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Rojstvo novega življenja je neizmerna sreča in čudež hkrati. Veliko se spre-
meni. Čaka vas mnogo lepih novih trenutkov. In začne se nova naloga z ve-
liko mero odgovornosti. Z veliko ljubezni, ki temelji na skupnih izkušnjah 
in zaznavanju, lahko uspešno oblikujete prihodnost.  

Prehrana vašega otroka je v prvem letu otrokove starosti izjemno pomemb-
na za nadaljnjo usmeritev in igra osrednjo vlogo bolj kot v kateremkoli 
življenjskem obdobju. Materino mleko je v prvih šestih mesecih življenja 
najprimernejša hrana za vašega dojenčka. Svetovna zdravstvena organi-
zacija in Holle zato prvih šest mesecev priporočata samo dojenje in nato 
dojenje v kombinaciji z ustrezno in uravnoteženo dopolnilno prehrano, ki 
jo izberemo glede na starost dojenčka.  

Za dobro počutje vašega otroka sta pri naši prehrani za dojenčke kakovost 
in naravna pridelava vedno na prvem mestu. Zato ponuja Holle hrano za 
dojenčke iz najboljše ekološke pridelave, ki vse “od začetka” – že več kot 
80 let – predstavlja temelj zdrave prehrane. Naše izkušnje in najnovejša 
dognanja nutricionizma zagotavljajo zanesljivo osnovo za zdravo in pravil-
no prehrano vašega dojenčka. 

Ljubezen, varnost in Holle
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CO2 nevtralna mlečna hrana za dojenčke. Hrana 
za dojenčke Holle je prva in doslej edina Demeter 
prehrana za dojenčke, katere pridelava od kmetije 
do proizvodnje ter vse do dobave grosistu poteka 
brez CO2. Za izravnano naših izpustov podpiramo 
biodinamični projekt zmanjševanja CO2 SOIL & 
MORE na farmi Sekem v Egiptu. Z našo zavzetostjo 
smo obdelali 350.000 kvadratnih metrov puščave in 
jo uporabili za ekološko kmetovanje. 

Holle podpira projekte, ki namesto genske tehnike spodbujajo naravno raznoli-
kost. Nihče ne ve, kako gensko spremenjena živila vplivajo na zdravje in okolje. 
Zato kot odgovoren proizvajalec dosledno podpiramo cilje pobud. Ki se zavze-
majo za ekološko kmetovanje in upoštevajo posebne značilnosti glede na vrsto 
rastlin in živali. 

Na spletni strani   
www.soilandmore.com je na 
voljo več informacij o Soil & 
More International ter o 
projektu zmanjševanja CO2  
na farmi Sekem v Egiptu.

Holle in trajnost Holle in trajnost 

Naša prizadevanja za življenja 
vredno prihodnost
Bio za nas ne pomeni le zdrava živila, temveč način življenja. Zato sta trajno-
stno delovanje in prispevek k družbi že od nekdaj med temeljnimi vrednota-
mi našega podjetja. Prvo hrano je Holle razvil sredi leta 1930. Že takrat sta 
bila antropozofsko usmerjeni nauk o prehrani in biološko dinamična kako-
vost bistvena stebra našega podjetja. Podjetje Holle je bilo prvo podjetje, ki 
je predelovalo ekološko-dinamična (Demeter) živila. Zato je od takrat tudi 
tesno povezano z Demeter pridelovalci.

Holle podpira projekte, ki namesto genske tehnike spodbujajo naravno ra-
znolikost. Nihče ne ve, kako gensko spremenjena živila vplivajo na zdravje 
in okolje. Zato kot odgovoren proizvajalec dosledno podpiramo cilje pobud, 
ki se zavzemajo za ekološko kmetovanje in upoštevajo posebne značilnosti 
glede na vrsto rastlin in živali.
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Merila kakovosti Holle  Merila kakovosti Holle  

Neobremenjena živila z uporabo biološko-dinamičnih in ekolo-
ških surovin: tako lahko že od vsega začetka izključimo priso-
tnost sledi pesticidov in kemično-sintetičnih gnojil.    

