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          Opvoedingsondersteuning, Orthopedagogiek en Onderwijsbegeleiding binnen handbereik

 

Jong geleerd is oud gedaan!

Wil je je abonneren op het Kinderbrigade eZine, of je abonnement stopzetten?                       
Stuur een e-mail naar ezine@kinderbrigade.nl

 Dat lust ik niet!
   Niet leuk om te horen, als je je best hebt gedaan in de keuken en nu een lekker maaltje op tafel tovert.
    Hoe reageer jij? Moet je kind alles proberen en anders zonder eten naar bed? 
    Krijgt het een toetje als het niet goed gegeten heeft? Krijgt het uiteindelijk dan toch maar een boterham 
    omdat je anders denkt dat hij honger houdt? Gaat de (avond)maaltijd nog over jullie belevenissen van de dag, 
    of eigenlijk alleen nog maar over het eetgedrag van de kinderen? Herkenbaar voor veel ouders. Onderstaande tips 
    brengen je verder. Meer overleg nodig? www.kinderbrigade.nl 

e Zine

Verschillende fabrikanten van babyvoeding maken je wijs dat er voor 
een kind niets lekkerders en gezonders is dan een potje babyvoeding. 
Heeft u ooit zelf een hapje van dit spul geproefd? Juist, het smaakt 
alleen zijdelings naar voedsel. Er is niets mis met een potje op zijn tijd; 
maar wil je dat je kind later echt met jullie mee eet en dan ook 
groenten en ‘gezonde’ voeding lust? Wissel een potje dan af met 
‘echt’ eten; stukjes groenten en (gedroogd) fruit, brood, vlees, olijven 
etc; voedsel waar op gekauwd moet worden.  Daarbij is wel van 
belang dat het voedsel niet aangemaakt is met scherpe kruiden. Hier 
kan de spijsvertering van je kleine kindje nog niet goed mee overweg. 
Ook zoute producten geef je met mate. De eerste maanden geef je 
de producten puur, zodat je goed kan zien hoe je kindje reageert.
Een kind leert de verschillende smaken kennen door er vaak 
(opnieuw) kennis mee te maken. Dat betekent dat een product als 
bijvoorbeeld lof, wat vaak alleen ‘s avonds gegeten wordt, ook ‘s 
middags op het menu kan staan. Bijvoorbeeld met appel en stukjes 
ham. Als je kindje dit soort voedsel heeft leren kennen, voordat hij in 
de ‘nee’-fase zit, is de kans groter dat hij dit als hij groter is, ook blijft 
eten. 

Wit en zacht

Je kind lust alleen patat, pannenkoeken, kipnuggets en 
macaroni? ‘Moeilijke eters’ hebben vaak een voorkeur 
voor voedsel wat er hetzelfde uitziet (wit) of eenzelfde 
textuur heeft in de mond. Door te kijken naar het soort 
voedsel wat je kind wel lust, krijg je inzicht in zijn 
eetgewoontes. Hierdoor kan je langzaam ander voedsel 
introduceren wat er iets anders uitziet maar bijvoorbeeld 
qua smaak erg lijkt op voedsel wat al wel gegeten wordt: 
gele vla lust je kind wel; uitbreiding met appelmoes of 
gepureerde banaan. 

Papa eet het ook niet!

Wil je dat je kind lekker 
mee- eet aan tafel? Geef zelf 
het goede voorbeeld!

1. Wil je dat junior 
groenten eet? Waarom 
eet jij je bonen dan 
altijd als laatst?

2. Is het eten belangrijk? 
Laat je kind dan niet te 
veel drinken tijdens of 
voor de maaltijd. Zo’n 
kleine maag is zo vol.

3. De maaltijd is bedoeld 
om te eten, maar zeker 
ook om het gezellig te 
hebben: spreek niet te 
veel over (wat je kind 
moet) eten. Spreek 
vooral elkaar. 

mailto:ezine@kinderbrigade.nl
mailto:ezine@kinderbrigade.nl
http://www.kinderbrigade.nl
http://www.kinderbrigade.nl

