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Słowo o książeczce
Dlaczego warto przeczytać

Drogi Rodzicu!
Oddajemy w Twoje ręce przewodnik, który krok po kroku przybliży 
Ci temat dziecięcej alergii na białka mleka krowiego (w skrócie: 
ABMK). Powstał on po to, aby wesprzeć Ciebie i Twoje dziecko 
na drodze prawidłowego rozwoju i odkrywania nowych smaków. 
W książeczce znajdziesz ważne informacje o ABMK i wiele cennych 
wskazówek, które pozwolą rozpocząć wspaniałą przygodę 
związaną z poszerzaniem diety maluszka. 
Dowiesz się, jak właściwie postępować w przypadku stwierdzonej 
alergii, aby zapewnić dziecku dobry start w życie poprzez 
odżywianie. 
Wierzymy, że porady odmienią Wasze życie rodzinne. Codzienność 
stanie się prostsza i jeszcze bardziej radosna, a przede wszystkim 
wolna od żywieniowych trosk. 
Zaufaj nam i pozwól się poprowadzić – razem przejdźmy 
przez zagadnienie ABMK, bo to najlepsza inwestycja w zdrową 
 przyszłość Twojego dziecka. 



















Wprowadzanie Nutramigenu do diety
Hipoalergiczne preparaty mlekozastępcze przeznaczone dla dzieci z alergią na białka 
mleka krowiego mają inny zapach i smak niż mleko matki czy mleka modyfikowane 
dla niemowląt i dzieci. Możliwe, że zauważysz różnicę już przy pierwszym otwarciu puszki. 
Pamiętaj jednak, że Twój zmysł węchu i smaku różni się od zmysłów Twojego dziecka. Dorośli 
mają ugruntowane i wyuczone preferencje smakowe, których dzieci jeszcze nie posiadają.
Po rozpoczęciu stosowania Nutramigenu dziecko potrzebuje trochę czasu, aby zapoznać 
się z nowym smakiem preparatu i przyzwyczaić do niego. Preparat hipoalergiczny pomaga 
w ustępowaniu objawów ABMK, co może spowodować poprawę apetytu dziecka.

Wprowadzanie preparatu mlekozastępczego 
do diety dziecka z ABMK
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Wprowadzenie Nutramigenu do diety
Jak to zrobić krok po kroku?
Pozwól swojemu dziecku oswoić się z nowym smakiem. Nagrodą za cierpliwość może być poprawa 
apetytu maluszka wynikająca z ustąpienia objawów alergii. W trosce o jego zdrowie i samopoczucie warto 
próbować.
Jeśli dziecko potrzebuje więcej czasu, to dobrym rozwiązaniem będzie stopniowe wprowadzanie  preparatu 
(pod kontrolą lekarza) zgodnie z poniższym schematem.

Nutramigen 1 LGG® Complete, Nutramigen 2 LGG® Complete, Nutramigen 3 LGG® Complete 
to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego i powinny być stosowane pod nadzorem lekarza.

Stopniowe mieszanie z dotychczasowym preparatem może pomóc zaakceptować nowy smak. 

Należy uzupełnić 
dotychczasowym mlekiem 

do pożądanej objętości

Kolejne dni

Nowy preparat

1 2 3 4 5
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Sposób przygotowania
Nutramigen LGG® Complete
Sposób jego przgotowania różni się od sposobu przygotowania mieszanek dla zdrowych niemowląt. 
Dlatego jest bardzo ważne, aby przestrzegać instrukcji przygotowania. Pamiętaj, aby zawartość 
butelki wstrząsać przez co najmniej 1 minutę – do całkowitego rozpuszczenia proszku.

Przed przygotowaniem mieszanki należy dokładnie umyć ręce. Umyć i wygotować butelki, 
smoczki, nakrętki i naczynia przez 1 minutę we wrzącej wodzie. 

Gotować świeżą wodę przez 1 minutę, a następnie pozostawić, aż ostygnie do temperatury 
pokojowej. Wlać potrzebną ilość wody do czystej butelki. 

Dodać potrzebną ilość miarek proszku do wody (ilość odczytać z tabeli zamieszczonej 
na opakowaniu lub stosować się do zaleceń lekarza). Suchą miarkę przechowywać w puszce.

