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Flere spørsmål? Ta kontakt med oss

Holle produkter fåes i helsekostforretninger over hele landet.

Import og distribusjon for Norge:
Alternativ Mat AS

2150 Årnes 

Tel: 6391 0000

Fax: 63901955

E-post: post@alternativ-mat.no

www.alternativ-mat.no

Import og distribusjon for Danmark:

Dansk Helios

7000 Fredericia

Tel: 75954088

Fax: 75954654

E-post: helios@helios.dk

www.helios.dk

Vitalkost AS

3157 Barkåker

Tel: 3300 3870

Fax: 3300 3878

E-post: post@vitalkost.no

www.vitalkost.no 

Holle baby food GmbH
Baselstr. 11 · CH-4125 Riehen
Tel. +41 (0)61 645 96 00
Fax +41 (0)61 645 96 09
E-Mail: babyfood@holle.ch
www.holle.ch · www.holle.no

En verden av
økologisk barnemat

BARNEMATRÅDGIVER

ØKOLOGISK

Nyttig informasjon om 
sunn ernæring i barnets første leveår

NO
R 

02
/0

1/
10

DE-001-Öko-
Kontrollstelle



32

Holle har arbeidet med utvikling av sunn ernæring ”fra begynnelsen av” i
mer enn 70 år. Barnets første år, med vekst og utvikling er dets viktigste
trinn i livet. Derfor er riktig  ernæring i denne perioden helt vesentlig.
Morsmelk gir barnet den optimale næring. Verdens Helseorganisasjon
(WHO) og Holle anbefaler derfor at barnet fullammes de første 6 månedene,
og videre amming som tillegg til barnemat. Helt fra begynnelsen av har
Holle kunnet tilby barnemat laget av råvarer fra biodynamisk og økologisk
drevne gårder. For barnets beste har alltid kvalitet og naturlighet kommet i
første rekke. Denne Barnematrådgiveren vil gi deg som nybakt mor nyttig
informasjon om mat og ernæring fra fødsel og frem til barnet kan ta del i
den vanlige familiematen. Vår lange erfaring, samt kjennskap til forskning
innenfor området barnemat, har gitt oss en trygg basis som du kan stole på. 
Vårt barnemat - sortiment består av morsmelkerstatning (fra første uke),
tilskuddsblandinger og et bredt utvalg av ferdigretter av korn til flaske og
grøt. Sammen med et godt utvalg av barnemat på glass med frukt, grønnsa-
ker og kjøttretter, samt speltkavringer, speltkjeks og te, kan vi levere ett
fullt sortiment av næringsrik baby - og barnemat fra fødsel til annet leveår.

Det at en ny liten baby blir født er en stor og vidunderlig begivenhet. Mye
endrer seg. En verden full av gleder, av ansvar og opplevelser venter.
Gjennom uforbeholden kjærlighet og oppmerksomhet formes det nye livet.

KJÆRLIGHET, TRYGGHET OG . ..... BIODYNAMISK BARNEMAT
DET BESTE FRA ØK OLOGISK LANDBRUK
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KvalitetsgarantiHolle
HOLLE KVAL ITETSGARANTI

Våre barnematprodukter er 
laget av råvarer fra biodynamisk 
eller økologisk landbruk. 
Dette betyr :
➔ variert dyrking uten rovdrift på dyr, 

jord eller miljø

➔ kvalitet framfor kvantitet

➔ mangfold framfor monokultur

➔ stor vekt på dyrevelferd

➔ ingen bruk av veksthormoner

➔ pleie av jordens fruktbarhet med 

husdyrgjødsel og kompost

➔ ingen bruk av kjemiske plantevernmidler 

eller kunstgjødsel For ethvert Holle barnemat-
produkt gjelder følgende:
➔ garantert produsert uten bruk av 

genmodifiserte ingredienser

➔ ingen tilsetning av salt 

➔ ingen tilsetning av aromastoffer

➔ ingen tilsetning av fargestoff *

➔ ingen tilsetning av konserverings-

midler*

* lovbestemt

Det spesielle ved Demeter - kvaliteten:
Kun produkter som oppfyller de strenge kvalitetskriterier for biodynamisk dyr-

king og foredling kan bære kvalitetsbetegnelsen ”Demeter”.  Biodynamisk bøn-

der oppfyller alle de økologiske regler i tillegg til de biodynamiske Demeter-

reglene. Kompost, jord og planter pleies omhyggelig med de spesielle biodyna-

miske preparater, som styrker sunnhet og kvalitet i alle ledd fra frø til matvarer.

