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A WHO �s az UNICEF szerint 6 h�napos kort�l elkezdhetjük
a vegyes t�pl�l�st, �gy m�r nem csak anyatejet adhatjuk a
csecsemőknek. Sok anyuk�nak ilyenkor megfordul a fej�ben,
hogy m�gis milyen t�pus� b�bi�telt adjon a bab�nak, esetleg
�rdemes -e h�zi b�bi�telekkel k�s�rleteznie.

Szeretn�nk egy kis seg�ts�get adni a saj�t k�sz�t�sű b�bi�telek
előnyeivel �s h�tr�nyaival kapcsolatban.

A saját készítésű
bébiételek előnyei és
hátrányai
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Ny�ron, mivel sokkal több zölds�gnek �s gyümölcsnek van
szezonja, ez�rt könnyebb a dolgod, ha magad szeretn�d
elk�sz�teni a b�bi�telt. Viszont, ha a vegyes t�pl�l�st a t�li
h�napokban kezded meg kevesebb lehetős�ged lesz a
hozz�val�kat tekintve, r�ad�sul a permetek �s a vegyszerek
haszn�lata miatt, sajnos nem lehetünk biztosak az alapanyagok
eredet�ben �s a bio v�ltozatukat sokszor körülm�nyes beszerezni. 

Emellett, mivel ebben a korban m�g nem fejlődött ki rendesen az
immunrendszer felt�tlenül oda kell figyelni a megfelelő hig�ni�ra!
Ez nagyon fontos, hogy a kisbaba semmif�le betegs�get ne kapjon
el. Haszn�lj külön baba ed�nyeket �s a h�st ne v�gd egyazon
deszk�n, amin a zölds�get apr�tottad.

A saj�t k�sz�t�sű b�bi�teleket hűtőben kell t�rolni, teh�t, ha
esetleg nagyobb adagot k�sz�tesz sz�molj azzal, hogy a
fagyaszt�ban mindig legyen elegendő helyed. A lefagyasztott
�teleket semmik�pp se t�rold tov�bb 6 h�napn�l!

Ha te magad k�sz�ted el az �teleket, akkor nagy val�sz�nűs�ggel
sokkal olcs�bban fogsz kijönni anyagilag, r�ad�sul a gyermek a
k�sőbbiekben sokkal nagyobb kedvet kap a főtt �telhez. 

Mind az üveges, mind a saj�t k�sz�t�sű b�bi�telekkel biztos�that�
az eg�szs�ges t�pl�lkoz�s. �rtani egyik t�pl�l�si m�ddal sem fogsz
bab�dnak.
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5.

Az előző r�szben eml�tettük, hogy mennyire fontos a megfelelő
alapanyag felhaszn�l�sa �s a magas hig�n�s körülm�ny, ha a
bab�nkr�l van sz�.

Mindig megb�zhat� forr�sb�l sz�rmaz� alapanyagokat
haszn�ljunk fel, hisz a kicsik szervezete nagyon �rz�keny.
Figyeljünk a v�z minős�g�re! A magas nitr�ttartalom ak�r
�letvesz�lyes is lehet ebben a korban. �ppen ez�rt tök�letes
megold�s, ha babavizet adunk a picinek, de a megv�s�rolt
zölds�gek nitr�ttartalm�ra is gondosan oda kell figyelni.
A felhaszn�lt zölds�geket �s gyümölcsöket kis mennyis�gű
v�zben p�roljuk, hogy azok t�panyagtartalma megmaradjon.
Elk�sz�t�s ut�n �rdemes lefagyasztani a m�g fel nem
haszn�lt mennyis�get, mivel ezek az �telek csak rövid ideig
�llnak el a hűtőben.
Egy �ves kor alatt ne haszn�ljuk a m�zet �des�tőszerk�nt,
mivel allergi�t v�lthat ki, r�ad�sul gyermekbotulizmust
okozhat. (h�ny�s, hasmen�s, neh�znyel�s)
Ha meleg�teni szeretn�nk az �telt, mindenk�pp üveged�nyt
haszn�ljunk, mivel a műanyag k�ros hat�ssal lehet a
csecsemő eg�szs�g�re.
A bab�k, az első �veikben komoly v�ltoz�sokon mennek �t,
ez�rt elengedhetetlen, hogy a felsorolt t�nyezőkre
fokozottan odafigyeljünk.
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Mire figyeljünk?



