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Відлучення від грудей

та початок прикорму

Початок відлучення від грудного вигодовування – це новий досвід та нова 
пригода для вашого малюка. Досвід, сповнений нових запахів та консистенцій. 
Досвід, 

що вимагає від батьків належної уваги, терпіння та любові.  І все для того, 

аби зробити цей етап зростання приємним. Останній важливий як для 
психологічного, так і для емоційного та освітнього розвитку дитини. Спокійний 
процес прийому їжі допоможе дитині поступово навчитися їсти "як дорослі" 

і сприймати нові продукти та запахи, сформувавши, таким чином, харчові звички.



Обираючи здорове харчування, готуючи смачні страви з натуральним смаком 

на пару, зберігається природній аромат і усі поживні властивості того чи іншого 
інгредієнту.

Враховуючи вік малюка та поради педіатра, поступово додавайте у дієту дитини 
продукти харчування різних кольорів, запахів та консистенцій, віддаючи 
перевагу натуральним та свіжим інгредієнтам.

Спираючись на рецепти з цієї добірки та за допомогою кухонного комбайну 

від Chicco готуйте нові та корисні, поживні та смачні рецепти для своїх малят.



План введення різних продуктів

відповідно до віку
Кухонний комбайн від Chicco – ідеальний домашній електроприлад, створений, 
щоб супроводжувати вашого малюка протягом всього періоду відлучення від 
грудного вигодовування та введення прикорму. Обираючи якісні інгредієнти, свіжі, 
натуральні та різноманітні, і готуючи їх на пару, ви можете бути впевненими у 
збереженні їхніх поживних якостей і смаку.

Їжа Від 6 місяців і далі З 7-8 місяців Від 1 року і далі

Грудне молоко або суміші Йогурт
Молоко Baby Growth

або коров'яче 
молоко

Молоко

і йогурт

Вершки з рису, 
вершкова 
кукурудза

та тапіока

Пшенична крупа, 
мультизернові 
креми, креми з 
цільнозерновими 
злаками, дитяче 
печиво

Макарони 
(невеликого розміру), 
рис (цільнозерновий)

Макарони 
(більшого розміру), 
хліб

Злаки

Картопля, 
морква, 
цукіні

Квасоля, фенхель, 
гарбуз, шпинат, 
мангольд

Бобові (без шкірки) ПомідориОвочі

Баранина, 
кролик, курка, 
телятина

Яловичина, 
свинина Варена шинкаМ'ясо

Форель, морський 
язик, лосось, тріска, 
хек

Риба

Жовток Яєчний білокЯйця

Яблуко, груша, 
банан

Слива, ананас, 
абрикос, персик

Цитрусові 
фрукти

Червоні фрукти 
(полуниця, малина, 
чорниця), ківі

Фрукти

Тертий 
приправлений сир

Свіжий сир 
(крещенца, рикота, 
козячий)

Сир



Час приготування

Овочі (100 Г)
Кабачки
Шпинат 
Картопля
Морква
Стручкова квасоля 

Фенхель 
Зелений горошок
Гарбуз 
Цвітна капуста

приблизно 20 хвилин

приблизно 15 хвилин

 приблизно 25 хвилин

 приблизно 25 хвилин

приблизно 30 хвилин

приблизно 25 хвилин

приблизно 30 хвилин

приблизно 30 хвилин

приблизно 25 хвилин

Фрукти (100 г)
Яблука 
Груша

приблизно 15 хвилин

приблизно 20 хвилин

Риба (100 г) приблизно 20 хвилин

М'ясо
Курятина

Телятина/яловичина
приблизно 25 хвилин

приблизно 25 хвилин



6
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Пюре з моркви та телятини
Основна страва – 1 порція

Ігредієнти:
• ½ картоплини

• 1 невелика морква

• 50 г телятини

• 20 г рисового крема

• 1 ч. л. натуральної оливкової

              олії екстра-класу

Спосіб приготування:
Добре вимити та очистити овочі, потім нарізати 

їх на невеликі шматочки. Порізати телятину 

на шматочки та варити все на пару приблизно 20 хв.  
Гомогенізувати разом із водою, що залишилася

від варіння і що знаходиться у глечику. Додати 
рисовий крем, оливкову олію та все перемішати.