Når plantene dyrkes biodynamisk og foredlingen er skånsom, gir det både

næringsstoffer og næringskrefter = næring til hele mennesket. Biodynamisk

betyr bl.a.: lengre omleggingstid før Demeter-godkjennelse, melkeprodukter må

ikke homogeniseres, korn skal fortrinnsvis males på steinkvern, ingen bruk av

mikrobølgeovn til opptining og pasteurisering.

Komplett kvalitetskontroll 
Holle barnemat er underlagt omfattende kontroll for å kunne

bære betegnelsen ”Demeter” og ”økologisk”. Kontroll -

instansen kan ses på emballasjen i form av EU-kontrollnum-

meret, f eks ”DE-001-Økokontrollstelle”. Demetermerket er

kontrollmerket for biodynamisk matvarer, slik Ø-merket er

for økologiske matvarer.
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HOLLE BARNEM ATPROGRAM 



VI TILBYR ET OMFATTENDE PROGRAM AV FLASKE – OG GRØTMÅLTIDER

fra
dag 1

etter
4 mndr.

fra
8 mndr. 

fra
10 mndr. 

1.– 3. 
år

Veiledende tidspunkt for introduksjon og bruk av Holle barnemat

Flaskemåltid fra første flaske1

Ferdiggrøt (instant). 
Tilberedes kun med vann.

Alle grøtene egner seg til 

• flaskemåltider med morsmelk
eller med Holle morsmelkerstatning

• blandet i frukt og grønnsaksmos

se oppskrifter på pakningen

1Viktig! Amming er den beste ernæring for barnet. 
Ved problemer, søk råd hos jordmor, lege, helsesøster eller
kontakt Ammehjelpen. Det anbefales at overgangskosten 
tidligst introduseres når barnet er 4 måneder og best omkring
6 måneders alderen.
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6 mndr.

etter
5 mndr.

Produkt

Morsmelkerstatninger

Øko Morsmelkerstatning 1

Øko Tilskuddsblanding 2

Øko Tilskuddsblanding 3

Grøt og velling

Øko Risgrøt

Øko Hirsegrøt 

Øko Speltgrøt

Øko Havregrøt

Øko 3-Kornsgrøt

Øko Hirsegrøt – m/eple og pære 

Øko Müsligrøt

Ferdiggrøt, tilsettes kun vann

Øko Melkegrøt – Hirse

Øko Melkegrøt – Spelt

Øko Melkegrøt – 
Hvete/ banan 

Egenskaper  

glutenfri, 
uten tilsatt sukker**

glutenfri
uten tilsatt sukker**

glutenfri
uten tilsatt sukker**

glutenfri, uten tilsatt sukker,
melkefri,

glutenfri, uten tilsatt sukker, 
melkefri,

inneholder gluten, ikke 
tilsatt sukker, melkefri, 

inneholder gluten, ikke 
tilsatt sukker, melkefri, 

glutenfri, ikke tilsatt 
sukker, melkefri, 

glutenfri, ikke tilsatt 
sukker**, melkefri
inneholder gluten, ikke 
tilsatt sukker**, melkefri

glutenfri, ikke tilsatt 
sukker 

inneholder gluten, 
ikke tilsatt sukker

inneholder gluten, 
ikke tilsatt sukker

Ingredienser 

skummet melk, mysepulver,
vegetabilske oljer, maltodekstrin,
vitaminer og mineraler

skummet melk, mysepulver,
vegetabilske oljer, maltodekstrin,
skummetmelkpulver, stivelse,
vitaminer og mineraler

skummet melk, mysepulver,
vegetabilske oljer, skummetmelk-
pulver, stivelse, maltodekstrin,
vitaminer og mineraler  

fullkornris*

fullkornhirse*

fullkornspelt*

fullkornhavre*

fullkornris, mais, fullkornhirse*

fullkornhirse*, epleflak,
pæreflak*
fullkornhvete, fullkornhavre, øko-
logisk frukt, (banan, eple, bringe-
bær), fullkornris*

fullkornhirse, melkepulver, 
maltodekstrin, mysepulver,  
vegetabilsk olje, kalsiumkar-
bonat, vitaminer*

fullkornspelt, melkepulver, 
maltodekstrin, mysepulver, 
vegetabilsk olje, kalsiumkar-
bonat, vitaminer*

fullkornhvete, mysepulver, 
melkepulver, vegetabilsk olje,
tørket banan i pulverform, 
maltodekstrin, kalsiumkarbonat,
vitaminer*

Som supplerende 
flaskemåltid
Til velling og grøt
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Morsmelk er klart den beste ernæring for spedbarnet, naturlig avstemt etter

barnets utviklingsprosess. Ammingen styrker den nære kontakt mellom mor

og barn, og gjennom morsmelken får spedbarnet viktige antistoffer som er

med på å bygge opp immunforsvaret. Barnet beskyttes ved dette mot infeks-

joner den første levetiden og senere – og risikoen for allergi blir vesentlig

mindre. Særlig for allergidisponerte barn er det viktig at morsmelken utgjør

den eneste ernæring så lenge som mulig. Derfor anbefaler Holle amming de

første 6 månedene, og videre amming sammen med barnematen.

