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Dlaczego warto zadbać o zdrową  Dlaczego warto zadbać o zdrową  
mikrobiotę jelitową u dziecka?mikrobiotę jelitową u dziecka?

Zmiana mleka krok po krokuZmiana mleka krok po kroku

Posiłki mleczne a rozszerzenie diety Posiłki mleczne a rozszerzenie diety 

Praktyczny poradnik dla rodziców

Mleko dla Mleko dla 
niemowlątniemowląt

pytania  pytania  
i odpowiedzii odpowiedzi



Karmienie piersią to najlepszy sposób żywienia Twojego dziecka. Karmienie piersią to najlepszy sposób żywienia Twojego dziecka. 
Mleko mamy to cud natury. Zawiera wszystko, czego niemowlę potrzebuje Mleko mamy to cud natury. Zawiera wszystko, czego niemowlę potrzebuje 
do prawidłowego rozwoju w pierwszych miesiącach życia. Każdy pojedynczy do prawidłowego rozwoju w pierwszych miesiącach życia. Każdy pojedynczy 
składnik mleka kobiecego pełni ważną rolę i znajduje się w nim nie bez powodu.składnik mleka kobiecego pełni ważną rolę i znajduje się w nim nie bez powodu.

Mleko mamyMleko mamy
jest najlepsze dla dzieckajest najlepsze dla dziecka

To, co najcenniejsze w mleku mamy:To, co najcenniejsze w mleku mamy:

OMEGA-3 i -6 
L C  P U FA

Długołańcuchowe 
wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe (ARA, DHA), 

wspierające rozwój wzroku, 
mózgu i komórek nerwowych.

Pozostałe cenne 
składniki odżywcze, 
które przyczyniają się 
do zdrowego
 rozwoju dziecka.

P O Z O S TA Ł E 
S K Ł A D N I K I

P R O B I O T Y K I
Pożyteczne kultury bakterii, które 

zasiedlają jelita dziecka i wykazują  
dobroczynne działanie.

Oligosacharydy o działaniu 
prebiotycznym, które wspierają 
korzystne bakterie jelitowe.

P R E B I O T Y K I

O wysokiej wartości
odżywczej, w ilości 

dopasowanej do 
potrzeb dziecka.

B I A Ł K O

Wspomaga rozwój 
korzystnych bakterii 
jelitowych.

L A K T O Z A

Prebiotyki i probiotyki zawarte w mleku Prebiotyki i probiotyki zawarte w mleku 
mamy przyczyniają się do tworzenia mamy przyczyniają się do tworzenia 
zdrowej mikrobioty jelitowej, która zdrowej mikrobioty jelitowej, która 
wzmacnia siły obronne organizmu wzmacnia siły obronne organizmu 
i zapewnia dobre trawienie. i zapewnia dobre trawienie. 

Dobre trawienie Dobre trawienie 
i odporność Twojego i odporność Twojego 
dzieckadziecka

Czym jest mikrobiota jelitowa?Czym jest mikrobiota jelitowa?

P R E B I OT Y K IP R E B I OT Y K I  to specyficzny  to specyficzny 
rodzaj węglowodanów, które są rodzaj węglowodanów, które są 
pożywieniem dla dobrych bakterii, pożywieniem dla dobrych bakterii, 
czyli probiotyków. Dzięki nim czyli probiotyków. Dzięki nim 
probiotyki są silne i mogą łatwo probiotyki są silne i mogą łatwo 
zwalczać szkodliwe bakterie. zwalczać szkodliwe bakterie. 

P RO B I OT Y K IP RO B I OT Y K I  to dobroczynne,  to dobroczynne, 
naturalne bakterie, które osadza-naturalne bakterie, które osadza-
jąc się na ściankach jelit, chronią jąc się na ściankach jelit, chronią 
brzuszek dziecka. brzuszek dziecka. 

S Z KO D L I W E  B A K T E R I ES Z KO D L I W E  B A K T E R I E  
nie zagrażają małym brzuszkom,nie zagrażają małym brzuszkom,
gdy probiotyki są silne.gdy probiotyki są silne.

Dlatego zdrowa mikrobiota jelitowa Dlatego zdrowa mikrobiota jelitowa 
jest szczególnie ważna w pierwszych jest szczególnie ważna w pierwszych 
latach życia dziecka, kiedy jego układ latach życia dziecka, kiedy jego układ 
odpornościowy nie jest jeszcze w pełni odpornościowy nie jest jeszcze w pełni 
dojrzały.dojrzały.