Ha szeretn�d megtudni, hogy milyen b�bi�tek
k�sz�thetőek el s�rgar�p�b�l akkor j� helyen j�rsz!
Mag�ban a s�rgar�pa p�pes�tett v�ltozata egy idő
ut�n egyhang�v� v�lik a gyerek sz�m�ra.
Szerencs�re sz�mos v�ltozat k�sz�thető el ebből a
zölds�gből, csak tudnod kell, hogy mivel kombin�ld.

s�rgar�pa, ban�n, mang�
s�rgar�pa, mang�, őszibarack, �desburgonya
s�rgar�pa, brokkoli

S�rgar�p�s b�bi�tel kombin�ci�k:

1-3. Sárgarépa receptek 
csecsemőknek 
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- 4 ½ cs�sze nyers s�rgar�pa h�mozva �s apr�tva (kb. 15
közepes m�retű s�rgar�pa)
- 1 nagy mang� megh�mozva �s apr�ra v�gva
- ⅓ cs�sze őszibarack h�mozva �s apr�ra v�gva
- ⅓ cs�sze �desburgonya h�mozva �s apr�ra v�gva
- ½ cs�sze ban�n h�mozva �s apr�ra v�gva
- 1 cs�sze brokkoli vir�got megmosott �s apr�ra v�gott

Sárgarépa bébiétel recept

1.Mosd meg, h�mozd meg �s apr�tsd fel a s�rgar�p�t darabokra.
Helyezd egy nagy ed�nybe, �s fedd le v�zzel.
2.Forrald fel a vizet nagy l�ngon. Amint forrni kezd, fedd le �s tedd
takar�kra. P�rold addig, am�g puha nem lesz.
3.Szűrd le a s�rgar�p�t �s tedd f�lre. Ism�teld meg ugyanezt
brokkolival �s �desburgony�val.
4.Oszd a s�rgar�p�t külön t�lakba, 3 egyenlő r�szre.
5.Először keverd össze a s�rgar�p�t, a ban�nt �s a mang�t. Adj
hozz� 1 apr�ra v�gott ban�nt (kb. ½ cs�sze) az egyik
s�rgar�pat�lhoz.  Adj hozz� ½ cs�sze apr�ra v�gott mang�t.
6.Helyezd az összetevőket a konyhai robotg�pbe vagy turmixg�pbe.
Keverd körülbelül 30 m�sodpercig, turmixold sim�ra.
7.T�lalhatod is, de ne feledd a megmaradt mennyis�get �rdemes
lefagyasztani!

Hozz�val�k:

7.

Elk�sz�t�s:



Az első kombin�ci� elk�sz�t�se ut�n, neki l�thatsz a m�sodiknak,
amely s�rgar�p�t �s brokkolit tartalmaz.

9.Adj hozz� 1 cs�sze brokkolit az egyik s�rgar�pat�lhoz. Tedd �t
őket a turmixg�pbe. Keverd körülbelül 30 m�sodpercig, turmixold
sim�ra. 
10. Majd t�lalhatod is, de ne feledd a megmaradt mennyis�get
�rdemes lefagyasztani!

Az m�sodik kombin�ci� elk�sz�t�se ut�n, neki l�thatsz a
harmadiknak, amely mang�t, őszibarackot, s�rgar�p�t �s
�desburgony�t tartalmaz.

11.Adj hozz� ⅓ cs�sze apr�ra v�gott mang�t, ⅓ cs�sze apr�ra
v�gott őszibarackot �s ⅓ cs�sze �desburgony�t az utols�
s�rgar�pat�lhoz. Tedd �t a turmixg�pbe. Keverd körülbelül 30
m�sodpercig, turmixold sim�ra.
12.Majd t�lalhatod is, de ne feledd a megmaradt mennyis�get
�rdemes lefagyasztani!
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MEGJEGYZ�SEK

Ha a b�bi�tel t�l sűrű, adj hozz� anyatejet vagy vizet.
Haszn�lhatod a zölds�gek forral�sakor visszamaradt
vizet is. Ha b�bi�telt meleg�tesz, mindig alaposan
keverd meg, �s csak n�h�ny m�sodpercig meleg�tsd.
Ellenőrizd a hőm�rs�kletet, mielőtt oda adod a
bab�nak. Az Amerikai Gyermekgy�gy�szati   Akad�mia
CDC szerint a szil�rd t�pl�lkoz�st körülbelül 6
h�naposan aj�nlott megkezdeni. V�rj 3-5 napot az �j
�telek kipr�b�l�sa között. 7-8 h�napos korban a
csecsemőknek többf�le b�bi�tel kombin�ci�t is
adhatunk m�r. Minden gyermek m�s �s m�s, ez�rt
k�rünk, fordulj a baba orvos�hoz, ha nem vagy biztos
abban, mikor kell szil�rd t�pl�l�kot adnod a picinek.
Haszn�lj bio gyümölcsöt �s zölds�get, ha megoldhat�.
A gyümölcsöket nem kell főzni ehhez a recepthez, csak
meg kell h�mozni �s fel kell apr�tani. Az ebben a
receptben szereplő mennyis�gek kb. 1 adag b�bi�tel
elk�sz�t�s�re elegendőek. Ezt 2-3 napig el lehet t�rolni a
hűtőszekr�nyben, de ha tov�bb szeretn�d mindenk�pp
fagyaszd le!
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Ezzel a recepttel megtanulhatod, hogyan is k�sz�thetsz
isteni bab�nos b�bi�telt. Ez a gyümölcsös �des pür�
önmag�ban is remek, de ak�r kombin�lhatjuk a baba
egy�b kedvenceivel is. A ban�n val�j�ban aj�nd�k a
szülőknek! El�g ritka az olyan baba, aki nem szereti a
ban�nos b�bi�teleket, �s most m�r ezzel a recepttel
otthon is elk�sz�theted a finoms�got. A ban�npür�
nagyszerű tulajdons�ga, hogy nem is kell főzni. Csak
egy gyors kever�s, �s m�r t�lalhatjuk is!