HVIS MORSMELKEN IKKE FUNGERER

Hvis ammingen ikke lenger metter barnet tilstrekkelig, eller hvis ammingen

ikke kan fortsette kan Holle morsmelkerstatning 1 supplere morsmelken

eller erstatte denne som eneste næring inntil barnet er klar for annen kost.

Morsmelkerstatningen er tilpasset i proteinet og kan brukes fram til barnet

første år. Hvis barnet ikke mettes tilstrekkelig, kan man supplere med Holle

tilskuddsblanding 2 etter at barnet er fylt 4 måneder. Tilskuddsblandingene

er også egnet ved siden av en allsidig kost. Holle morsmelkerstatning og

tilskuddsblandinger består av over 99 % økologisk ingredienser. Melken

stammer fra kuer som får gresse på økologisk dyrkete enger og som fôres

økologisk, noe som er en forutsetning for en balansert ernæring.

MORSMELK – 
NATURLIGVIS DET BESTE!

ØKO – MORSMELKER STATNING FRA HOLLE

Produktene er tilsatt vitaminer og mineraler (mindre enn 0,5 %) som er nød-

vendige for barnet. Tilsetningen er pålagt av myndighetene, og er garantert

frie for genmodifiserte organismer (GMO).

Tilberedningen er meget enkel og rask. Melkepulveret skal kun blandes med

kokt vann (se for øvrig anvisning på pakken).

11

➔ velsmakende og 

lett fordøyelig 

➔ ikke tilsatt sukker  

➔ glutenfri
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➔ Fullkorn = med alle kornets bestanddeler:
Holle barnemat fremstilles av hele kornet med den verdifulle kimen og

skalldelen. På den måten utnyttes alle kornets naturlige

næringsstoffer som proteiner, karbohydrater, fett, mineraler

og vitaminer fullt ut. De viktige fordøyelsesfremmende fibre-

ne beholdes også.

➔ Velsmakende og lettfordøyelig 
Til Holle barnemat blir stivelsen i de hele kornene påvirket med varme og

fuktighet så de fineste, små lettoppløselige flak oppstår. Foredlingen

foregår meget skånsomt, slik at kornets næringsstoffer blir lett tilgjenge-

lig for babyens fordøyelsessystem som ennå ikke er ferdig utviklet. 

➔ Enkelhet – også i tilberedningen
Holle barnemat gir en god basis for hjemmelaget barnemat. Produktenes

enkle sammensetning gjør det mulig for foreldrene selv å bestemme kvali-

teten av barnets øvrige mat – frukt, grønt, fettstoffer osv. Samtidig er det

lett å unngå enkelte matvarer hvis det er behov for det.

HOLLE B ARNEMAT
- på basis av fullkorn

➔ Allsidige anvendelsesmuligheter
I flaske, som melkegrøt og velling i kombinasjon med morsmelk, morsmel-

kerstatning eller tilskuddblanding eller i melkefri frukt – og grønnsaks-

mos. Se oppskrift på pakningen.
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NÆRINGSVERDI I HOL LE KORNPRODUKTER
Gjennomsnittlig næ ringsverdi pr 100 g:

Risgrøt 1630 (384) 8,8 80,2 0,7 3,2 0,8 1,4 3,3 0,006 1,0

Hirsegrøt 1657 (391) 12,2 76,5 0,6 4,0 0,6 3,1 2,7 0,005 1,0

Speltgrøt 1499 (354) 14,9 67,1 1,8 2,9 0,5 2,9 9,6 0,003 1,0

Havregrøt 1630 (386) 14,1 67,2 1,8 6,7 1,6 3,1 8,7 0,009 1,0

3-Kornsgrøt 1585 (374) 8,9 77,9 0,9 3,0 0,7 3,3 3,7 0,002 1,0
(fullkornsgrøt)