Zaupanja vredno sodelovanje in dolgoročni pogodbeni odnosi 
s kmetovalci, ki so pridobili Demeter certifikat, so zagotovilo za 
pridobivanje neoporečnih surovin. 

Največja skrb je namenjena dodatkom in predelavi. To zagota-
vljamo s stalnim nadzorom surovin, polizdelkov in končnih iz-
delkov. 

Za vsak izdelek obstaja celovit načrt nadzora, ki poleg obsežne 
analize ostankov vsebuje tudi številna čutna preverjanja. 

Za vse naše izdelke velja: zagotovo niso uporabljeni dodatki, 
ki so gensko-tehnološko spremenjeni (v skladu z Uredbo EU o 
ekološkem kmetijstvu). Izdelki so brez umetnih arom, barvil in 
konzervansov (po evropski zakonodaji) ter brez dodanega kri-
stalnega sladkorja. 

Jamstvo za najvišjo možno 
varnost izdelka  

Demeter je blagovna znamka za izdelke iz bio-
loško-dinamične pridelave. Znak Demeter lah-
ko uporabljajo le strogo nadzorovani pogodbe-
ni partnerji. Dosledno se izvaja popoln nadzor, 

če so od sajenja do predelave upoštevane smernice združenja Deme-
ter, ki daleč presegajo zahteve kontrolirane ekološke pridelave. Več o 
tem si lahko preberete na naslednjih straneh v tem priročniku ali na 
www.demeter.si. 

Znak EU za ekološko kmetijstvo zagotavlja skla-
dnost z zakonskimi zahtevami za ekološko pridelavo 
in skrbno predelavo uporabljenih surovin. Ekološko 
nadzorovano po Uredbi EU o ekološki pridelavi. Pod 
zelenim logotipom je šifra, ki označuje kraj kmeto-
vanja in državo, v kateri se izvaja nadzor. DE je na 

primer oznaka za Nemčijo. Pod logotipom je naveden tudi podatek o 
poreklu predelanih surovin, npr. „kmetijstvo v EU“. 
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Merila kakovosti Holle  Merila kakovosti Holle  

Živila, ki nosijo pečat Demeter, so pridelana v skladu z biološko-dinamič-
nimi smernicami. Njihova proizvodnja poteka v sozvočju z naravo. Pri tem 
imajo kmetje z Demeter certifikatom vedno v mislih celostno kakovost svo-
jih izdelkov. Ne glede na to, ali gre za tla, semena, rastline, živali ali člove-
ka – vsak element ima v kmetijstvu pomembno, nenadomestljivo funkcijo in 
vsi so med seboj soodvisni, se podpirajo in krepijo. Na ta način predstavlja 
kmetija po možnosti zaprt, zelo naraven in živ organizem. 

Izhodišče za vse dejavnosti so zdrava, vitalna tla. Kompost, domači priprav-
ki z zelišči in minerali ter zeleno gnojenje jih okrepijo in oživijo. Rodnost in 
tvorba humusa sta v biološko-dinamičnem kmetijstvu še posebej izrazita. 
Rastline, ki uspevajo na tej zemlji, dozorijo na zdrav in zanje značilen način. 
Zbirajo najvišjo mero hranilnih snovi in življenjske vitalnosti, ki jih nato po-
novno posredujejo v obliki hrane.
 

Celovita kakovost z močjo narave 

Predelava surovin temelji na postopkih, ki kakovost ohranjajo ali celo spod-
bujajo, saj npr. omogočajo boljšo razpoložljivost dragocenih sestavin. Ke-
mično-sintetična gnojila in škropiva ali gensko inženirstvo so v biološko-
dinamični pridelavi tabu, prav tako dodajanje dvomljivih dodatkov med 
nadaljnjo predelavo. 

Demeter kmetijstvo je v svoji doslednosti in celovitosti edinstveno ter 
zagotavlja, da biološko-dinamična pridelava naravi vrne več, kot ji vzame. 