4. Hogyan készíts banános
bébiételt?

10.



A zöld ban�n finomabb, kem�nyebb �s durv�bb
text�r�j�. A s�rga ban�n valamivel �desebb, de m�gis
j� harapnival�. Ezek �ltal�ban azok a ban�nok,
amelyeket felnőttk�nt megeszel! A b�bi�telekhez
azonban akkor megfelelő a ban�n, ha m�r elkezd
barnulni. Min�l barn�bb a h�ja, ann�l �desebb �s
l�gyabb lesz.  �gy tűnhet, hogy a ban�n k�vülről
romlik, de a belseje tök�letes a b�bi�telek sz�m�ra. Ez
hozza l�tre a leg�desebb kr�mes pür�t!

Mennyire legyen �rett a bab�n a b�bi�telhez?

11.



Banános bébiétel recept

1.H�mozz meg egy közepes m�retű ban�nt �s szeleteld fel őket.
2.Add hozz� a turmixg�phez �s csin�lj belőle egy sz�p selymes
pür�t.

A csecsemők szeretik a gyümölcspür�k izgalmas kombin�ci�it.
Az alma, a körte, az eper �s az �fonya egyar�nt remek lehetős�g a
ban�npür�vel val� kever�sre. Ne f�lj a ban�n �s a zölds�g
kever�s�től sem!  
Az avok�d� �s a ban�n együtt finom kr�mes b�bi�telk�nt
szolg�lnak, de bors�val is j� p�rost alkotnak. 
Ha csak most kezded a pür�ket a bab�ddal, akkor kicsit
�vatosabbnak kell lenned az �zekkel. Ne feledd, hogy m�g meg
kell szokniuk az �j �zeket �s text�r�kat, ez�rt ragaszkodj a
puhas�ghoz, amelyek arra ösztönzik a bab�d, hogy �j dolgokat
pr�b�ljon ki!

- 1 közepes m�retű ban�n

A legjobb ban�n b�bi�tel kombin�ci�k

Hozz�val�k:

12.

Elk�sz�t�s:



Hogyan t�rold?

A trükkös dolog a ban�npür�vel az, hogy a ban�n
nagyon gyorsan megbarnul! Ennek elkerül�se
�rdek�ben vagy k�sz�ts kis adagokat, amit azonnal
odaadsz a gyermeknek vagy tegy�l egy kis
citromlevet hozz�. A citrom teljesen bababiztos,
�s n�h�ny csepp összekeverve nem fog nagy
különbs�get jelenteni a b�bi�tel �z�ben, de
elkerülheted vele a barnul�st! Fagyaszthatod is a
ban�npür�t, de legfeljebb 3 h�napig t�rolhatod
�gy el. Amikor kiveszed �s hagyod, hogy
megolvadjon, ugyanolyan friss lesz, mint az
elk�sz�t�sekor.
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5. Hogyan készíts avokádós 
bébiételt?

Ha a csecsemők tudn�nak besz�lni, azt mondan�k,
hogy nem tudnak betelni ezzel az avok�d�s
babapür�vel! 
Az avok�d�s b�bi�tel az egyik nagy kedvenc a
babapür�k között. Ez az �zvil�g a gyerekekn�l mindig
hatalmas sikert arat.
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Avokádós bébiétel recept

Az avok�d�t könnyű p�ros�tani m�s alapanyagokkal, legyen sz�
gyümölcsökről vagy zölds�gekről. Ha bab�d m�g csak most kezdi
megismerni az �j �zeket, az avok�d� p�ros�t�sa kört�vel, alm�val,
kukoric�val vagy ak�r paprik�val nagyszerű lehetős�g. 
A k�sőbbiekben megpr�b�lhatod keverni csirkeh�ssal vagy
pulykah�ssal, esetleg egy kis paradicsommal is.

1.V�gj f�lbe egy avok�d�t, majd h�mozd meg.
2. Add hozz� a turmixg�phez �s csin�lj belőle egy sz�p selymes
pür�t.