Hirsegrøt 1613 (381) 13,7 73,4 5,2 3,6 0,6 3,2 3,7 0,003 1,0
m/eple og pære

Müsligrøt 1457 (344) 10,6 68,7 6,6 2,7 0,5 4,1 10,5 0,009 1,0

Produkt Energie  Protein Karbohydrater derav sukker* Fett derav mettede Jern Fiber Natrium Vitamin B1
kJ (kcal) g g g g fettsyrer g mg g g mg

*med et naturlig innhold av sukker

Analyseverdiene kan variere som vanlig for naturprodukter.
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➔ Stort utvalg av babymat som frukt – og grønnsaksmos, middagsglass m/kjøtt, 

menyglass og juniorglass

➔ forskjellig finhetsgrad tilpasset barnets alder

– babymat : finmalt puré som er lett fordøyelig

– juniorkost : grovere konsistens for å stimulere tyggeimpulsen.

HOLLE BARNE MAT PÅ GLASS 
harmonisk, næri ngsrik og variert

Hva gjør dem spesielle:
➔ råvarene er dyrket biodynamisk

➔ vitaminer, mineraler, sporstoffer og protein er til stede i naturlig struktur.

Isolerte næringsstoffer brukes ikke. 

➔ fullkorn tilfører i tillegg til de viktige innholdsstoffer, også fiber som 

regulerer barnets fordøyelse på en naturlig måte.

➔ ingen melkeprotein

➔ ingen tilsetning av salt eller sukker
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PRODUKT EGENSKAPER

Fruktmos 100 % 125 g

Eple (100 %) · · · ·Pære (100 %) · · · ·Fruktmos 190 g

Eple & pære · · · ·Eple & fersken · · ·Banan & fersken · · ·Eple og blåbær · · ·Eple & banan med aprikos · · ·Juniorkost 220 g

Blandede grønnsaker med ris · · ·Blandede grønnsaker med hirse · · ·Fruktblanding med müsli · ·

Grønnsaker 190 g

Gulrøtter · · · ·Spinat med ris · · · ·Gulrøtter med poteter/kartofler · · · ·Gresskar med ris · · · ·Pastinakkpuré · · · ·Squash og gresskar med poteter/kartofler · · ·Brokkoli med fullkornris · · · ·Blandede grønnsaker · · ·Middag med kjott 190 g

Gresskar med kylling · · · ·Potetpuré (Kartoffelmos) med mais og oksekjøtt · · ·
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Økologisk Speltkavring for barn Økologisk speltkjeks for barn

Holle speltkavring for barn lages av de beste råvarer som biodynamisk dyrket
spelt, naturlig fremstilt gjær, og havsalt. Kavringene er usukret og bevisst produ-
sert uten bruk av allergifremmende stoffer som egg, melk eller hvete. Med sin
milde smak og lett fordøyelighet egner Holle speltkavringer seg godt som barne-
mat etter 6.måned. Enten som mellommåltid for å styrke kjeve – og tyggemusku-
laturen, eller i knust form til et smaksrikt grøtmåltid.

Holle speltkjeks for barn bakes med mel av biodyna-
misk dyrket spelt, og smaksettes med Demeter smør.
Holle avstår bevisst fra bruk av vanlig sukker og salt
for å oppnå en mild og barnevennlig smak. Spelt -
kjeksen egner seg godt som mellom- måltid etter
6.måned.

Holle baby-te er beregnet til bruk etter 2. uke. I tra-
disjonell folkemedisin har disse urtene vært brukt for
å gi en beroligende og avslappende effekt. Til blan-
dingen brukes økologisk dyrket fennikel, anis, karve
og kamille av beste kvalitet. Vels ma kende
og velgjørende også for eldre barn.

Økologisk baby-te
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Verdt å vite om barnets ernæring 
det før ste året

I overgangsfasen fra morsmelk til det første flaskemålti-
det anbefaler vi å bruke Holle morsmelkerstatning også
dersom barnet er fullammet i mer enn 6 måneder. Holle
morsmelkerstatning er tilpasset i proteinet, inneholder
ikke stivelse og er derfor meget lettfordøyelig. Mors -
melkerstaningen kan godt brukes hele det første året.
Holle tilskuddsblandinger er mer proteinholdige og met-
ter barnet mer, men bør først brukes når barnet er godt i
gang med overgangskosten. 

Dersom barnet kun har blitt ernært med Holle morsmel-
kerstatning de første 4 månedene, og ikke lenger mettes
tilfredsstillende, kan Holle tilskuddsblanding 2 brukes
etter 4. måned. 