Овочевий суп з сиром
Основна страва – 1 порція

Ігредієнти:
• ½ картоплини

• ½ моркви

• 5-6 листків листового

          буряку

• 3-4 стручки зеленої квасолі

• 30 г молодого сиру

• 1 ч. л. пармезану

Спосіб приготування:
Добре вимити та очистити овочі, потім порізати 

їх на невеликі шматочки і варити на пару 

приблизно 20 хв. Гомогенізувати разом із водою,

що залишилася від варіння і що знаходиться 

в глечику. Додати молодий сир, пармезан

та перемішати всі інгредієнти.

Крем-суп з кабачків цукіні, курки та тапіоки
Основна страва – 1 порція

Ігредієнти:
• 1 невеликий кабачок цукіні

• ½ картоплини

• 50 г курячого м'яса

• 20 г крему з тапіоки

• 1 ч. л. натуральної оливкової

              олії екстра-класу

• 1 ч. л. пармезану

Спосіб приготування:
Добре вимити та очистити овочі, потім порізати

їх на невеликі шматочки. Порізати куряче м'ясо

на шматочки і варити на пару приблизно 20 хв. 
Гомогенізувати разом з водою, що залишилася

від варіння і що знаходиться в глечику. Додати крем

з тапіоки, оливкову олію та перемішати

всі інгредієнти.

Пюре з персиків та йогурту
Закуска – 1 порція

Ігредієнти:
• 1 персик

• 100 мл білого йогурту

Спосіб приготування:
Добре вимити та очистити персик, потім порізати 
його на невеликі шматочки. Додати йогурт

та гомогенізувати інгредієнти холодними.



6
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Крем із шпинату та картоплі
Основна страва – 1 порція

Ігредієнти:
• 1 невелика картоплина

• 3-4 листя шпинату

• 1 ч. л. натуральної оливкової

              олії екстра-класу

• 30 г молодого м'якого сиру

• 2-3 листя петрушки

Спосіб приготування:
Добре вимити та очистити овочі, потім порізати 

їх на невеликі шматочки та варити на пару 
приблизно 20 хв. Гомогенізувати разом з водою, 

що залишилася від варіння і що знаходиться

в глечику. Додати молодий сир, оливкову олію, 
петрушку і перемішати всі інгредієнти.

Пюре із гарбуза та м'яса кролика
Основна страва – 1 порція

Ігредієнти:
• 5-6 шматочків гарбуза

• 20 г крему з кукурудзи

           та тапіоки

• 50 г м'яса кролика

• 1 ч. л. натуральної оливкової

              олії

• 1 ч. л. пармезану

Спосіб приготування:
Добре вимити та очистити гарбуз, потім порізати 
його на невеликі шматочки. Порізати м'ясо кролика 
на шматочки і варити на пару приблизно 20 хв. 
Гомогенізувати разом з водою, що залишилася 

від варіння і що знаходиться в глечику. Додати крем 
з кукурудзи та тапіоки, оливкову олію, пармезан 

та перемішати всі інгредієнти.

Крем-суп з фенхелю та індички
Основна страва – 1 порція

Ігредієнти:
• 50 г м'яса індички

• 30 г крему з кукурудзи

         та тапіоки

• 1 фенхель

• ½ картоплини

• 1 ч. л. натуральної оливкової

              олії екстра-класу

• 1 ч. л. пармезану

Спосіб приготування:
Добре вимити та очистити фенхель, потім порізати 
його на невеликі шматочки. Порізати м'ясо індички 
на шматочки і варити все на пару протягом 25 хв.