Czy wiesz, że aż 70% odporności 
znajduje się w jelitach?

Mianem mikrobioty jelitowej określamy Mianem mikrobioty jelitowej określamy 
miliardy drobnoustrojów znajdujących miliardy drobnoustrojów znajdujących 
się w jelitach człowieka. Przewaga się w jelitach człowieka. Przewaga 
dobrych bakterii pozwala zbudować dobrych bakterii pozwala zbudować 
zdrową mikrobiotę jelitową. zdrową mikrobiotę jelitową. Pamiętaj, Pamiętaj, 
że dziecko z Twoją pomocą buduje ją że dziecko z Twoją pomocą buduje ją 
od zera.od zera.

FOLIANY

Czy wiesz, że …

foliany, które przyjmuje przyszła mama – najczęściej w postaci kwasu foliowego 
– są niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka nie tylko w okresie ciąży, 
ale również po narodzinach? Z tego powodu foliany są obecne w mleku mamy 
i to w formie najbardziej dostępnej dla organizmu każdego dziecka.

Karmienie piersią jest najlepszą formą żywienia niemowląt.



Jak odstawić dziecko Jak odstawić dziecko 
od piersi i przejść na mleko od piersi i przejść na mleko 
modyfikowane?modyfikowane?
Karmienie piersią to najlepszy sposób Karmienie piersią to najlepszy sposób 
żywienia dziecka, dlatego podawaj żywienia dziecka, dlatego podawaj 
swój pokarm najdłużej, jak to możliwe. swój pokarm najdłużej, jak to możliwe. 
Jeśli uznałaś, że właśnie nadszedł Jeśli uznałaś, że właśnie nadszedł 
czas zakończenia karmienia piersią, czas zakończenia karmienia piersią, 
podpowiemy Ci, jak najbezpieczniej podpowiemy Ci, jak najbezpieczniej 
możesz to zrobić. możesz to zrobić. 

Niezależnie od tego, czy rezygnacja 
z karmienia piersią jest inicjowana 
przez mamę, czy przez dziecko,
powinien to być proces stopniowy, 
co jest łatwiejsze i mniej obciążające 
niż nagłe odstawienie od piersi. 

Jeżeli zaczniesz etapowo 
zastępować kolejne posiłki mlekiem 
modyfikowanym, sprawisz, że ilość 

Proces odstawiania dziecka od piersiProces odstawiania dziecka od piersi
jest zawsze kwestią indywidualnąjest zawsze kwestią indywidualną
i nie ma tu ustalonych sztywnych reguł. i nie ma tu ustalonych sztywnych reguł. 
Zarówno mama, jak i dziecko muszą Zarówno mama, jak i dziecko muszą 
powoli oswoić się z nową sytuacjąpowoli oswoić się z nową sytuacją
i w każdym przypadku może to i w każdym przypadku może to 
przebiegać inaczej.przebiegać inaczej.

Z czułością, etapami i powoli

wytwarzanego pokarmu powoli 
będzie się zmniejszać,  co zapobiegnie 
nagłemu nagromadzeniu się mleka 
w piersiach i uchroni Cię przed 
związanymi z tym dolegliwościami.
  
Ponadto umożliwisz dziecku 
stopniowe przestawienie się na inne 
pożywienie i jednocześnie zapewnisz 
mu odpowiednią ilość uwagi i czułości.

Taki specjalny, wygodnyTaki specjalny, wygodny
pojemnik do przechowywania pojemnik do przechowywania 
mleka oraz mleko HiPPmleka oraz mleko HiPP
możesz kupić na możesz kupić na 

hipp.dodomku.pl! hipp.dodomku.pl! 

Przestawienie na inne mleko powinno odbywać się Przestawienie na inne mleko powinno odbywać się stopniowo.stopniowo.

Nie zalecamy mieszaniaNie zalecamy mieszania ze sobą dwóch różnych rodzajów mleka  ze sobą dwóch różnych rodzajów mleka 
w jednej butelce.w jednej butelce.

Pierwszego dnia zastąp Pierwszego dnia zastąp jeden cały posiłekjeden cały posiłek z mleka podawanego dotychczas  z mleka podawanego dotychczas 
butelką nowego mleka.butelką nowego mleka.

Kolejnego dnia podaj już Kolejnego dnia podaj już dwa posiłkidwa posiłki z nowego mleka.  z nowego mleka. 