Grøt 
Etter hvert som barnets energibehov vokser, innføres med månedlig
avstand grønnsaks- , melk-, og fruktgrøtmåltider. Disse erstatter da grad-
vis amming og flaskemåltider.

Med barnets alder og vekt stiger næringsbehovet. Etter hvert
skal barnet introduseres for annen kost enn morsmelk. Den
gradvise innføringen av tilleggskost begynner vanligvis etter 4.
til 6. måned, og går over til vanlig familiemat i begynnelsen av
det 2. leveår. Et hvert barn utvikler seg individuelt, og med for-
skjellig krav til næring er det helt naturlig med avvik fra den
generelle ernæringsplanen. Individuell oppførsel hos barnet
påvirker energibehovet og derfor også ønsket mengde mat.
Livlige barn forbruker mer energi enn rolige barn, og trenger
derfor hyppigere og større måltider. Holles ernæringsplan for-
holder seg til retningslinjene gitt av forskningsinstituttet for
babyernæring i Dortmund, og skal tjene som en støtte for riktig
kosthold til ditt barn.

Amming/flaskemåltider  
Også etter de første 6 månedene anbefales amming av barnet. Dersom ammingen
ikke lykkes eller metter barnet tilstrekkelig, kan morsmelken erstattes med: 

–  Holle morsmelkerstatning - og 
–  tilskuddsblandinger, eller disse i kombinasjon med

Holle grøtmel som flaskemåltid

22



Der  Melkegrøt etter den 4 – 6 måned
Neste steg er å erstatte ettermiddags- og kveldsamming/ flaskemåltid med en
melkegrøt. Denne grøten tilberedes av Holle glutenfrie grøttyper med morsmelk
eller morsmelkerstatning tilsatt litt C-vitaminrik fruktsaft.. Resept finnes på grøt-
pakningene.

Melkefritt fruktmåltid etter den 5 – 6 måned
Som nytt ettermiddagsmåltid innføres melkefri fruktgrøt. Dette erstatter amme/
flaskemåltidet, og forskyver melkegrøten til kveldsmåltidet. Bruk enkeltfrukter av
eple, pære, banan eller fersken til å begynne med. Eksotiske frukter og blandin-
ger brukes først en tid etter innføringen av de enkle fruktgrøtene. Tilsett Holle
grøtmel til fruktgrøten. Melet røres ut i varmt vann og blandes med den mosede
frukten. Detaljert oppskrift finnes på alle Holle grøtpakninger. Barnets fordøyelse
kan etter hvert også klare en større mengde protein som finnes f eks i belgfrukter,
fisk, kjøtt og egg. Spesielt kokt fisk , bønner og linser er lett å mose.

Juniorkost fra 8 måned
Fra ca 8 – 9 måneders alder er barnet parat til at frukt og grøt gjøres gradvis gro-
vere. Samtidig får barnet også lyst på fingermat, f eks små brødbiter og frisk frukt
og grønt. Etter hvert går barnet mer og mer over til familiens mat. Man skal likevel
være svært tilbakeholden med bruk av salt, sukker og andre søtningsmidler, samt
sterke krydder.
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Det første faste måltid etter den 4 – 6 måned
Det første ikke-flytende måltidet bør være et grønnsaksmåltid. Dette kan erstatte
middagsammingen eller flaskemåltidet. Gulrøtter er veldig mildt og lettfordøyelig,
så det vil lønne seg å begynne med et varmt gulrotmåltid. Den søte gulroten som
minner om morsmelkens sødme, vil dessuten lette den uvante overgangen til fast
næring. Et alternativ er å starte med pastinakk og gresskar. Begynn med å mate
barnet med gulrotmos på skje de to første ukene. Vi anbefaler å tilsette 2 teskjeer
med økologisk solsikke- eller rapsolje til 190 – 200 g gulrotmos. Start matingen
med noen få teskjeer og øk på fortløpende til et helt glass (190 g). Et godt tips:
Bruk plastskje som ikke føles så kald som en metallskje.