Kmet Stümpfl iz Demeter kmetije Stümpfl
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Demeter mleko
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Demeter mleko

Demeter kmetovalka mlekarske zadruge Schrozberger Milchbauern

Kakovost zaradi sonaravne 
reje živali
Demeter mleko je odlične kakovosti, zelo dobrega okusa in je lahko prebavljivo 
– vse to zahvaljujoč predvsem reji goveda, ki poteka v skladu z naravo: živali 
živijo v manjših čredah, se redno pasejo na pašnikih, dobijo izključno raznoliko 
ekološko krmo z veliko sena in zelene krme. S tem postanejo močne in vitalne. 
Poleg tega smejo Demeter krave obdržati svoje rogove, ki so – tako pravijo 
kmetje s certifikatom Demeter – pomembni za ravnovesje pri prebavljanju 
hrane in s tem tudi za kakovost mleka.
Sonaravna reja bistveno vpliva na sestavo kravjega mleka, ki vsebuje še 
posebej veliko vitamina E in beta karotena. V maščobi je velik delež dragocenih 
maščobnih kislin omega 3 in omega 6. Okus mleka je zaradi deleža zelišč v 
krmi slasten in harmoničen – slednje vedno znova potrjujejo neodvisni testi. 
Pridobivanje in predelava svežega mleka potekata tako, da dragocene snovi 
ohranijo svojo izvirno strukturo.



Kakovost zaradi 
najboljših semen in skrbne pridelave 

Vsako žitno zrno je naravno bogato z nujno potrebnimi hranilnimi in ba-
lastnimi snovmi. Na podlagi pridelave, ki poteka v sožitju z naravo, imajo 
Demeter žita dodatno prefinjen okus in najvišjo možno vitalnost. Pri pre-
delavi žitnih kašic Holle vedno uporabljamo cela žitna zrna.  Vitalne snovi 
tako v veliki meri ostanejo v svoji naravni obliki. Fino mleta in pripravljena 
s skrbnimi metodami so tudi za dojenčke lahko prebavljiva. 

Demeter kmetije uporabljajo semena, ki se gojijo z uporabo naravnih me-
tod. Kar pomeni, da se obstoječa genetska raznolikost naprej razvija le na 
podlagi izbora in križanja. Poudarek je na povečanju kakovosti hrane, ra-
zvoju zdravja rastlin in prilagajanju podnebja in tal. 

14 15

Demeter žita Demeter žita 
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Demeter sadje in zelenjava Demeter sadje in zelenjava 

Kakovost zaradi raznolikosti in svežine 

Sadje in zelenjava veljata za enega naših glavnih dobaviteljev vitaminov, 
mineralov in bioaktivnih snovi. Sadje in zelenjava iz Demeter pridelave sta 
značilnega okusa, intenzivna in harmonična. Za to obstaja več razlogov: 
osnova za dobro rast je izbira sort, ki so prilagojene lokaciji. K temu spa-
da skrbna pridelava, ki še vedno zahteva veliko ročnega dela, in žetev v 
najprimernejšem času zrelosti. Sadje in zelenjava imata zatorej priložnost, 
da ustvarita najvišjo mero dragocenih, zdravih sestavin. Demeter sadje in 
zelenjava prispevata pri vsej svoji raznolikosti – od jabolka do bučk – k 
usklajenemu razvoju človeka. 

Rodovitna zemlja

Tipična za biodinamično kmetovanje je uporaba posebnih pri-

pravkov iz zdravilnih zelišč, mineralov in kravjega gnoja. Ker 

jih na kmetijah izdelajo sami in natančno odmerijo količino, 

znatno povečujejo rodovitnost tal. Biološko-dinamični travniki 

in polja ter rastline, ki na njih rastejo, so tako še posebej bogati 

s hranilnimi snovmi. Na ta način dobimo zdrava živila, ki so na-

ravnega okusa.
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Zagotovo najboljše: materino mleko

Z materinim mlekom dobi vaš dojenček vedno optimalno hrano, ki je 
usklajena z razvojnim procesom. Materino mleko se na edinstven, povsem 
naraven način prilagaja potrebam dojenčka – med dojenjem, preko celega 
dne in ob vsakem hranjenju. Vsebuje veliko dragocenih hranilnih in zaščitnih 
snovi, ki so pomembne za otrokov razvoj in krepitev odpornosti. Dojenje kre-
pi vašega dojenčka fizično in psihično ter zagotavlja zdrav razvoj. Intenziven 
stik pri dojenju daje nenadomestljiv občutek harmonije in varnosti med ma-
terjo in otrokom. Zato Holle priporoča izključno dojenje v prvih šestih mese-
cih, nato pa dojenje v kombinaciji z uravnoteženo dopolnilno prehrano, ki je 
primerna za določeno starost. 