Zakręcić butelkę, dokładnie wymieszać zawartość ruchem obrotowym między dłońmi, 
a następnie wstrząsając, do całkowitego rozpuszczenia (około 1 minuty). Przed podaniem 
dziecku sprawdzić temperaturę mieszanki poprzez wylanie kilku kropli mleka z butelki 
na wewnętrzną stronę nadgarstka.
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Dlaczego rozszerzanie diety jest ważne?
W trakcie pierwszego roku życia tempo wzrostu dziecka jest większe niż na jakimkolwiek innym etapie.  
Szybki rozwój dziecka oznacza zwiększone zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze.  
W ciągu pierwszych kilku miesięcy po urodzeniu dziecko otrzymuje wszystko, co jest mu potrzebne, z mleka matki 
lub mleka modyfikowanego dla niemowląt. Z wiekiem zwiększa się jednak zapotrzebowanie na dodatkowe źródła 
pożywienia w postaci pokarmów stałych.

Wprowadzanie pokarmów stałych a alergia na białka mleka krowiego
Rozszerzanie diety dziecka może powodować stopniowe zmniejszanie spożycia mleka. Ponieważ dieta dzieci 
z alergią na białka mleka krowiego nie zawiera nabiału, istnieje ryzyko wystąpienia niedoboru cennych składników 
odżywczych: białka, wapnia i jodu. Z tego względu ważne jest, aby dieta niemowląt z alergią na białka mleka 
krowiego nadal zawierała mleko matki lub odpowiedni preparat mlekozastępczy, które pomogą zapewnić 
im odpowiednie ilości substancji odżyw czych.
Rozpoczęcie rozszerzania diety to ważny kamień milowy w życiu Twojego dziecka. Jest to czas pełen radości i emocji 
dla rodziców i dzieci. Proces ten może być jednak także źródłem zmartwień, a alergia na białka mleka krowiego 
może stanowić dodatkowe utrudnienie. 

Przygody z jedzeniem 
Przed ukończeniem 12 miesięcy dzieci zwykle chętnie próbują nowych potraw, w związku z czym warto jest 
wykorzystać ten czas jako okazję do wprowadzenia nowych dań do jadłospisu dziecka. Wczesne poznawanie 
smaków i różnych konsystencji pokarmu stanowi dla dziecka przygodę i przygotowuje grunt pod dobre nawyki 
żywieniowe na całe życie.

Rozszerzanie diety dziecka z ABMK
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Polecamy założyć dzienniczek żywieniowy dziecka. Poniżej przykład, w jaki sposób możesz go prowadzić.
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12 maja Mus gruszkowy 1 łyżeczka NIE

13 maja Mus gruszkowy 2 łyżeczki NIE

14 maja Owsianka 1 łyżeczka NIE

15 maja Owsianka 2 łyżeczki NIE

16 maja Owsianka Kilka łyżeczek NIE

22 maja Jajecznica 1 łyżeczka TAK

Biegunka 3 godziny po posiłku, trwała 4 godziny

Data podania Nowy produkt Spożyta ilość Reakcja (TAK/NIE, rodzaj reakcji, czas wystąpienia
po spożyciu, czas utrzymywania się)







Schemat żywienia dziecka z ABMK
Na stronie obok znajdziesz tabelę żywienia z wyłączeniem nabiału opracowaną specjalnie z myślą 
o dzieciach z ABMK  na każdym z pierwszych etapów życia. Wskaże Ci ona przybliżony wiek, w którym można 
wprowadzać różne  rodzaje pokarmów o odmiennej konsystencji wraz z podaniem sugerowanej liczby 
posiłków w ciągu dnia.

Na podstawie: Standardy Medyczne Pediatria 2016, T13, 9-24 oraz EUNUTNET 2006: Infant and young child feeding: Standard recommendations  
for European Union.  * Celem, do którego należy dążyć, jest wyłączne karmienie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia. ** Mleko podawane jest z piersi, 
butelki ze smokiem lub otwartego kubka. *** Zgodnie z zaleceniami na etykiecie produktów. ‡ Wielkość porcji należy dostosować, biorąc pod uwagę, 
czy żywienie zawiera już wystarczającą ilość produktów uzupełniających. JAK WPROWADZAĆ NOWE PRODUKTY: pojedynczo, w rosnącej ilości w kolejnych 
porcjach (zacznij od łyżeczki), jeden nowy produkt na 3 dni. Jeśli pojawią się niepokojące objawy wycofaj produkt, zapisz czas, objawy i skonsultuj się 
z lekarzem. WAŻNA INFORMACJA: karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowlęcia. Karmienie butelką może powodować osłabienie 
laktacji. W sprawach dotyczących żywienia niemowląt rodzice powinni zasięgnąć porady lekarza.
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Podstawą żywienia przez cały 1. rok życia dziecka jest karmienie piersią lub preparatem mlekozastępczym*.  Nie należy 
podawać produktów z mleka krowiego. W potrawach mleko można zastąpić preparatem mlekozastępczym.