Codziennie przygotowuj Codziennie przygotowuj o jedną porcję więcejo jedną porcję więcej z nowego mleka, aż do momentu,  z nowego mleka, aż do momentu, 
kiedy całkowicie zastąpisz nim posiłki z mleka podawanego dotychczas. Dzięki kiedy całkowicie zastąpisz nim posiłki z mleka podawanego dotychczas. Dzięki 
temu układ trawienny Twojego dziecka przyzwyczai się powoli do zmiany.temu układ trawienny Twojego dziecka przyzwyczai się powoli do zmiany.
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Karmienie piersią jest najlepszą formą żywienia niemowląt.

Zmiana mleka krok po kroku



* Naturalne kultury bakterii kwasu mlekowego.
Karmienie piersią jest najlepszą formą żywienia niemowląt.

Metafolin®  jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy.

Tylko w mleku
HiPP BIO COMBIOTIK® 

znajduje się Metafolin®

w formie identycznej jak foliany 
w mleku mamy, którą organizm 
dziecka jest w stanie łatwo 
przyswoić. 

Dodanie Metafolin® to nasz 
kolejny krok bliżej mleka mamy. 

Dowiedz się więcej na hipp.pl

*+

Każda kropla mleka mamy
jest naszym wzorem. 

Mleko HiPP BIO COMBIOTIK® zawiera unikalne połączenie 

naturalnie występujące w mleku mamy.

Dlaczego mleko Dlaczego mleko 
HiPP BIO HiPP BIO COMBIOTIKCOMBIOTIK®®    
to dobry wybór dla to dobry wybór dla 
Twojego Maluszka?Twojego Maluszka?

Znaczenie folianów dla rozwoju dzieckaZnaczenie folianów dla rozwoju dziecka
Foliany są bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka, nie tylko w okresie Foliany są bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka, nie tylko w okresie 

prenatalnym ale również po narodzinach. Są odpowiedzialne za tak ważne obszary prenatalnym ale również po narodzinach. Są odpowiedzialne za tak ważne obszary 

jak synteza DNA, procesy krwiotwórcze czy podział komórek. Niemowlęta karmione jak synteza DNA, procesy krwiotwórcze czy podział komórek. Niemowlęta karmione 

piersią otrzymują foliany wraz z mlekiem mamy. Ważne jest, aby dzieci karmione piersią otrzymują foliany wraz z mlekiem mamy. Ważne jest, aby dzieci karmione 

mlekiem modyfikowanym również przyjmowały foliany wraz z pożywieniem. mlekiem modyfikowanym również przyjmowały foliany wraz z pożywieniem. 

Tylko w mlekuTylko w mleku  HiPP BIO COMBIOTIKHiPP BIO COMBIOTIK®® znajduje się Metafolin znajduje się Metafolin®®, który ma formę , który ma formę 

identyczną jak foliany w mleku mamy. identyczną jak foliany w mleku mamy. 

HiPP ma ponad HiPP ma ponad 

50 lat 50 lat  doświadczenia  doświadczenia 
w badaniach nad mlekiem mamy.w badaniach nad mlekiem mamy.

Mleko następne Mleko następne HiPP BIO COMBIOTIKHiPP BIO COMBIOTIK®® to idealne połączenie  to idealne połączenie 

natury i nauki, które powstało w wyniku długoletnichnatury i nauki, które powstało w wyniku długoletnich

badań naukowych nad mlekiem mamy, będącym dla nasbadań naukowych nad mlekiem mamy, będącym dla nas

wzorem. Dlatego mleko wzorem. Dlatego mleko HiPP BIO COMBIOTIKHiPP BIO COMBIOTIK®®

jako jako jedynejedyne zawiera unikalne połączenie zawiera unikalne połączenie

   i       i    **

orazoraz  MetafolinMetafolin®®  – w formie identycznej– w formie identycznej

jak foliany w mleku mamy. jak foliany w mleku mamy. 

* Naturalne kultury bakterii kwasu mlekowego.
Metafolin®  jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy.



O M E G A - 3

Wartościowe galaktooligosacharydy (GOS) 
z ekologicznej laktozy. Laktoza stanowi 
główne źródło węglowodanów w pokarmie 
kobiecym. Dlatego GOS również naturalnie 
występują w mleku matki.

Naturalne kultury bakterii kwasu 
mlekowego pierwotnie pozyskane z mleka 

matki. Pokarm kobiecy zawiera bardzo 
różnorodne kultury bakterii – ich rodzaj jest 

indywidualną cechą każdej kobiety.

Cenne kwasy tłuszczowe 
Omega 3** (DHA, ALA) są 
niezbędne do rozwoju wzroku 
niemowląt***, mózgu i komórek 
nerwowych. W pierwszych 
miesiącach życia organizm 
niemowlęcia nie jest jeszcze 
w stanie sam wytworzyć DHA.