Vse o dojenju 
Na spletni strani www.holle.si so na voljo dra-goceni nasveti v zvezi z dojenjem, na primer o pravilni prehrani v času dojenja, napotki glede iztiskanja in shranjevanja materinega mleka, pomoč pri ranjenih bradavicah in veliko drugih. 



Edinstvena Demeter kakovost

Za proizvodnjo ekološke mlečne hrane Holle se uporablja dragoceno De-

meter mleko.

Poseben poudarek: kmetje z Demeter certifikatom ravnajo s svojimi 

živalmi v skladu z naravo in kravam prizanašajo z bolečim odstranje-

vanjem rogov. Rogovi so naravni sestavni del krave in so pomembni za 

ravnovesje pri prebavljanju, kar bistveno vpliva na celoten organizem in 

kakovost mleka.

Prehrana v prvem letuPrehrana v prvem letu
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Dobro preskrbljeni vse od rojstva

Dojenje je za vašega otroka idealno. Mlečno hrano Holle so razvili po 
zgledu materinega mleka. Tako imate v primeru, če ne dojite ali ne do-
jite več, na voljo dobro alternativo za hranjenje vašega dojenčka. Bio 
začetno mleko 1 je prilagojeno posebnim potrebam dojenčka in vsebu-
je potrebne hranilne snovi, ki jih vaš dojenček potrebuje v prvih šestih 
mesecih življenja. Osnova mlečne prehrane izhaja iz krav z biološko-
dinamičnih kmetij. Skrbne analize in čista kakovost Demeter mleka 
predstavljajo zanesljivo osnovo za zdrav in okusen obrok iz stekleničke. 

Bio začetno mleko 1 lahko od rojstva naprej uporabljamo kot edino prehrano, 
kot dodatek med dojenjem ali neposredno po dojenju vse do uvedbe dopolnilne 
prehrane. V fazi odvajanja od dojenja je bio začetno mleko 1 idealno kot dodatek.
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Stekleničke v okviru dopolnilne 
prehrane
Kdaj boste prenehali dojiti ali prešli z bio začetnega mleka 1 na nadaljevalno 
mleko, je odvisno predvsem od individualnih potreb vašega otroka. Dokler je 
vaš otrok sit in zadovoljen, lahko ostanete pri običajnem mleku. 
Po 6. mesecu in ko ste začeli z dopolnilno prehrano, torej ko ste obrok z do-
jenjem oziroma stekleničko postopoma že nadomestili z obrokom iz kašice, 
lahko brez težav preidete na bio nadaljevalno mleko 2.

Nadaljevalno mleko je sestavni del mešane prehrane s stekleničko in 
kašicami in ga ni priporočljivo uporabljati kot edino hrano s stekleničko. Po 
10. mesecu se priporoča bio nadaljevalno mleko 3, ki je posebej prilagojeno 
za večje potrebe po hranilnih snoveh starejših dojenčkov in malčkov. Tudi v 
okviru mešane prehrane svetujemo, da od 12. meseca otrokove starosti upo-
rabljate posebej razvito bio mleko za otroke 4, s čimer boste zagotovili, da 
bo vaš otrok prejel optimalno količino beljakovin in hranilnih snovi.