- 1 közepes m�retű avok�d�, h�mozva �s kock�ra v�gva

A legjobb avok�d�s b�bi�tel kombin�ci�k

Hozz�val�k:

15.

Elk�sz�t�s:



Hogyan t�rold?

A pür� t�rol�s�hoz csak egy l�gmentesen lez�rt ed�ny
szüks�ges, �s kb. 2-3 napig lehet elt�rolni a hűtőszekr�nyben.
A b�bi�telek k�sz�t�sekor ki kell tapasztalni a megfelelő adagot,
amelyet a bab�nk elfogyaszt egy �tkez�s alkalm�val, a többit
pedig �gy kell t�rolni, hogy ne merüljön fel annak a kock�zata,
hogy a k�ros bakt�riumok elszaporodnak az �tel�ben. �rdemes
előre porci�zni a pür�t kis t�rol�kban, �gy csak annyit kell
tenned, hogy mindig előveszel egyet, �s m�r oda is adhatod a
bab�nak. 
Az avok�d� el�g könnyen megbarnul, ez�rt �rdemes egy kis
citromlevet nyomni a tetej�re, hogy ellepje a pür�t, mielőtt
lefagyaszt�sra kerül. A citromban tal�lhat� sav megakad�lyozza
a barnul�st �s teljesen biztons�gos!
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6. Hogyan készíts cukkinis 
bébiételt?

Hagyd a bolti b�bi�teleket �s pr�b�ld ki ezt a h�zi
cukkinis babapür�t. Pontosan tudod, hogy mi van
benne, �s a baba im�dni fogja az �des friss �z�t! A
cukkini csod�latos! Tele van antioxid�nsokkal �s
rostokkal, amelyek hasznosak a babapocaknak. Nem ez
a leggyakoribb b�bi�tel a boltok polcain, de ha
elk�sz�ted ezt a receptet, bizony�ra ez lesz a baba �j
kedvenc �tele!
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Cukkinis bébiétel recept

Keverd össze a cukkini pür�t alm�val, �desburgony�val vagy
s�rgar�p�val. Mindegyikkel remek p�ros�t�st alkot. Ha m�r
nagyobb a bab�d, megpr�b�lhatod a cukkinit barnarizzsel vagy
sov�nyh�sokkal kombin�lni.

Hogyan t�rold?
A cukkini egyike azoknak a pür�knek, amelyek j�l t�rolhat�k!
Nem barnul olyan könnyen, mint m�s pür�k. T�rol�s�nak
legjobb m�dja l�gmentesen lez�rt ed�nyek alkalmaz�sa, amelyet
a hűtőszekr�nyben vagy ak�r fagyaszt�ban is tarthatunk. A
hűtőben a pür�k kb. 3-4 napig el�llnak gond n�lkül.
Előfordulhat, hogy a baba 3-4 nap alatt nem k�pes megenni az
összes �telt, �gy a fagyaszt�s mindig j� megold�s. A cukkini pür�
fagyaszt�s közben ugyanolyan friss marad, mint a hűtőben!
D�tumozd fel az elrakott adagokat, hogy nyomon tudd követni
mikor is k�sz�tetted őket!

1.H�mozz meg �s v�gd fel kock�kra a cukkinit.
2.Tedd bele egy serpenyőbe, adj hozz� egy kis vizet, �s p�rold
meg (kb. 5 percig). 
3.Miut�n a cukkini megpuhult, turmixold össze, am�g kr�mes
�llag� nem lesz. Nincs szüks�g v�z hozz�ad�s�ra.

- 1 közepes m�retű h�mozott �s kock�ra v�gott cukkini
Hozz�val�k:

18.

Elk�sz�t�s:



Ez a bors�s b�bi�tel recept nagyon gyorsan elk�sz�thető �s
sokkal jobb, mint a bolti üveges v�ltozata! A bab�d egyszerűen
im�dni fogja! N�zzünk szembe a t�nyekkel. A bors� �ltal�ban
nincs a legkedveltebb b�bi�telek list�j�n. De ezzel a h�zi bors�
babapür�vel hamarosan ez megv�ltozik! 
A bors� antioxid�nsokat tartalmaz, amelyek erős�tik az
immunrendszert. Az eg�szs�ges baba boldog baba, �gy ez a pür�
teljesen ide�lis a mindennapokra!

19.

7. Hogyan készíts borsós 
bébiételt?



Borsós bébiétel recept

1.P�rold meg a fagyasztott bors�t 5 percig, vagy am�g meg nem
puhul.
2.Turmixold össze a bors�t turmixg�pben, ha t�l sűrűnek �rzed
adj hozz� egy kev�s vizet.

Mivel a bors� �ze erősebb, mint n�h�ny m�s pür��, �rdemes
összekeverni a baba kedvenceivel. Pr�b�lj valami enyh�bb �zű
zölds�get hozz�adni, amely az�rt annyira nem nyomja el a bors�
�z�t. J� v�laszt�s lehet a burgonya, a tök vagy ak�r az alma �s a
körte kombin�ci�i.