Гомогенізувати разом з водою, що залишилася 

від варіння і що знаходиться в глечику. Потім додати 
індичку (якщо використовується сире м'ясо, варто 
порізати його на невеликі шматочки, готувати 

на пару і гомогенізувати разом з овочами), крем 

з кукурудзи та тапіоки, оливкову олію та пармезан.

Пюре з груш та печива
Закуска – 1 порція

Ігредієнти:
• 1 груша

• 2 ст. л. подрібненого печива

• близько 50 мл води

Спосіб приготування:
Добре вимити та очистити грушу, потім порізати 

її на невеликі шматочки. Додати печиво та воду 

та гомогенізувати інгредієнти холодними.



Суп із стручків зеленої квасолі

та дрібних макаронних виробів 
Перша страва – 1 порція

Ігредієнти:
• ½ картоплини

• 3-4 стручки зеленої квасолі

• 30 г дрібних

           макаронних виробів

• 1 ч. л. натуральної оливкової

              олії екстра-класу

• 1 ч. л. пармезану

Спосіб приготування:
Добре вимити та очистити овочі, потім порізати 

їх на невеликі шматочки. Варити на пару приблизно 
15 хв і гомогенізувати разом з водою, що залишилася 
від варіння і що знаходиться в глечику. 

Готуйте пасту окремо від крему. Додати оливкову 
олію та пармезан.

Фрикадельки з яловичини з морквою
Друга страва – 1 порція

Ігредієнти:
• 1 невелика картоплина

• 1 морква

• 50 г яловичини

• 2 ст. л. тертих сухарів

• 1 ч. л. пармезану

• 1 ч. л. натуральної оливкової

              олії екстра-класу

Спосіб приготування:
Добре вимити та очистити овочі, потім порізати 

їх на невеликі шматочки. Порізати яловичину 

на шматочки і варити на пару приблизно 20 хв. 
Подрібнити до однорідності разом з водою, 

що залишилася від варіння і що знаходиться 

в глечику, додавши пармезан і оливкову олію. 
Сформувати з отриманої суміші фрикадельки 

і укласти їх у жароміцну форму. Запікати в духовці 
при 200° С близько 10 хв.

Гороховий крем із рикоттою
Основна страва – 1 порція

Ігредієнти:
• 30 г свіжого гороху

• 1 невелика картоплина

• 30 г свіжої рикоти

• 1 ч. л. натуральної оливкової 

              олії екстра-класу

• 1 ч. л. пармезану


Спосіб приготування:
Добре вимити та очистити овочі, порізати картоплю 
на шматочки. Варити все на пару протягом 20 хв. 
Гомогенізувати разом з водою, що залишилася 

від варіння і що знаходиться в глечику. 

Додати рикоту, оливкову олію та пармезан.

Солодке сливове пюре
Основна закуска -1 порція

Ігредієнти:
• 2 сливи

• 30 г рисового крему

• 150 мл молочної суміші 

другого ступеня (для вибору 

радимо  звернутися до педіатра)

Спосіб приготування:
Добре вимити та очистити сливи, порізати 

їх на невеликі шматочки та подрібнити 

до однорідності холодними. Розігрійте молоко 

і додайте рисовий крем. Додати подрібнені сливи 

і все перемішати.

9
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Рис з гарбузом та пармезаном
Перша страва – 1 порція

Ігредієнти:
• 100 г гарбуза

• 30 г рису для дітей

• 1 ч. л. натуральної оливкової 

              олії екстра-класу

• 1 ч. л. пармезану

Спосіб приготування:
Добре вимити і очистити гарбуз, потім нарізати його 
на невеликі шматочки і варити на пару приблизно 

20 хв. Змішайте в мисці суміш і воду та приготуйте 
дитячий рис окремо від гарбузу. Змішайте 

усі інгредієнти, додайте оливкову олію та пармезан.