Mlečna hrana brez kravjega 
mleka 
Za prehranjevanje zdravih otrok ponuja Holle kot alternati-vo kravjemu mleku ekološko hrano za dojenčke na osnovi kozjega mleka. O pravilni prehrani vašega otroka se pos-vetujte z izbranim pediatrom. Več informacij o tem izdelku je na voljo na naši spletni strani www.holle.si
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Dopolnilna prehrana – korak za korakom Dopolnilna prehrana – korak za korakom 

Uvajanje dopolnilne prehrane 

Z naraščajočo starostjo in težo postane tudi potreba po hranilnih snoveh 
vse večja. Obroki izključno z dojenjem ali z bio začetnim mlekom 1 vašega 
dojenčka ne bodo več nasitili. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in 
Holle priporočata, da prvih šest mesecev samo dojite. Nekateri dojenčki se 
dojijo dlje, spet drugi potrebujejo dodatno, bolj trdo hrano, da se nasitijo. 
Začne se takoimenovana faza uvajanja dopolnilne prehrane, v kateri korak 
za korakom med 4. in 6. mesecem otrokovega življenja dodajamo kašice. 
Ker se vsak otrok individualno razvija in že zelo zgodaj odkrije svojo naklo-
njenost do določenih obrokov, so odstopanja od splošnega prehranjeval-
nega načrta običajna in povsem naravna. Poleg tega vpliva vedenje otroka 
tudi na njegove energijske 
potrebe in s tem tudi na že-
leno količino obroka. Živahni 
in večji otroci porabijo več 
energije kot mirni in zato pot-
rebujejo pogostejše ali večje 
obroke. 

Vsak otrok je drugačen in sam 
najbolje ve, kaj in kdaj mu naj-

bolj tekne. Bodite pozorni, kaj 
vam vaš otrok nakaže in kako se 

odziva na določeno prehrano – 
poiščite ustrezno pot do njegove-

ga individualnega načrta prehra-
njevanja.

Uvajanje prve kašice je za vašega majhnega dojenč-
ka velik korak. Hrana pomeni nekaj povsem nove-
ga, sledijo nova doživetja okusov in tudi novi odzivi 
telesa na drugo prehrano. Vzemite si dovolj časa in 
nove obroke uvajajte postopoma. Na začetku popol-
noma zadostuje že nekaj žličk. Praviloma potrebuje 
dojenček en teden, da se privadi na novo živilo. Če 
se boste držali tega načela, boste lažje prepozna-
li prehranske intolerance in alergije oziroma lažje 
ugotovili, kako nov dodatek vpliva na prebavo in 
čvrstost blata vašega dojenčka. Tako se lahko hitro 
odzovete in po potrebi uporabite druge sestavine. S 
kašastimi obroki postopoma nadomestite dojenje 
oziroma obroke s stekleničko. Najbolje je, da začne-
te opoldan in pred dojenjem otroku ponudite nekaj 
prvih žličk zelenjavne kašice. Količino povečujte počasi, dokler celotnega 
obroka dojenja ne nadomestite z zelenjavno kašo. V mesečnih presledkih 
lahko nato večerno in popoldansko dojenje nadomestite z mlečnimi oziro-
ma sadnimi kašicami. 
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Dopolnilna prehrana – korak za korakom Dopolnilna prehrana – korak za korakom 

 

 2. dopolnilni obrok: prvi močnejši večerni obrok 
Popoldanski/večerni obrok z dojenjem ali s stekleničko nadomestite z 
mlečno-žitno kašo. Ta mlečno-žitna kaša je pripravljena s Holle ekolo-
ško žitno hrano in svežim neposnetim mlekom in sadnim sokom, boga-
tim z vitaminom C. Če ne želite uporabiti svežega mleka, lahko mlečno 
kašo pripravite tudi s Holle ekološko mlečno hrano ali z materinim mle-
kom. 

 1. dopolnilni obrok: zelenjavna kaša opoldan
Prvi netekoči obrok bi naj bil zelenjavni. Izjemno priporočljivo je, da zač-
nete s korenčkovo kašo, ki je nežna, dobro prebavljiva in je rahlo sladkas-
tega okusa (alternativa sta lahko rebrinec ali buča). Dojenčka hranite po 
žličkah in količino povečujte postopoma. Če otrok kašo z eno sestavino v 
prvih dveh tednih dobro prenaša, lahko korenček obogatite s krompirjem. 
Postopoma lahko zelenjavno-krompirjevi kaši dva do trikrat na teden doda-
te še pirirano meso. 

