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Ni lepšega kot
opazovati, kako
suvereni in
samostojni so
dojenčki, ko jedo
koščke. 

Urška Repnik
Avtorica:

svetovalka za dojenje
in uvajanje hrane



Če bi lahko, bi prav vsem staršem priporočala, da otroku najmanj en
obrok na dan ponudijo v koščkih - torej ne spasirano. 

Ne gre samo za to, da je čisti užitek opazovati otroka, kako zmore sam,
kako raziskuje, se uči in spoznava hrano ... Tudi logopedi, zobozdravniki

in fizioterapevti priporočajo, da otrok uživa koščke! Pri hranjenju po
BLW (baby-led weaning) dojenček namreč krepi koordinacijo roke-usta

in še pomembneje - pri žvečenju je aktivno vključen tudi jezik - to pa
vpliva tako na razvoj govora kot celotne ustne votline.

 
Za vas sem na spletu poiskala 2 recepta, ki vključujejo spomladanska

živila. Sama namreč zagovarjam, da je najbolj smiselno prehranjevanje
tako, ki je lokalno in sezonsko. Pozimi torej ne jemo bučk in paradižnika,

ker taka hrana hladi, naše telo pa potrebuje toploto. Pomlad, na drugi
strani, je čas, ko se prebudi narava in živila, ki so na voljo, delujejo na

telo blago čistilno. Takšno hrano lahko - v zanje primerni količini -
ponujamo tudi dojenčkom in otrokom. 

 
Pripravila sem vam recepta, ki sta krasna za male BLW junake  - vi pa

sestavine seveda prilagodite, če vaš otrok česa od navedenega ali
katerega alergena še ne uživa. 

 
Uživajte v pripravljenih obrokih, soncu in družbi drug drugega! 



Brokolijevi polpetki 
s čemažem

Nekaj minut sopari 200g na cvetove narezanega
brokolija, nato ga sesekljaj in pretresi v večjo skledo.
Nasekljaj še svež peteršilj in nekaj listov čemaž ter ju

dodaj brokoliju. 2 jajci skupaj s 30 g jogurta dobro
razžvrkljaj in s to mešanico prelij zelenjavo. Premešaj,

nato skozi cedilo pretresi še 12 g tapiokine in 20 g
kokosove moko ter ščep sode bikarbone. Dodaj ščepec

soli in popra ter dobro premešaj. V zmes nadrobi 30g
skute in jo nežno vmešaj med vse ostale sestavine. Pusti,

da zmes počiva vsaj 15 minut.
 

Ponev segrej na srednjo temperaturo. Prilij žlico
kokosovega olja ter nanj postopoma polagaj za večjo
žlico velike kupčke brokolijeve zmesi. Ko se ta vsaj že
rahlo zapeče, polpetke s pomočjo žlice oblikuj v čim

lepšo obliko. Polpete peci nekaj minut, nato jih obrni in
speci še na drugi strani. Nadaljuj, dokler ne porabiš vse

zmesi.Vir recepta in fotografije: 
Cook, eat & smile (link)

Cvetlične palačinke 
Bezgove cvetove nareži na ne več kot 

centimeter dolge palčke, tako da ne uporabiš srednje
vejice, z akacije pa oskubi cvetne lističe. 

V skledi zmešaj suhe sestavine: poljubno moko,
pecilni prašek in sol. Loči rumenjake in beljake.

Rumenjake premešaj  z malo sladkorja, beljake pa
stepi v čvrt sneg. Suhe sestavine dodaj rumenjakom,
prilij mleko, rastlinski napitek ali radensko in olje ter z
metlico dobro zmešaj. Nato počasi vmešaj še beljake.

Zmesi dodaj natrgane cvetove bezga in akacije. Več
kot jih 

bo, bolje bo. Rahlo premešaj.
 

Ponev segrej na srednjo temperaturo. Vanjo kani
nekaj olja in dodaj zajemalko goste cvetlične zmesi.

Po vrhu 
potresi še nekaj cvetov in ko se spodnja stran

palačinke zapeče, jo s pomočjo ravne lopatice obrni in
popeci še na drugi strani. 

Vir recepta in fotografije: 
Cook, eat & smile (link)

http://www.cookeatandsmile.com/2018/04/03/brokolijevi-polpetki-s-cemazem-in-jogurt-s-svezim-hrenom/
https://www.cookeatandsmile.com/2018/05/22/cvetlicne-palacinke/


 STROKOVNJAKI  z veva.si
PRIPOROČAJO:

Zdravilna moč 
začimb za otroke

 

Uvajanje hrane
in koščki (BLW)

 

Črpanje 
mleka za kašice 

 
5 nasvetov za
lažje uvajanje

hrane 

 
3 napogostejše

zmote glede
uvajanja hrane

članek članek članek 

predavanje predavanje predavanje 
Temelji 

zdrave hrane

https://veva.si/predavanja/uvajanje-hrane-baby-led-weaning/
https://veva.si/predavanja/zdravilna-moc-zacimb-za-otroke/
https://veva.si/predavanja/temelji-zdrave-prehrane/
https://veva.si/crpanje-mleka-za-kasice/
https://veva.si/5-nasvetov-za-lazje-uvajanje-hrane/
https://veva.si/3-najpogostejse-zmote-glede-uvajanja-hrane/