Крем із цвітної капусти
Перша страва – 1 порція

Ігредієнти:
• 3-4 суцвіть цвітної капусти

• ½ кабачка цукіні

• 30 г рисового крему

• 1 ч. л. натуральної оливкової 

              екстра-класу

• 1 ч. л. пармезану

Спосіб приготування:
Добре вимити та очистити овочі та варити на пару 
протягом 15 хв. Подрібнити до однорідності разом 

із водою, що залишилася від варіння і що міститься 

у глечику. Додати рисовий крем, оливкову олію 

та пармезан.

Суп із сочевиці із дрібними макаронними

виробами 
Основна страва – 1 порція
Ігредієнти:
• 20 г сочевиці

• 30 г дрібних макаронних 

           виробів у формі зірочок 

• 1 ч. л. натуральної оливкової 

              олії екстра-класу

• 1 ч. л. пармезану

Спосіб приготування:
Добре вимити і очистити сочевицю (замочити 

в холодній воді принаймні на 30 хв і промити), потім 
готувати на пару приблизно 25 хв. Подрібнити 

до однорідності разом із водою від варіння, 

що лишилася у глечику. Додати зварені окремо 
макаронні вироби та приправити оливковою олією 
та пармезаном.

Крем із фруктів та манної крупи
Основна закуска – 1 порція

Ігредієнти:
• ½ груші

• ½ яблука

• 30 г манної крупи

• 150 мл молочної суміші другого 

ступеня (для вибору радимо 

звернутися до педіатра)

• Кілька крапель

   апельсинового соку

Спосіб приготування:
Добре вимити та очистити фрукти, порізати 

їх на невеликі шматочки та подрібнити 

до однорідності холодними. Розігрійте молоко 

та додайте манну крупу.

Додати подрібнені фрукти та все перемішати. 

Потім додати апельсиновий сік.

9
м+



Рис весняний
Обід з однієї страви – 1 порція

Ігредієнти:
• 20 г гороху

• ½ моркви

• 1 скибочка вареної шинки

• 30 г рису для дітей

• 1 ч. л. натуральної оливкової 

              олії екстра-класу

• 1 ч. л. пармезану

Спосіб приготування:
Промийте горох і моркву, потім варіть на пару 

овочі та рис (готуйте окремо) близько 20 хвилин. 
Додати варену шинку і подрібнити до однорідності. 
Заправити оливковою олією та пармезаном.

Фрикадельки із камбали
Друга страва – 2 порції

Ігредієнти:
• 180 г філе камбали

• 1 яєчний жовток

• 1 картоплина картоплі 

     середньої величини

• 1 ст. л. пармезану

• 1 ст. л. тертих сухарів

• 2 листа петрушки

• 1 ст. л. натуральної оливкової 

     олії екстра-класу

Спосіб приготування:
Добре вимити і очистити картоплю, порізати 

її на невеликі шматочки і варити на пару разом 

із філе камбали.

Видалити воду від варіння з глечика і подрібнити 

до однорідності отриману суміш з петрушкою, 
пармезаном, тертими сухарями та яєчним жовтком. 
Сформувати маленькі кульки, обваляти їх у борошні 
та викласти на деко. Запікати в духовці при 200°С 
близько 10 хв.

Запіканка з овочів
Друга страва – 1 порція

Ігредієнти:
• 150 г овочів (буряк, кабачки 

             цукіні, баклажани)

• 1 яйце

• 1 ч. л. натуральної оливкової 

              олії екстра-класу

• 1 ч. л. пармезану

Спосіб приготування:
Добре вимити і очистити овочі і варити на пару 
приблизно 15 хв. Подрібнити до однорідності, 
видаливши з глечика воду, у якій вони варилися. 
Додати збите яйце, оливкову олію та пармезан. 
Помістити суміш у жароміцну форму і готувати 

в духовці при температурі 200°С протягом 10 хв.