Det neste grønnsaksmåltidet
Dersom det går bra de to første ukene med gulrotmos, bør denne så erstattes av
en gulrot – potetmos. Etter nok et par uker kan det lønne seg å tilsette litt kjøtt (ca
20 g) til gulrot-potetmosen 2 – 3 ganger i uka. Kjøtt inneholder viktige nærings-
stoffer og fremmer produksjonen av livsnødvendig jern. Bruk magert kjøtt av kalv,
okse eller kalkun. Små glass med økologiske grønnsaker og kjøtt kan også bru-
kes. 
Etter den 6 måneden kan i tillegg til gulrøtter også andre næringsrike grønnsaker
brukes, som f eks brokkoli, fennikel, pastinakk, blomkål eller knutekål.
Grønnsaksmåltidene kan utvides til fullverdige måltider ved å tilsette litt Holle
hirse – eller risgrøt (glutenfritt). Rør inn 2 spiseskjeer grøtmel og 2 teskjeer raps- 
olje i den varme grønnsaksmosen.
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Tilberedning av Holle Øko Morsmelkerstatning og 
Tilskuddsblanding

Flaskemåltider
Alle typer Holle melkeerstatninger som morsmelkerstatning og tilskuddblanding
2, skal kun tilsettes kokt vann. Det ferdige melkepulveret inneholder alle nødven-
dige ingredienser.

Grøtmåltider
For å tilberede et melkegrøtmåltid uten å bruke kumelk, er Holle tilskuddsblan-
ding 2 i kombinasjon med Holle grøtmel et godt alternativ. Kok opp vannet og
avkjøl det til 50 °C og tilsett melkeerstatningen. Deretter røres grøtmelet ut til den
passende tykkelse. Detaljert oppskrift finnes på grøtpakningene.

Fettstoffer:
Kvaliteten er viktig. Små barn bruker masse energi til å vokse og bevege seg.
Derfor skal de frem til ca 3 års alderen ha en større andel fettstoffer i kosten enn
større barn og voksne – fett gir mer energi enn den samme mengden karbohydra-
ter og protein. For å sikre barnet nok fett, kan man ha 2 ts kaldpresset økologisk
planteolje eller smør i grøten eller grønnsaksmosen. Ved å variere mellom forsk -
jellige planteoljer og smør får barnet tilført alle typer fettsyrer. Kosten bør
inneholde omtrent like store mengder mettede, enumettede og flerumettede fett-
syrer.

Sukker: Vaner dannes tidlig – også de gode!
Morsmelken og morsmelkerstatning inneholder melkesukker, som er en viktig
energikilde for spedbarnet. I den første tiden er barnet nemlig ikke i stand til å
lagre energi i kroppen, og må derfor få tilført dette hyppig. Samtidig er melkesuk-
keret med på å bygge opp tarmfloraen ved å gi de ”snille” tarmbakteriene næring.
Vanlig hvitt sukker er unødvendig i barnets mat, fordi det bare inneholder energi
og ingen næringsstoffer. Tvert imot stjeler det næringsstoffer når sukkeret skal
omdannes i kroppen. Barnet kan også lett bli tilvent den søte smaken fra sukker.
Når barnet starter på fast kost kan det eventuelt få litt naturlig søtstoffer i maten
som hurtig energi. Ved å bruke f eks moset banan, kokt moset tørket aprikos, mal-
tekstrakt og sukkerroesirup kan man søte maten og samtidig gi den smak.

GENERELLE RÅD FOR TILBERE DNING AV HOLLE BARNEMAT
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Allergi og overfølsomhet
Flere og flere mennesker opplever at kroppen reagerer allergisk på noe av maten
de spiser. Det finnes et utall av reaksjoner av både fysisk og psykisk art. Hva årsa-
ken kan være til allergi og overfølsomhet er det mange forskjellige meninger om.
Særlig ufødte barn og spedbarn er meget følsomme fordi deres eget immunfors-
var ennå ikke er ferdig utviklet. Morsmelken har en viktig rolle i oppbyggingen av
et sterkt immunforsvar. Dessuten kan mange allergiske reaksjoner unngås ved å
introdusere overgangskosten langsomt, og ved å være oppmerksom på barnets
reaksjoner. En avbalansert, biodynamisk kost gir erfaringsmessig en god mot-
standskraft mot allergiske reaksjoner.

Hvete og glutenallergi
Noen reagerer allergisk ovenfor gluten, som er en proteintype som finnes i hvete,
rug, bygg og havre, samt i gamle korntyper som spelt, emmer og enkorn (Kamut).
Hvete inneholder mye gluten og er den hyppigste problemskaperen, mens rug og
spesielt havre og bygg inneholder gluten i langt mindre mengder. Spelt og andre
gamle korntyper inneholder mer gluten enn hvete, men i en opprinnelig form, som
erfaringsmessig tåles av flere. Grunnlaget for cøliaki er til stede allerede fra fød-
selen.  Symptomer opptrer likevel tidligst når spedbarnet får tilført glutenholdig
mat. Derfor anbefales det å vente med glutenholdig kornmat til barnet er fylt 6
måneder.