Hogyan t�rold?
Körülbelül 3 napig t�rolhatod ezt a bors�pür�t
hűtőszekr�nyben, ha l�gmentesen lez�rt t�rol�ban van. Ha
fagyasztod a pür�t, mindenk�ppen kisebb t�rol�ed�nyekre
�rdemes felosztani, hogy mindig csak annyi kerüljön elő,
amennyire szüks�g van, �s ne kelljen az eg�sz adagot
felolvasztani! Ak�rhogyan is döntesz, a pür� körülbelül 4
h�napig �ll el a fagyaszt�ban.

- 1 adag fagyasztott bors� 
- kev�s v�z

Hozz�val�k:

20.

Elk�sz�t�s:



8. Hogyan készíts áfonyás 
bébiételt?

Hiszed vagy sem, a saj�t �fonyapür�d elk�sz�t�se őrülten
egyszerű! Kezd a k�s�rletez�st friss bogy�s gyümölcsökkel!
Az �fonya t�mogatja az eg�szs�ges immunrendszert. Ha
nem tal�lsz friss �fony�t, ne agg�dj! A fagyasztott bogy�k
remekül haszn�lhat�ak. Miut�n felolvasztod őket, nem
vesz�tik el az �rt�kes t�panyagot, �s tök�letesen
haszn�lhat�ak a b�bi�telek elk�sz�t�s�hez!
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Áfonyás bébiétel recept

1.Ha friss �fony�t haszn�lsz, akkor alaposan tiszt�tsd meg. Ha
fagyasztva haszn�lod, akkor olvaszd fel teljesen, mielőtt
összeturmixolod.
2.Adj hozz� egy kev�s vizet.
3.Keverd addig, am�g el�red a k�v�nt �llagot.

MEGJEGYZ�SEK
Haszn�lhatsz fagyasztott vagy friss �fony�t. Ha fagyasztottot
gyümölcsöt haszn�lsz, akkor mindenk�pp olvaszd fel, mielőtt
beteszed a turmixg�pbe. Ezenk�vül a fagyasztott �fonya több
vizet tartalmaz, lehet, hogy nem lesz szüks�ged több v�z
hozz�ad�s�ra. Az �fonya �ze intenz�vebb, mint n�h�ny m�s
gyümölcsök�, de ennek ellen�re remekül kombin�lhat�. Keverd
össze kört�vel, alm�val vagy a ban�nnal �s hidd el a bab�d od�ig
lesz �rte.

- 1 cs�sze �fonya
- kev�s v�z

Hozz�val�k:

22.

Elk�sz�t�s:

Hogyan t�rold?
A frissess�g �rdek�ben a pür�t l�gmentesen lez�rt ed�nyben kell
t�rolni a hűtőszekr�nyben. Körülbelül 3-4 napig adhatod a
picinek. Ha fagyasztani szeretn�d, helyezd a pür�t l�gmentesen
z�r�d� ed�nybe, �gy legfeljebb 4 h�napig is t�rolhatod.



Vasban gazdag bébiételek

A bab�k eg�szs�g�nek �rdek�ben fontos, hogy megkapj�k a
szüks�ges t�panyagokat �s kiegyens�lyozott �trendet
alak�tsunk ki nekik. Most megmutatjuk neked melyek azok a
b�bi�telek, amelyek vasban gazdagok �s könnyen
elk�sz�thetőek. Az Amerikai Gyermekgy�gy�szati   Akad�mia
szerint "a vashi�ny az egyik leggyakoribb probl�ma a
gyermekek kör�ben, de gyakran nem is fedezik ezt fel."
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MEGJEGYZ�SEK
A 6-12 h�napos csecsemőknek napi 11 mg vasra, az 1-3 �ves
kisgyermekeknek pedig napi 7 mg vasra van szüks�gük. A
gyermekek �ltal�ban elegendő vasat kapnak a mindennapi
norm�lis �telek fogyaszt�s�val. 
A vas nagyon fontos a csecsemők sz�m�ra. Elengedhetetlen a
hemoglobin elő�ll�t�s�hoz, amely a vörösv�rtestek egyik fő
alkot�eleme, amely az oxig�nt a testben sz�ll�tja. Ha csecsemőd
nem kap el�g vasat, akkor a szervek �s szövetek nem biztos,
hogy elegendő oxig�nt kapnak. Ez potenci�lisan hi�nyoss�gokat
okozhat a növeked�sben �s a fejlőd�sben.
Az anyatej a legjobb, �s a csecsemő elsődleges vasforr�s�nak kell
lennie, de ahogy a baba növekedik, a szil�rd t�pl�l�kok kiv�l�
lehetős�get k�n�lnak a vasban gazdag babapür�k bevezet�s�re.
Amikor a baba körülbelül 6 h�napos, a baba vasig�ny�t vasban
gazdag �telekkel lehet kiel�g�teni. 
A vassal d�s�tott gabonaf�l�kről semmik�ppen nem szabad
megfeledkezni! A gabonaf�l�k nagyszerű összetevők a pür�khez,
hogy sűrűsödjenek vagy teltebbek legyenek. 
Fontos tov�bb�, hogy bab�dnak olyan gyümölcsöket �s
zölds�geket adj, amelyeknek magas a C-vitamin tartalma, hogy
előseg�tse a vas felsz�v�d�s�t.