Дрібні макаронні вироби у помідорному соусі
Перша страва – 1 порція

Ігредієнти:
• 1 стиглий помідор

• 1 ч. л. натуральної оливкової 

              олії екстра-класу

• 1 ч. л. пармезану

• 30 г дрібних макаронних 

           виробів на вибір

Спосіб приготування:
Вимити помідор і ошпарити його окропом. 

Зняти шкірку та порізати його на шматочки. 

Варити близько 10 хвилин на пару.

Витягти помідор з води, не перекидаючи його 

в глечик за допомогою системи, що перекидається. 
Видалити зі глечика воду, що залишилася 

від варіння. Подрібнити варений помідор і заправити 
оливковою олією. У воді, що залишилася від варіння 
помідора, окремо зварити дрібні макаронні вироби 

і заправити помідорним соусом і пармезаном.

12
м+



Крокети з картоплі та шпинату
Гарнір – 2 порції

Ігредієнти:
• 1 картоплина

• 4-5 листя шпинату

• 1 яєчний жовток

• 2 ст. л. тертих сухарів

• 1 ч. л. пармезану

• 1 ч. л. натуральної оливкової 

              олії екстра-класу

Спосіб приготування:
Добре вимити та очистити овочі, потім порізати 

їх на невеликі шматочки. Варити на пару протягом 

15 хв. Подрібнити до однорідності разом із водою, 

що залишилася від варіння у глечику. Додати яєчний 
жовток, пармезан, оливкову олію та перемішати 

всі інгредієнти. З отриманої суміші сформувати 
кульки та обваляти їх у тертих сухарях. Запікати 

в духовці при температурі 200°С близько 10 хв.

Печиво із каштанів
Солодка страва – 4-5 порцій

Ігредієнти:
• 100 г очищених каштанів

• 1 яйце

• 50 г борошна

• ½ пакетика дріжджів 

       для приготування

       солодощів

• 50 г розплавленого 

            вершкового масла

• 50 г цукру

Спосіб приготування:
Готувати каштани на пару протягом 20 хв. 
Подрібнити каштани, попередньо видаливши 

з глечика воду, що залишилася від варіння. Додати 
інші інгредієнти. Розкачати тісто на посипаній 
борошном поверхні столу і вирізати печиво, 
використовуючи формочки для печива. Помістити 

їх на деко і готувати в духовці при температурі 

180°С приблизно 15 хв.

Крем з картоплі, цибулі-порею та шинки
Перша страва – 1 порція

Ігредієнти:
• 1 картоплина

• 2 стебла цибулі-порею

• 30 г вареної шинки

• 1 ч. л. пармезану

• 1 ч. л. натуральної оливкової 

              олії екстра-класу

Спосіб приготування:
Добре вимити та очистити овочі, потім порізати 

їх на невеликі шматочки. Варити на пару протягом 

15 хв. і подрібнити до однорідності разом з водою, 
що залишилася від варіння і що знаходиться 

в глечику. Додати оливкову олію та пармезан.

Нут із дрібними макаронними виробами
Обід з однієї страви – 1 порція

Ігредієнти:
• 1 стиглий помідор

• 2 ч. л. замороженої овочевої 

               суміші (морква, 

                цибуля, селера)

• 20 г нуту

• 1 ч. л. натуральної оливкової 

              олії екстра-класу

• 1 ч. л. пармезану

• 30 г дрібних макаронних 

           виробів на вибір

Спосіб приготування:
Вимити помідор і ошпарити його окропом. Зняти шкірку 
та порізати його на шматочки. Додати решту овочів 

і нут та варити на пару приблизно 30 хв. Витягти з 
води, не перекидаючи безпосередньо 

в глечик за допомогою системи, що перекидається. 
Видалити зі глека воду, що залишилася від варіння, 
подрібнити все до однорідності і додати оливкову олію.

У воді, що залишилася від варіння овочів, окремо 
зварити дрібні макаронні вироби і заправити соусом 

з нутом і пармезаном.

12
м+