Saft
Tilsetning av frukt- og grønnsaksaft i grøten supplerer vitamininnholdet i maten
på en naturlig måte. Vi anbefaler C-vitaminholdige fruktsafter, og som avveksling
gulrotsaft som A-vitamin- tilskudd. 

Godt utvalg av kornsorter
Holle sortiment av kornbasert barnemat består av et stort antall grøter laget av et
enkelt kornslag. Dersom en allergisk reaksjon skulle inntreffe ovenfor en type
grøt, kan man raskt gå over til et annet kornslag. Holle tilbyr flere typer glutenfri
mat, som risgrøt, hirsegrøt og hirsegrøt med eple/pære. Andre sorter med kun et
enkelt kornslag er speltgrøt og havregrøt.  Blandede produkter med flere kornslag
er babymysli-grøt og 3-korns grøt. Alle Holle grøttyper er hvetefrie. Slik kan man
dekke et hvert behov. 
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Nedenfor finner du en sammenfatning av de hyppigst stilte spørsmål, råd og tips
som er utarbeidet av erfarne mødre i samarbeid med ernæringsrådgivere. For flere
opplysninger henviser vi til vår hjemmeside på internet : www.holle.ch

Hva skal et barn spise mellom 7 og 8 måned?
➔ morgen amming eller flaske
➔ som et lite formiddagsmåltid en kavring, babykjeks eller en usøtet risvaffel.

Alternativt fruktmos frisk eller fra glass
➔ middagsmat grøt med grønnsaksmos. 2 – 3 ganger i uken tilsatt litt kjøtt
➔ ettermiddag melkefri fruktgrøt
➔ kveldsmåltid med melkegrøt
➔ om natten eller før barnet sovner amming eller flaske
Til andre tider bør barnet få nok drikke i form av tynn fennikel, urte - eller frukt
te, eller vann. 

Kan man supplere morsmelkerstatning 1 med risgrøt?
Holle morsmelkerstatning 1 er et komplett flaskemåltid, og behøver ikke tilsettes
noe annet. Dersom denne melken ikke lenger metter tilfredsstillende, kan den til-
settes 1 – 3 teskjeer Holle risgrøt eller Holle hirsegrøt. Etter 6 måneder kan den
erstattes av den Holle tilskuddsblanding 2.

Vi ønsker ikke å bruke fersk kumelk. Kan grøten tilberedes kun
med vann og mel? 
Når amming ikke lenger er mulig, er det vanskelig å unngå å bruke melk, da denne
er en viktig og vesentlig bestanddel i kostholdet. I melk finnes viktige nærings-
stoffer som vitamin B12, kalsium og andre. Ved en diagnostisert melkeallergi,
eller ved mistanke om dette, kan såkalte hypo-allergene erstatningsprodukter
brukes. Slike produkter finnes ikke i økologisk kvalitet. Disse h-a erstatningene
kan selv følgelig også brukes i kombinasjon med alle Holles grøtprodukter.

Selvlaget melk fra soya eller mandler er ikke fullverdig erstatning for animalsk
melk da disse ikke inneholder vitamin B12. Slik melk er også fattigere på kalsium
og protein enn animalske produkter. Ferdig tilberedt rismelk er overhodet ikke
egnet i spedbarnsnæring. Den kan ikke erstatte melk, men brukes som tørste-
drikke. Det er meget viktig å konferere med fagpersonell som barnelege, jordmor
eller helsesøster før en begynner å ta i bruk alternativer til den industrielt frem-
stilte morsmelkerstatning/ tilskuddsblanding eller fersk kumelk. Mat til allergi-
barn skal alltid følges opp av fagpersonell. 

Kan grøt også tilberedes med morsmelk?
Ja, det er fullt mulig med Holles usøtede grøttyper. Som standard resept varmes
200 ml morsmelk opp til 40°C og tilsettes 25–30 g = ca 5 – 7 spiseskjeer grøtmel.
Tilsetninger ut over dette er ikke nødvendig. Melken må ikke varmes opp til over
45°C for da kan viktige næringsstoffer gå tapt. Erfaringsmessig kan det lønne seg
å tilberede to porsjoner á 100 ml (10 – 15 g mel) da blandingen ellers har lett for
å bli veldig tyntflytende. Dette kommer av det høye fettinnholdet i morsmelken
som gjør det vanskelig for kornet å binde seg, men det har ingen betydning for
grøtkvaliteten.