24.



Söt�tzöld leveles zölds�gek, p�ld�ul kelk�poszta, spen�t,
sal�ta
Sz�r�tott gyümölcs, mint mazsola, cseresznye, füge,
s�rgabarack vagy aszalt szilva
Olyan hüvelyesek, mint a quinoa, a lencse �s a barna rizs
Vörös h�s, sert�s �s csirke
Bab
M�lna
Bors�
Gomba
Zöldbab
Sp�rga
�desburgonya
Toj�s

Eper
Kiwi
Narancs
Brokkoli
Paradicsom
Kelbimb�
Citrom
Paprika
Grapefruit

Vasban gazdag �lelmiszerek:

Magas C- vitamin tartalm� �lelmiszerek:
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Az anyuk�knak �s apuk�knak nem kell stresszelniük a
bonyolult �telek elk�sz�t�se miatt. Ha egy kicsit kreat�vabb�
akarsz v�lni, akkor ezek a vasban gazdag b�bi�tel receptek
remek lehetős�gek a megfelelő t�pl�l�s kialak�t�s�hoz �s a baba
biztosan szeretni fogja őket.
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9-11. Vasban gazdag 
bébiétel  receptek



Zöldbabos - brokkolis 
- almaszósz bébiétel recept

1.Tegy�l egy kev�s vizet egy ed�nybe, �s forrald fel.
2.Adj a forr�sban l�vő v�zhez alm�t, brokkolit �s zöldbabot.
Fedd le �s főzd körülbelül 8-10 percig (az apr�ra v�gott
hozz�val�k m�ret�től függően).
3. Ha m�r puh�ra főtt, hagyd teljesen kihűlni.
4.Tedd az alm�t, a brokkolit �s a zöldbabot egy turmixg�pbe
�s pür�s�tsd sim�ra. Fokozatosan önts hozz� vizet a faz�k�b�l,
ha t�l sűrűnek tal�lod.

27.

Hogyan t�rold?
Ez a recept körülbelül 1 �tkez�sre elegendő a baba sz�m�ra. 
Ha azt akarod, hogy maradjon m�skorra, amit k�sőbb hűtőben
t�rolhatsz, vagy lefagyaszthatsz, akkor dupl�zd vagy
h�romszorozd meg a hozz�val�k mennyis�g�t a recepthez.
Hűtőszekr�nyben tört�nő t�rol�shoz tedd a b�bi�telt egy
l�gmentesen lez�rt ed�nybe. Körülbelül 3 napig probl�ma
n�lkül el�ll. Ha fagyasztani szeretn�d annak sincs akad�lya, de
legfeljebb 4 h�napig t�rolhat� a fagyaszt�ban.

- 1 h�mozott alma apr�ra v�gva
- ¼ cs�sze brokkoli apr�ra v�gva
- ¼ cs�sze zöldbab apr�ra v�gva

Hozz�val�k:

Elk�sz�t�s:



Almás - spenótos -
 epres bébiétel recept

1. Tegy�l vizet egy ed�nybe, �s forrald fel.
2. Add hozz� az apr�ra v�gott alm�t, epret �s spen�tot a
forr�sban l�vő v�zhez. 
3. Letakarva kb. 8 percig főzd. Ügyelj arra, hogy az alma puha
legyen, ha vill�val megsz�rod. Hagyd teljesen kihűlni.
5. Tedd a megfőtt alm�t, epret �s spen�tot turmixg�pbe �s
pür�s�tsd sim�ra. 
6. Fokozatosan önts hozz� vizet a faz�kb�l, ha t�l sűrűnek
tal�lod.
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Hogyan t�rold?
Ez a recept körülbelül 1 �tkez�sre elegendő a baba sz�m�ra. 
Ha azt akarod, hogy maradjon m�skorra, amit k�sőbb hűtőben
t�rolhatsz, vagy lefagyaszthatsz, akkor dupl�zd vagy
h�romszorozd meg a hozz�val�k mennyis�g�t a recepthez.
Hűtőszekr�nyben tört�nő t�rol�shoz tedd a b�bi�telt egy
l�gmentesen lez�rt ed�nybe. Körülbelül 3 napig probl�ma
n�lkül el�ll. Ha fagyasztani szeretn�d annak sincs akad�lya, de
legfeljebb 4 h�napig t�rolhat� a fagyaszt�ban.

