
5,5 - 6 μηνών 6 μηνών + 10 
ημέρ.

6 μηνών + 20 
ημέρ. 7 μηνών 8 μηνών 9 μηνών 10-12 μηνών

7h γάλα γάλα γάλα γάλα γάλα γάλα γάλα

10h γάλα γάλα φρούτο (+ γάλα 
αν χρειαστεί) φρούτο φρούτο φρούτο, παιδικό μπισκότο φρούτο, παιδικό μπισκότο

13h γάλα λαχανικά (+γάλα 
αν χρειαστεί) λαχανικά κρέας + λαχανικά κρέας ή ψάρι + λαχανικά

• κρέας ή ψάρι ή αυγό (αν 
δεν έχει φάει αυγό την 
υπόλοιπη ημέρα) + 
λαχανικά ή/και ζυμαρικά

• τυρί (πχ κασέρι τριμμένο 
στο φαγητό)

• κρέας ή ψάρι ή αυγό (αν 
δεν έχει φάει αυγό την 
υπόλοιπη ημέρα) + 
λαχανικά ή/και ζυμαρικά

• τυρί
• όσπρια

17h

κρέμα 
(ρυζάλευρο) 

+γάλα αν 
χρειαστεί

κρέμα (διάφορες) κρέμα (διάφορες) κρέμα + χυμό 
πορτοκάλι

κρέμα + χυμό πορτοκάλι 
+αυγό (1/2 κρόκο)

κρέμα ή γιαούρτι + χυμό 
πορτοκάλι (+αυγό), παδικό 

μπισκότο

κρέμα ή γιαούρτι ή τυρί + 
χυμό πορτοκάλι (+αυγό)

20h γάλα γάλα γάλα γάλα γάλα γάλα
γάλα + φαγητό από το 
μεσημέρι (αν θέλει) ή 

τοστ

Σημειώσεις

Κρέμα
Ρυζάλευρο και 
μετά τον 6ο μήνα 
φαρίν λακτέ, 
άνθος/κρέμα 
αραβοσίτου, 
βρώμη
Εναλλακτικά 
κρέμες ολικής 
άλεσης χωρίς γάλα 
(προσθέτουμε 
αυτό που πίνει το 
μωρό)
Γάλα
Μητρικό γάλα ή 
γάλα σε σκόνη 2ης 
βρεφικής ηλικίας
Νερό
Προτείνουμε με το 
ποτήρι λίγο μετά 
το γεύμα στερεάς 
στροφής

Λαχανικά
1η μέρα 
γλυκοπατάτα, 2η 
μέρα κολοκύθι, 3η 
μέρα καρότο, μετά 
μπρόκολο, 
κουνουπίδι κλπ. 
Συνδυασμός 
λαχανικών μετά από 
1 εβδομάδα
Προσθέστε λίγο λάδι 
ωμό μετά το 
μαγείρεμα
Νερό
Προτείνουμε με το 
ποτήρι λίγο μετά το 
γεύμα στερεάς 
στροφής

 Φρούτο
1η μέρα μήλο, 2η 
αχλάδι, 3η μπανάνα. 
Συνδυασμός 
φρούτων μετά από 1 
εβδομάδα
Νερό
Προτείνουμε με το 
ποτήρι λίγο μετά το 
γεύμα στερεάς 
στροφής

Κρέας
Κοτόπουλο, μετά απο 
3 μέρες μοσχάρι, 
μετά αρνί, 
γαλοπούλα.
Ποσότητα: 50gr 
αρχικά, μέχρι 75gr 
στη συνέχεια
Άλλα
Πιο πολλά φρούτα 
(βερύκοκο, ροδάκινο, 
πεπόνι, καρπούζι 
κλπ.)
πιο πολλά λαχανικά 
(σέλινο, πράσο,  
κρεμύδι)

Ψάρι
1-2 φορές/εβδομάδα 
Αρχικά βακαλάο, γλώσσα, 
αργότερα σολωμό και 
προοδευτικά και άλλα ψάρια
Αυγό
Κάθε μέρα από 1/2 κρόκο 
σφιχτό λιωμένο μέσα στην 
κρέμα. Εναλλακτικά μπορεί να 
μπει και στη φρουτόκρεμα ή 
απλά να ανακευτευθεί με λίγο 
γάλα
Μεσημεριανό
2 φορές κοτόπουλο, 2 φορές 
μοσχάρι/αρνάκι, 1-2 φορές 
ψάρι, 1 σκέτα λαχνικά
Ένας ολόληρος κρόκος 
αυγού μπορεί να 
αντικαταστήσει το κρέας μια 
φορά/εβδομάδα

Ζυμαρικά
Μικρού μεγέθους (πχ 
κριθαράκι, αστεράκι, 
σουσαμάκι, κους-κους) και 
αργότερα ρύζι.
Τυρί
Aνάλατα τσένταρ, μοτσαρέλα 
(αλεσμένο ή λιωμένο), 
ανθότυρο,  ή ανάλατο κότατζ 
στο φαγητό
Τρίγωνα τυράκια (πχ La vache 
qui rit)
Γιαούρτι
Αγελαδινό ολόπαχο. 
Αποφεύγουμε τα παιδικά 
Μπορούμε να προσθέσουμε 
φρούτο
‘Αλλα
Πιο πολλά λαχανικά (ντομάτα, 
μελιτζάνα, αγκινάρα, σπανάκι, 
κοκκινογούλια)
Λίγο λεμόνι στο μσημεριανό
Πιο πολλά φρούτα (σταφύλι, 
ανανάς, φράουλες)
Μπσικότο πχ Holle (χωρίς 
ζάχαρη, χωρίς αλάτι)

Finger Food
Ψωμί ή πίτα με τυρί (μαλακό 
τυρί, λεπτές φέτες τυρί για 
τοστ, Φιλαδέλφεια), βρασμένα 
λαχανικά σε λεπτές φέτες 
(μπρόκολο, καρότο), μαλακά 
φρούτα (μπανάνα, αχλάδι, 
ροδάκινο)
Όσπρια (1 φορά/εβδ.)
Φακές, φασόλια, στην αρχή 
αλεσμένα μετά λιωμένα με 
πηρούνι. Προσθέτουμε ξύδι αν 
του αρέσει
Άλλα
Κρέας κοκκινιστό, λεμονάτο
Ζυμαρικά με κόκκινη σάλτσα
Τοστ με γαλοπούλα βραστή και 
τυρί σε φέτες
Λίγο μπαχαρικά/μυρωδικά (πχ 
ρίγανη στο κοτόπουλο, βασιλικό 
στην κόκκινη σάλτσα)
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Δεν προσθέτουμε αλάτι ή ζάχαρη στο φαγητό. Όχι μέλι πρίν την ηλικία του 1 έτους.