Rodzic/opiekun decyduje, CO dziecko zje, KIEDY i JAK będzie podane. Dziecko decyduje, CZY posiłek zje i ILE zje.
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Nutramigen
2 LGG

Complete

Nutramigen
2 LGG

Complete

Nutramigen
3 LGG

Complete

Wiek 
dziecka

Liczba posiłków na 
 dobę/wielkość porcji*** 

Dobowa objętość 
posiłków Umiejętności Rodzaj i konsystencja pokarmów Przykłady pokarmów** Preparat

1. mies. -6 x 100-130 ml 500-780 ml
Ssanie,

połykanie Płyny Mleko matki  
lub preparat mlekozastępczy

Nutramigen
1 LGG

Complete2-4.mies. 4 x 200 ml 800 ml

Kolejność wprowadzania nowych produktów należy indywidualnie dostosować do potrzeb dziecka z alergią pokarmową i konsultować z lekarzem.

5-6. 
mies.

Preparat  
4 x 230 ml, 
pokarmy  

uzupełniające  
0-1 x 150 ml

Preparat   
920 ml, 

pokarmy  
uzupełniające 

0-150 ml

• Początkowe rozdrabnianie 
 pokarmów językiem. 

• Silny odruch ssania. 
•  Wypychanie jedzenia   

z ust za pomocą języka   
(reakcja przejściowa). 

• Otwieranie ust przy  zbliżaniu 
łyżeczki.

• Gładkie purée
 • 4 posiłki z preparatem   

mlekozastępczym.

• Gotowane, miksowane warzywa (np. marchew) 
lub owoce (np. jabłko, banan).

• Mięso, jajo lub purée ziemniaczane, kaszki/
kleiki bezglutenowe.

•  Produkty zbożowe, w tym gluten w małych  
ilościach w dowolnym okresie po ukończeniu  
4. m.ż. (17. tyg. ż) do 12. m.ż.

Nutramigen
1 LGG

Complete

Nutramigen
2 LGG

Complete

6-12. 
mies.

Preparat 
2-3 x 230 ml, 

pokarmy  
uzupełniające  

1-2 x 160-220 ml

Preparat   
460-690 ml, 

pokarmy  
uzupełniające  

160-440 ml

• Pobieranie wargami  pokarmu 
łyżeczki  pokarmów językiem. 

• Rozwój koordynacji   
i umiejętności umożliwiających 
 samodzielne jedzenie. 

• Zwiększona różnorodność 
 rozdrobnionych  lub posiekanych 
pokarmów.

• Produkty podawane do ręki. 
• 2-3 posiłki z preparatem  

mlekozastępczym, dodatkowo 
 1-2 przekąski (np. owoc, 
 pieczywo).

• Zmiksowane/drobno posiekane mięso, ryby. 
• Rozgniecione gotowane warzywa i owoce. 
• Posiekane surowe warzywa i owoce  

(np. jabłko, gruszka, pomidor). 
• Miękkie kawałki/cząstki warzyw, owoców. 
• Mięsa podawane do ręki.
• Kasze, pieczywo.

>1. roku

Preparat   
2 x 230 ml, 
pokarmy  

uzupełniające  
1-2 x 190-220 ml

Preparat   
460 ml,   

pokarmy  
uzupełniające  

190-440 ml

Napoje: do picia podajemy wodę bez ograniczeń. Soki (100% przecierowe, bez dodatku cukru,   
pasteryzowane) w ilości maksymalnie do 150 ml na dobę (porcja liczona razem z ilością spożytych owoców). 

Suplementacja witaminy D i K 
zgodnie z rekomendacjami.



Schemat rozszerzania diety u niemowląt z alergią na białka mleka krowiego. 