Jedyny rodzaj 
węglowodanów
w składzie.

L A K T O Z A

**

A, C i D, 
wspierające układ 

odpornościowy 
małego 

organizmu.

Żródło folianów, 
w formie idnetycznej jak foliany 
w mleku mamy, którą organizm 

dziecka jest w stanie łatwo 
przyswoić. 

W I TA M I N Y

M E TA F O L I N ®

* Naturalne kultury bakterii kwasu mlekowego.
** Zgodnie z przepisami prawa zawiera DHA i ALA.
*** Korzystne działanie występuje w przypadku spożywania 100 mg DHA dziennie.
Metafolin®  jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy.

„Mleko HiPP BIO COMBIOTIK„Mleko HiPP BIO COMBIOTIK®®  

powstaje z rygorystycznie powstaje z rygorystycznie 

kontrolowanych składników. kontrolowanych składników. 

Dzięki temu możemy Dzięki temu możemy 

zagwarantować rodzicom zagwarantować rodzicom 

najwyższą jakość naszych najwyższą jakość naszych 

produktów. Za to ręczę produktów. Za to ręczę 

swoim nazwiskiem”swoim nazwiskiem”

Stefan Hipp Stefan Hipp 
Właściciel firmy HiPPWłaściciel firmy HiPP

Każda kropla mleka mamy Każda kropla mleka mamy 
jest naszym wzorem.jest naszym wzorem.

*HiPP za Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Food), Udziały w sprzedaży
wartościowej, w okresie I-XII 2021 w kategorii: Mleko modyfikowane, segment BIO.

HiPP BIO COMBIOTIKHiPP BIO COMBIOTIK®® jest w najwyższej jakości BIO.  jest w najwyższej jakości BIO. 
Ekologiczne surowce użyte do produkcji mleka następnego Ekologiczne surowce użyte do produkcji mleka następnego 

HiPP BIO COMBIOTIKHiPP BIO COMBIOTIK®® podlegają jeszcze surowszym  podlegają jeszcze surowszym 

kontrolom, niż przewiduje prawo.kontrolom, niż przewiduje prawo.



Posiłki mleczne  Posiłki mleczne  
a rozszerzanie dietya rozszerzanie diety

3. ETAP – 3. ETAP – Czas na kaszkęCzas na kaszkę

MLEKO MAMY/ MLEKO MAMY/ 
MLEKO MLEKO 
MODYFIKOWANEMODYFIKOWANE

KASZKAKASZKADANIE DANIE 
WARZYWNO- WARZYWNO- 
-MIĘSNE-MIĘSNE

Rozszerzanie diety powinno nastąpić nie wcześniej niż po ukończonym 4. miesiącu Rozszerzanie diety powinno nastąpić nie wcześniej niż po ukończonym 4. miesiącu 
i nie później niż tuż po 6. miesiącu. Wybierz najlepszy moment dla swojego i nie później niż tuż po 6. miesiącu. Wybierz najlepszy moment dla swojego 
dziecka, mając na uwadze jego potrzeby i możliwości. Wraz z pojawianiem się dziecka, mając na uwadze jego potrzeby i możliwości. Wraz z pojawianiem się 
nowych posiłków powinna zmniejszać się stopniowo ilość mleka w diecie dziecka. nowych posiłków powinna zmniejszać się stopniowo ilość mleka w diecie dziecka. 
Wprowadzanie nowych grup produktowych powinno odbywać się etapami.Wprowadzanie nowych grup produktowych powinno odbywać się etapami.

1. ETAP – 1. ETAP – Zaczynamy od warzywZaczynamy od warzyw

4 4 xx

4 x

MLEKO MAMY/ MLEKO MAMY/ 
MLEKO MLEKO 
MODYFIKOWANEMODYFIKOWANE

1 1 xx

1 1 xx

1 x

1 x2 x 1 x 1 x

3 x 1 x

MLEKO +MLEKO +
WARZYWAWARZYWA

Rozszerzanie diety rozpocznij od podania kilku łyżeczek Rozszerzanie diety rozpocznij od podania kilku łyżeczek 
przecieru warzywnego. Gdy dziecko dobrze go toleruje, przecieru warzywnego. Gdy dziecko dobrze go toleruje, 
w kolejne dni stopniowo zwiększaj porcje. Podaj parę łyżeczek w kolejne dni stopniowo zwiększaj porcje. Podaj parę łyżeczek 
przecieru warzywnego, a następnie uzupełnij posiłek mlekiem.przecieru warzywnego, a następnie uzupełnij posiłek mlekiem.