Kan grøt tilberedes med morsmelkerstatning?
Fordi Holle-grøtmel enkelt og greit løser seg opp er det ikke noe problem å bruke
morsmelkerstatning 1 eller tilskuddsblanding for å tilberede en melkegrøt. Ved
melkeallergi eller mistanke om dette, kan de såkalte hypo-allergene erstatnings-
produktene brukes for å tilberede Holle melkegrøt. 

Gode råd for praktisk bruk
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Smokken tetter seg under måltidet. Hvilken smokk skal jeg bruke?
Dessverre finnes det ingen smokker som er tilpasset velling av melk og fullkorn.
Enten er de laget for grøt, eller for tyntflytende morsmelkerstatninger. Den beste
løsningen er å utvide åpningen ved å klippe et langsgående hull i melkesmokken.
Med litt erfaring vil du kunne lage en smokk som egner seg matingen. Større barn
kan bruke grøtsmokken.

Er fullkorn vanskelig å fordøye for spedbarn etter den
4 måned?

Nei. For det første blir kornets stivelse forsiktig brutt ned ved bearbeidingspro-
sessen og derved gjort anvendelig for barnets fordøyelse. For det annet, når hele
kornet benyttes beholdes de viktige nærings – og virkestoffene i kimen, samt kor-
nets fiber som er godt for fordøyelsen. 

Drikke
Fullammede barn får i seg nok drikke gjennom morsmelken. Også gjennom flas-
kemåltidene får også barnet i seg tilstrekkelig væske. I tilfelle av feber eller ved
diaré, må væsketapet kompenseres for. Hvis barnet viser tegn til tørst, gi det nok
å drikke. Velegnet drikke er Holle baby-te, fennikel-te, frukt-te, mineralvann uten
kullsyre, eller kokt vann fra springen. Drikke skal være temperert og aldri direkte
fra kjøleskap. For å få barnet til å drikke mer, kan tilsetning av 1 – 2 teskjeer gul-
rotsaft i teen eller vannet være til god hjelp. Som regel kjenner og liker barnet
smaken av den litt søte gulrotsaften, og vil dermed drikke mer. For å unngå karies
skal ikke barnet få ligge og kose seg med flasken over lengre tid.

Kan nattens flaskemåltid lages ferdig på forhånd?
Dersom morsmelkerstatning eller tilskuddsblanding brukes, kan denne ikke gjø-
res klar på forhånd, men alltid tilberedes der og da.

Hvordan unngå klumper i grøten?
Dersom oppskriften på pakningen følges skal det ikke dannes klumper.

De finmalte flakene skal nettopp gjøre det enkelt og raskt å lage en homogen, tykt-
flytende grøt. Dersom grøtmelet helles i tallerkenen først, og vannet etterpå, kan
det oppstå klumper. Vær derfor nøye med å helle i vannet først, og rør deretter inn
grøtmelet slik oppskriften på pakningen sier.

Den første tann – hva skal jeg passe på?
Når den første tannen bryter gjennom blir tannkjøttet betent. Barnet blir ofte
masete og gråter. Det kan sove dårlig om natten, og noen ganger vil barnet ha min-
dre appetitt eller spise uregelmessig. Det finnes tanngel eller homeopatiske pre-
parater som kan lindre ubehaget når tennene presser på. Bruk sukkerfrie prepa-
rater, og be om råd hos lege eller på apotek. De første melketennene er av uvur-
derlig betydning for tygging og språkutviklingen, så det er viktig med god tannhy-
giene allerede fra første tann.

32



3534

BARNETS ERNÆRING DET FØRSTE ÅRET

Ingen barn er like. Noen barn er sultne om morgenen og har godt av et stort måltid på den tiden. Andre barn tilfredsstilles best med et større måltid om ettermiddagen eller kvel-
den. Oversikten er derfor veiledende. Måltidene til barnet bør først og fremst følge barnets signaler og individuelle behov.

Mellommåltid: Frukt/ fruktglass
Kavring/ kjeks

Brød-melk-måltid

Grønnsaksmos/ grønnsak-potetmos og kjøtt 
eller 
grønnsaksglass med fullkorngrøt eller glass med kjøtt

Kornsgrøt med melk

Tilleggskostfase Overgangsfase på vei mot juniorkost

Ammning eller 
flaske

Ammning eller flaske

Melkefri fruktgrøt/frukt-kornsgrøt

Alder i mndr
(barnet har fylt):  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Morgen

Formiddag

Middag

Ettermiddag

Kveld

Amming eller 
flaske med Holle Øko 
Morsmelkerstatning

forslag til babymenyen hele døgnet
Amming er det beste for din baby de første 6 månede