Zmiany w żywieniu (wprowadzanie nowych produktów) należy konsultować z lekarzem.
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Wiek 4-6 miesięcy 
Uwaga: wprowadzanie pokarmów stałych powinno rozpocząć się około szóstego miesiąca życia, jednak nie wcześniej niż przed upływem 17 tyg.

Produkty, których należy unikać •  Nabiał, orzechy, skorupiaki, soja.

Konsystencja pokarmu •  Żywność przetarta na gładko.

Produkty, które należy wprowadzać
 (cel: wprowadzanie nowego składnika  
co 3 dni)

•  Zacznij od podawania papki z warzyw korzeniowych, takich jak ziemniak, marchew.
•  Następnie przejdź do innych warzyw.
•  Zaproponuj owoce, na przykład jabłko, gruszkę, banana i owoce pestkowe (np. brzoskwinie, śliwki).
•  Skonsultuj się jednak z dietetykiem lub lekarzem, zanim wprowadzisz truskawki, kiwi i owoce 

cytrusowe na tym etapie.
•  Podawaj kaszkę ryżową lub inne produkty ryżowe.
•  Skonsultuj się z lekarzem lub dietetykiem, zanim wprowadzisz gluten (pszenica, owies, żyto,   

produkty jęczmienne), jaja, soję, ryby i orzechy na tym etapie.

Rytm posiłków

•  Zacznij od podawania niewielkiej ilości każdego nowego produktu: 
1-2 łyżeczki, aby dziecko mogło poznać smak.

•  Podawaj pokarmy stałe dwa razy dziennie.
•  Używaj płytkiej plastikowej łyżeczki.
•  Stopniowo zwiększaj ilość.

Zachowanie podczas jedzenia •  To nowe doświadczenie dla Twojego dziecka – pozwól mu się bawić i eksperymentować 
z jedzeniem.



Schemat rozszerzania diety u niemowląt z alergią na białka mleka krowiego. 

Jest to jedynie propozycja schematu żywienia, ze wskazaniem przybliżonego wieku dziecka zależnego od momentu rozpoczęcia rozszerzania diety: 
 każde dziecko jest inne i rozwija się w swoim tempie.
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Wiek 6-7 miesięcy

Produkty, których należy unikać •  Nabiał.

Konsystencja pokarmu

•  Gęstsza konsystencja z miękkimi grudkami.
•  Dbaj o to, aby produkty były miękkie, łatwo dzieliły się na kawałki i aby można było łatwo je połykać.
•  Nie podawaj dziecku produktów, które wymagają przeżuwania.

Produkty, które należy wprowadzać
 (cel: wprowadzanie nowego składnika  
co 3 dni)

•  Kontynuuj wprowadzanie różnych warzyw i owoców.
•  Rozpocznij podawanie produktów o wysokiej zawartości białka, takich jak kurczak, indyk,  

jagnięcina, wołowina i warzywa strączkowe (groszek i soczewica).
•  Podawaj pokarmy bogate w żelazo, takie jak mięso, kaszki wzbogacone w żelazo 

i zielone warzywa. 

Rytm posiłków

•  2-3 posiłki dziennie.
•  Podawaj napoje w kubku „niekapku” lub kubeczku.
•  Podawaj kilka różnych rodzajów pożywienia w każdym posiłku, łącząc:  

- owoce i warzywa (ugotowane do miękkości),  
- produkty o wysokiej zawartości białka,  
- produkty bogate w węglowodany, takie jak ziemniaki lub ryż. 

•  Stopniowo zwiększaj ilość.

Zachowanie podczas jedzenia

•  Kiedy Twoje dziecko zacznie siadać, wprowadź krzesełko do karmienia.
•  Daj dziecku łyżeczkę do zabawy.
•  Pozwól dziecku dotykać jedzenia i bawić się żywnością.



Schemat rozszerzania diety u niemowląt z alergią na białka mleka krowiego.  

Zmiany w żywieniu (wprowadzanie nowych produktów) należy konsultować z lekarzem.
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Wiek 8–10 miesięcy 

Produkty, których należy unikać •  Nabiał (produkty, w których składzie jest mleko, białka mleka, kazeina, serwatka).

Konsystencja pokarmu •  Produkty w formie papki z większymi grudkami.   
•  Można wprowadzić miękkie produkty do jedzenia przy pomocy rąk. 