2. ETAP – 2. ETAP – Wprowadzamy mięsoWprowadzamy mięso

Gdy przetestujesz warzywa, zacznij stopniowo zamieniać Gdy przetestujesz warzywa, zacznij stopniowo zamieniać 
je na produkty zawierające wartościowe mięso. Obiadek je na produkty zawierające wartościowe mięso. Obiadek 
warzywno-mięsny (zjedzony w ilości min. 150 g) stanowi już warzywno-mięsny (zjedzony w ilości min. 150 g) stanowi już 
samodzielny pełnowartościowy posiłek, który całkowicie samodzielny pełnowartościowy posiłek, który całkowicie 
zastępuje jedno  karmienie mlekiem.zastępuje jedno  karmienie mlekiem.

MLEKO MAMY/ MLEKO MAMY/ 
MLEKO MLEKO 
MODYFIKOWANEMODYFIKOWANE

DANIE DANIE 
WARZYWNO- WARZYWNO- 
-MIĘSNE-MIĘSNE

Drugim kompletnym posiłkiem, którym możesz zastąpić Drugim kompletnym posiłkiem, którym możesz zastąpić 
mleko, jest kaszka. Stanowi sycące i lekkostrawne danie, mleko, jest kaszka. Stanowi sycące i lekkostrawne danie, 
dlatego najlepiej podawać kaszki na kolację. Wybieraj dlatego najlepiej podawać kaszki na kolację. Wybieraj 
produkty bez dodatku cukru!produkty bez dodatku cukru!

4. ETAP – 4. ETAP – Zamieniamy mleko na posiłek zbożowo-owocowyZamieniamy mleko na posiłek zbożowo-owocowy

MLEKO MAMY/ MLEKO MAMY/ 
MLEKO MLEKO 
MODYFIKOWANEMODYFIKOWANE

DANIE DANIE 
WARZYWNO- WARZYWNO- 
-MIĘSNE-MIĘSNE

KASZKAKASZKA DANIE
ZBOŻOWO-
-OWOCOWE

Mleko stanowi podstawę żywienia niemowlęcia. Jednak, wraz z pojawianiem się Mleko stanowi podstawę żywienia niemowlęcia. Jednak, wraz z pojawianiem się 
nowych produktów, powinna zmniejszać się ilość mleka w diecie dziecka:  nowych produktów, powinna zmniejszać się ilość mleka w diecie dziecka:  
w  5.-6. miesiącu życia do 4 posiłków mlecznych, a od  7.-8. miesiąca życiaw  5.-6. miesiącu życia do 4 posiłków mlecznych, a od  7.-8. miesiąca życia
do 3 posiłków mlecznych (np. 2 karmienia mlekiem + 1 porcja kaszki mlecznej). do 3 posiłków mlecznych (np. 2 karmienia mlekiem + 1 porcja kaszki mlecznej). 
U dzieci karmionych piersią liczba karmień mlekiem może być większa.U dzieci karmionych piersią liczba karmień mlekiem może być większa.
Pamiętaj o dopajaniu dziecka.Pamiętaj o dopajaniu dziecka.

Karmienie piersią jest najlepszą formą żywienia niemowląt.

Pora podwieczorku to dobry czas, aby zamiast mleka Pora podwieczorku to dobry czas, aby zamiast mleka 
zaproponować dziecku posiłek z owocami, np. z serii zaproponować dziecku posiłek z owocami, np. z serii 
Owoce & Zboża HiPP lub Domowe Pyszności HiPP.Owoce & Zboża HiPP lub Domowe Pyszności HiPP.



Skontaktuj się zSkontaktuj się z Serwisem dla Rodziców HiPP: : 
      (22) 853-44-44 (pon. - pt. od 09.30 do 16.30)       (22) 853-44-44 (pon. - pt. od 09.30 do 16.30) 
      formularz kontaktowy na hipp.pl      formularz kontaktowy na hipp.pl

Zapraszamy także do odwiedzenia forum  Zapraszamy także do odwiedzenia forum  
eksperckiego weksperckiego w                                                                      
nana hipp.pl. Możesz tam skorzystać . Możesz tam skorzystać 
zz bezpłatnych porad położnej i eksperta HiPP 
z zakresu karmienia piersią, mlekiem 
modyfikowanym i rozszerzania diety. 

Odwiedź nas na:Odwiedź nas na:

Masz pytania? Potrzebujesz porady?
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