- ½ cs�sze eper apr�ra v�gva
- 1 alma, h�mozott, apr�ra v�gva
- ¾ cs�sze spen�t

Hozz�val�k:

Elk�sz�t�s:



Édesburgonyás - marhahúsos 
bébiétel recept

1. A dar�lt marhah�st egy serpenyőben megpir�tjuk. 
2. Egy kis ed�nybe tedd bele a marhah�slevest �s az
�desburgony�t. Forrald fel, �s hagyd főni körülbelül 8 percig,
vagy am�g az �desburgonya megpuhul. 
3. Hagyd teljesen kihűlni. 
4. Dolgozd össze a marhah�s �s �desburgonya kever�ket a
h�slevessel egy turmixg�p seg�ts�g�vel �s pür�s�tsd. 
5. Fokozatosan önts hozz� vizet, ha t�l sűrűnek tal�lod.
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Hogyan t�rold?
Ez a recept körülbelül 1 �tkez�sre elegendő a baba sz�m�ra. 
Ha azt akarod, hogy maradjon m�skorra, amit k�sőbb hűtőben
t�rolhatsz, vagy lefagyaszthatsz, akkor dupl�zd vagy
h�romszorozd meg a hozz�val�k mennyis�g�t a recepthez.
Hűtőszekr�nyben tört�nő t�rol�shoz tedd a b�bi�telt egy
l�gmentesen lez�rt ed�nybe. Körülbelül 2 napig probl�ma
n�lkül el�ll. Ha fagyasztani szeretn�d annak sincs akad�lya, de
legfeljebb 3 h�napig t�rolhat� a fagyaszt�ban.

- 1 adag dar�lt marhah�s
- 1 közepes �desburgonya kock�ra v�gva
- 1 cs�sze marhah�sleves

Hozz�val�k:

Elk�sz�t�s:



12. Hogyan készíts körtés 
bébiételt?
Sok szülő azt gondolja, hogy időig�nyes �s bonyolult otthon
elk�sz�teni egy b�bi�telt. Azonban val�j�ban nagyon egyszerű
elk�sz�teni a b�bi�teleket, amire �kes p�lda a kört�ből k�szült
b�bi�tel receptje. A h�zi pür�vel p�nzt takar�thatunk meg,
r�ad�sul több t�panyagot �s kevesebb tart�s�t�szert tartalmaz
�s nagyon hamar elk�sz�thetjük mi is.
Miut�n eldöntötted, hogy milyen fajta kört�vel fogsz
k�s�rletezni, v�lassz olyan darabokat, amelyek m�r kicsit jobban
megvannak �rve, mivel ezek m�r sokkal puh�bbak �s könnyebb
őket p�pes�teni.
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1. A kört�t alaposan tiszt�tsd meg, majd h�mozd meg �s
kock�zd fel. 
2. Adj hozz� egy kev�s vizet �s turmixold össze.
3. Keverjük addig, am�g el�rjük a k�v�nt �llagot.

31.

A legjobb kört�s b�bi�tel kombin�ci�k
Ha igaz�n kellemes �zeket szeretn�l var�zsolni, pr�b�ld ki a r�p�t,
a kört�t �s a barnarizst egyben. Az �zek tök�letesen p�rosulnak, �s
az elk�szült pür�nek kr�mes �s sima �llaga lesz. Ha a bab�d
jobban kedveli a gyümölcsös �zeket, akkor a kört�t keverheted
alm�val, ban�nnal vagy esetleg �fony�val is. 
Gyakori probl�ma a kicsikn�l a sz�kreked�s, szerencs�re a körte
megold�st ny�jthat erre a probl�m�ra pl�ne, ha adunk hozz� egy
kev�s aszalt szilv�t is.

Körtés bébiétel recept

- 1 h�mozott �s kock�ra v�gott körte
- kev�s v�z

Hozz�val�k:

Elk�sz�t�s:



Hogyan t�rold?

Ez a recept körülbelül 1 �tkez�sre elegendő a baba sz�m�ra.
Ha azt akarod, hogy maradjon m�skorra, amit k�sőbb
hűtőbe t�rolhatsz, vagy lefagyasztasz, akkor dupl�zd vagy
h�romszorozd meg a hozz�val�k mennyis�g�t a recepthez.
Hűtőszekr�nyben tört�nő t�rol�shoz tedd a b�bi�telt egy
l�gmentesen lez�rt ed�nybe. Körülbelül 4 napig probl�ma
n�lkül el�ll. Ha fagyasztani szeretn�d annak sincs akad�lya,
de legfeljebb 4 h�napig t�rolhat� a fagyaszt�ban. B�rmilyen
ed�nyt is haszn�lsz, felt�tlenül jelöld meg, hogy a
k�sőbbiekben tudd, milyen b�bi�telt �s mikor k�sz�tetted!