Produkty, które należy wprowadzać
 (cel: wprowadzanie nowego składnika  
co 3 dni)

•  Kontynuuj wprowadzanie różnych: 
  - warzyw,  

- owoców, 
- produktów zbożowych, 
- produktów na bazie pszenicy (np. chleba, makaronu, kaszek),  
- produktów o wysokiej zawartości białka. 

Rytm posiłków

•  3 posiłki dziennie plus przekąski. 
•  Podawaj napoje w kubku „niekapku” lub kubeczku. 
•  Podawaj kilka różnych rodzajów pożywienia w każdym posiłku, łącząc:  

- owoce i warzywa (ugotowane do miękkości),  
- produkty o wysokiej zawartości białka,  
- produkty bogate w węglowodany, takie jak ziemniaki lub ryż. 

•  Stopniowo zwiększaj ilość.

Zachowanie podczas jedzenia
•  Zachęcaj dziecko do samodzielnego jedzenia. 
•  Może narobić bałaganu, ale to ważny etap uczenia się jedzenia. 



Schemat rozszerzania diety u niemowląt z alergią na białka mleka krowiego. 

Jest to jedynie propozycja schematu żywienia, ze wskazaniem przybliżonego wieku dziecka zależnego od momentu rozpoczęcia rozszerzania diety: 
 każde dziecko jest inne i rozwija się w swoim tempie.
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Wiek 8–10 miesięcy 

Produkty, których należy unikać •  Nabiał, produkty, w których składzie jest mleko, białka mleka, kazeina, serwatka. 

Konsystencja pokarmu

•  Produkty w formie papki, siekane i mielone, odpowiednie dla całej rodziny. 
•  Można wprowadzić twarde produkty do jedzenia przy pomocy rąk i zwiększyć różnorodność. 
•  Dbaj o to, aby produkty były miękkie, łatwo dzieliły się na kawałki i aby można  było je połykać.
•  Nie podawaj dziecku produktów, które wymagają przeżuwania.

Produkty, które należy wprowadzać
 (cel: wprowadzanie nowego składnika  
co 3 dni)

•  Kontynuuj wprowadzanie różnych warzyw, produktów na bazie pszenicy, owoców, 
produktów o wysokiej zawartości białka, produktów zbożowych. 

•  Skonsultuj się z lekarzem lub dietetykiem w sprawie produktów, które nie zostały jeszcze 
wprowadzone. 

•  Najlepiej wprowadzić jak najwięcej różnych produktów.

Rytm posiłków

•  3 posiłki dziennie plus przekąski. 
•  Podawaj napoje w kubku z ustnikiem lub kubeczku. 
•  Podawaj kilka różnych rodzajów pożywienia w każdym posiłku, łącząc: 

- owoce i warzywa (ugotowane do miękkości),  
- produkty o wysokiej zawartości białka,  
- produkty bogate w węglowodany, takie jak ziemniaki lub ryż. 

•  Stopniowo zwiększaj ilość.

Zachowanie podczas jedzenia
•  Zachęcaj dziecko do samodzielnego jedzenia. 
•  Ignoruj negatywne zachowania podczas posiłków (np. rzucanie jedzeniem)  

i utrwalaj pozytywne zachowania. 











Garść kulinarnych inspiracji
Jak Nutramigenem urozmaicić menu dziecka?
Odkryj wszystkie możliwe zastosowania produktu Nutramigen LGG® Complete i sprawdź,  
w jakim wydaniu Twoje dziecko polubi go najbardziej.

Dobrze wiedzieć:

Podaj w formie 
samodzielnego napoju.

Wymieszaj z innym 
napojem.

Dodaj  
do potrawy.

Przyrządzaj preparat z LGG przy użyciu wody o temperaturze poniżej 40°C. 
Najlepiej nie dodawaj Nutramigenu do ciepłych potraw, aby zachować 
żywotność dobroczynnych bakterii w nim zawartych.

Kieruj się wskazówkami umieszczonymi na opakowaniu Nutramigenu. 
Sporządzaj mieszankę według instrukcji na etykiecie i podawaj zgodnie 
z zaleceniem lekarza. 

Sprawdzaj każdy przepis, aby mieć pewność, że składniki są odpowiednie 
dla Twojego dziecka. W razie wątpliwości zasięgnij porady swojego lekarza 
lub dietetyka.
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