Ingrediënten
• 100 gram doperwten
• 50 gram kalkoen
• 75 gram aardappelen
• Rozemarijn
• 1 tl. (vloeibare) margarine of
plantaardige olie
Bereidingswijze
1.Schil de aardappel en snijd hem in kleine
stukjes en kook de aardappel in 20 minuten gaar.
De aardappel is gaar als je er met een scherp mes
doorheen kunt prikken.
2.Kook de doperwten in 2 minuten gaar.
3.Stamp de aardappelen met een stamper of
vork tot een fijne puree
4.Stoom of kook de kalkoen in 10 minuten
gaar. De kalkoen is gaar als je geen roze stukjes
meer ziet.
5.Snijd de kalkoen in hele kleine stukjes en
voeg deze aan de puree toe.
6.Tot slot kun je wat fijngesneden rozemarijn
aan de puree toevoegen.
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Recepten
vanaf 12 maanden

PASTA MET ZALM EN TOMAAT
Ingrediënten
• 50 gram tomaat
• 50 gram courgette
• 50 gram pasta
• 50 gram zalm
• 10 gram ui
• 1 tl. (vloeibare) margarine of plantaardige olie

5. Stoom de vis in 10 minuten gaar. Controleer
of deze gaar is door er met een scherp
mes doorheen te prikken. De vis is gaar
wanneer hij vlokkig en stevig is.
6. Snijd de vis en pasta in kleine stukjes. Voeg
daarna de pasta, vis en groente samen en
voeg er een snufje oregano aan toe.

Bereidingswijze
1. Bereid de pasta volgens de
gebruiksaanwijzing op de verpakking.
2. Was de tomaat en courgette en verwijder
de schil van de ui.
3. Snijd de tomaat, courgette en ui in kleine
stukjes van ongeveer 1 à 2 cm groot.
4. Verhit de margarine of olie in een
koekenpan en voeg de ui toe. Bak de ui totdat
deze glazig is geworden en voeg daarna de
tomaat en courgette toe. Bak deze ongeveer
10 minuten mee.
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Een goed alternatief
Ook een gezond tussendoortje is belangrijk!
Daarom heeft Olvarit voor iedere leeftijd fruit
knijpzakjes in verschillende smaken.
Deze knijpzakjes zijn makkelijke en fruitige
tussendoortjes. Ze zitten boordevol puur fruit
en bevatten uitsluitend van nature aanwezige
suikers. Eén knijpzakje is één portie fruit en
dus makkelijk voor onderweg!
Zelfstandig leren eten
Met Olvarit knijpzakjes help je je kindje om
zelfstandig te leren eten: vanaf 12 maanden
kan hij het fruit helemaal zelf uit het knijpzakje
smullen! Heel handig. Blijf wel in de buurt
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wanneer je kindje dit eet. Natuurlijk kun je de
inhoud van een knijpzakje ook op een bordje
doen, zodat hij het lekker met een lepeltje kan
oppeuzelen.
Pure smaken herkennen en waarderen
Alle Olvarit knijpzakjes hebben één fruitsoort
in de hoofdrol. Dit helpt je kindje deze
fruitsoort te herkennen en te leren waarderen.
In totaal hebben we acht verschillende
varianten voor kindjes vanaf 6, 8 en 12
maanden. De Olvarit knijpzakjes zijn er ook in
een smoothievariant. Lekker!

Gefeliciteerd!
Jij en je kindje hebben de 5 stappen van het hapjesplan doorlopen!
Je kindje eet nu 3 hoofdmaaltijden en 2 tussendoortjes per dag.
Nu je het hapjesplan hebt doorlopen eet je kleine bijna volwaardig mee!
Blijf er wel op letten dat je voldoende varieert binnen het dagmenu, verse
en natuurlijke producten aanbiedt en tot slot goed oplet dat de kleine niet
teveel zout, eiwit of verzadigd vet binnenkrijgt!
Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Nutricia Kindervoeding Service
voor jou en je kindje
	Bel gratis 0800 022 26 26
	E-mail of chat nutriciavoorjou.nl
	WhatsApp +31 6 83 65 11 33
Tirza, voedingskundige
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Het belang van gezonde voeding
Je kindje groeit in zijn eerste levensjaren
razendsnel. Gezonde voeding is daarbij
natuurlijk onmisbaar! Maar wat houdt dat nu
precies in? Denk hierbij aan de keuzes voor
gezonde producten binnen een gevarieerd
eetpatroon. Je kindje is geen mini-volwassene
en kan hierdoor nog niet alles eten wat jij eet.
En daarom verdient hij alleen de beste
voeding met pure en natuurlijke ingrediënten.
De ingrediënten van Olvarit zijn puur,
natuurlijk én geteeld volgens de hoogste
kwaliteits- en veiligheidsstandaarden. Daar
kun je op vertrouwen!
Olvarit, zorgvuldig samengestelde voeding
voor jouw baby
De wet stelt strenge eisen als het gaat om
babyvoeding. Logisch, want je kindje is in zijn
jonge leven nog kwetsbaar. Daarom worden
de ingrediënten voor babyvoeding speciaal
geselecteerd, geteeld én mogen deze
producten geen geur- en kleurstoffen
en conserveermiddelen* bevatten.
Bij Olvarit houden we ons uiteraard streng
aan die eisen. Maar we gaan zelfs nog een
stapje verder. Hoe doen we dat?
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Onze producten:
Zijn precies afgestemd op de leeftijd van je
kindje qua textuur, smaak, voedingsstoffen en
hoeveelheid. Ze passen daarmee prima in
een gezond dagmenu voor je kindje.
• Bevatten pure en natuurlijke ingrediënten,
waarbij altijd één groente- of fruitsoort
duidelijk op de voorgrond aanwezig is.
Hierdoor kan je kindje wennen aan de
verschillende groente- en fruitsmaken en ze
leren herkennen en waarderen.
• Bevatten alleen suikers die van nature
aanwezig zijn.
•W
 orden geteeld door ervaren boeren, met
wie we een langdurige relatie hebben.
•W
 orden uitgebreid getest en gecontroleerd
in de verschillende fases van het
productieproces, waardoor ze voldoen aan
de hoogste kwaliteits- en veiligheidsstandaarden.
* In overeenstemming met de wet.
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Vragen?
	Bel gratis 0800 022 26 26
	E-mail of chat nutriciavoorjou.nl
	WhatsApp +31 6 83 65 11 33

Wij zijn 24/7 bereikbaar
voor al je vragen over voeding
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