32.



13. Hogyan készíts 
zöldbabos bébiételt?

A következő alkalommal, amikor zöldbabot k�sz�tesz, ragadd
meg az alkalmat �s k�sz�ts zöldbabos b�bi�telt a bab�dnak is. A
zöldbab tele van rostokkal �s C-vitaminnal, amelyek
elengedhetetlenek a baba test�nek növeked�s�hez! Ez a pür�
egyben tök�letes m�dja annak, hogy a zölds�gf�l�ket bevezesd a
pici �trendj�be. 

Konzerves? Fagyasztott? Friss? Milyen t�pus� zöldbab alkalmas
a b�bi�telek elk�sz�t�s�re? 
Elsősorban a legfrissebb alapanyagok a legjobbak a b�bi�telek
elk�sz�t�s�hez, mivel min�l többet dolgoznak fel egy �telt,
ann�l több t�panyag veszik el belőle!
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1. P�rold meg a zöldbabot 5 percig, vagy am�g meg nem puhul.
2. A megpuhult babot tedd a turmixg�pbe �s keverd össze egy
kev�s v�zzel. A v�z mennyis�ge att�l függően v�ltozik, hogy
milyen �llagot szeretn�l el�rni.

A legjobb zöldbabos b�bi�tel kombin�ci�k 
Ha szeretn�d fokozni az �lm�nyt a bab�d sz�m�ra, keverd
össze a zöldbabot burgony�val, csirk�vel vagy pulyk�val. A
zöldbab kiv�l�an alkalmas b�bi�telnek b�rmilyen m�s
zölds�ggel összekeverve. Ha elkezdjük bevezetni a fűszereket a
kicsi �trendj�be, akkor a zöldbabhoz nyugodtan adhatunk
bazsalikomot, rozmaringot vagy ehhez az eg�szs�ges
zölds�gpür�hez!

Zöldbabos bébiétel recept

- 1 adag zöldbab
- kev�s v�z
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Hozz�val�k:

Elk�sz�t�s:



Hogyan t�rold?

Hűtőszekr�nyben tört�nő t�rol�shoz tedd a b�bi�telt egy
l�gmentesen lez�rt ed�nybe. Körülbelül 3-4 napig probl�ma
n�lkül el�ll. Ha fagyasztani szeretn�d annak sincs akad�lya, de
legfeljebb 4 h�napig t�rolhat� a fagyaszt�ban.
B�rmilyen ed�nyt is haszn�lsz, felt�tlenül jelöld meg, hogy a
k�sőbbiekben tudd, milyen b�bi�telt �s mikor k�sz�tetted!
A zöldbabpür� lehűlve �ltal�ban sűrűsödik, de ez könnyen
megoldhat�! Csak adj hozz� anyatejet, t�pszert vagy vizet, am�g
a pür� el nem �ri a k�v�nt �llagot.
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Ehetnek a babák ananászt?

A v�lasz röviden az, hogy igenis �s nemis. A bab�k 6
h�napos koruk ut�n kezdhetnek anan�szt enni. A savass�g
ugyanis val�ban probl�m�t okozhat �s kiüt�sek
alakulhatnak ki a baba popsin �s a hasuk is megf�jdulhat
tőle, r�ad�sul refluxot is előid�zhet.
Az anan�szban sok a B6-vitamin, a C-vitamin �s a
magn�zium. Ez�rt nagyon eg�szs�ges gyümölcs, viszont a
pür�s�t�sre fokozottan oda kell figyelni, mivel fullad�st
okozhat, ha nincs megfelelően elk�sz�tve.
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https://www.hamikalauz.hu/sajat-keszitesu-vagy-uveges-bebietel/
https://www.rossmann.hu/babaprogram/elso-1000-nap/uveges-bebietelek-es-
desszertek/bebietel-hazilag-mire-figyeljunk-
https://mommyneedschocolate.com/carrot-recipes-for-babies/
https://mommyneedschocolate.com/make-your-own-banana-baby-food/
https://mommyneedschocolate.com/how-to-make-avocado-baby-puree/
https://mommyneedschocolate.com/how-to-make-zucchini-baby-food/
https://mommyneedschocolate.com/peas-baby-puree-recipe/
https://mommyneedschocolate.com/blueberry-baby-food/
https://mommyneedschocolate.com/baby-food-rich-in-iron-3-puree-recipes/
https://mommyneedschocolate.com/homemade-baby-food-purees/
https://mommyneedschocolate.com/pear-baby-puree/
https://mommyneedschocolate.com/green-bean-baby-food/
https://mommyneedschocolate.com/can-babies-eat-pineapple/

Felhaszn�ld forr�sok:
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