... od prve kašice do mešane prehrane 
 3. dopolnilni obrok: sadna kaša popoldan  
Kot naslednji kašast obrok uvedite brezmlečno sadno kašo. Ta nadomesti 
popoldansko dojenje ali obrok s stekleničko in prestavi hranjenje z mlečno 
kašo na večerni obrok. Sprva uporabite lahko prebavljivo sadje, na primer 
jabolka, hruške, banane. Pripravite ga tako, da Holle ekološko žitno kašo 
zmešate s sveže piriranim sadjem (ali že pripravljenim sadjem v kozarčku). 

 Mešani obrok
Po 12. mesecu in kasneje vključite otroka v splošno družinsko pre-
hrano (začinite in sladkate le v skromnih količinah). 

 Hrana za starejše dojenčke
Od približno 8. meseca dalje je dojenček že sposoben jesti hrano v košč-
kih. Kašastih obrokov ni treba več tako močno pirirati in že lahko vsebujejo 
majhne, a mehke koščke sadja ali zelenjave. Ta sprememba spodbudi do-
jenčka k žvečenju. po 

4.–5. 
mesecu*

* Vsak dopolnilni obrok nadomesti en obrok z dojenjem ali s stekleničko. Če ste vašega otroka 
dojili skladno s priporočili do 6. meseca starosti, se navedena starostna obdobja v preglednici 
pomaknejo nazaj. Pri navedbah mesecev gre za najzgodnejši čas uvajanja dopolnilne prehrane. 
Glede na razvoj vašega otroka se podatki lahko pomaknejo za 1-2 meseca. Odstopanja so zato 
običajna in povsem naravna.

po   

4. 
mesecu*

po 

5.–6. 
mesecu*

od   

8. 
meseca*

od   

12. 
meseca*



1. Jahr 1.– 4. mesec 5. mesec 6. mesec 7. mesec 8. mesec 9. mesec od 10. meseca

Prehod na dopolnilno prehrano Obdobje dodajanja Prehod na 
družinsko prehrano

Zjutraj Mleko in kruh 

Dopoldan

Opoldan

Zelenjavni obrok
1. teden: uvajanje s korenčkom ali rebrincem (1 vrsta = 1 teden) 
2. teden: nadgradnja s krompirjem (korenček in krompir ali rebrinec in krompir)
3. teden: nadgradnja z mesom (korenček, krompir in meso ali rebrinec, krompir in meso) 
 Kot alternativo krompirju lahko uporabite tudi žita

Popoldan

Brezmlečna sadna kašica ali sadno-žitna kašica
1. teden: začnite z blagim sadjem kot sta npr. jabolko  
                  ali hruška (1 vrsta = 1 teden)
2. teden: nadgradnja z naslednjim sadjem, npr. banano
3. teden: nadgradnja z žiti, dodajte npr. prosene kosmiče 

Zvečer

Prehranjevalni načrt Holle temelji na zahtevah raziskovalnega inštituta za otroško                           prehrano in služi kot opora pri prehranjevanju vašega otroka. Če vašega otroka dojite
skladno s priporočili do 6. meseca, se navedena starostna obdobja v preglednici                              pomaknejo nazaj.

Vmesna malica  
sestoji iz sadne kašice, koščkov 
sadja ali prigrizkov 

Starost

Čas obroka

Dojenje ali steklenička 

Žitno-mlečna kašica

2928

Dopolnilna prehrana – korak za korakomDopolnilna prehrana – korak za korakom 
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Naši kozarčki Naši kozarčki 

Uravnotežena, vsestranska in  
raznovrstna hrana
Po približno 4–6 mesecih, ko materino mleko dojenčka ne nasiti več, lahko 
dojenčku opoldan ponudite prvo zelenjavno kašico. Na začetku dajte dojenč-
ku samo nekaj žlic zelenjavne kašice pred obrokom dojenja. Količino počasi 
povečajte, dokler opoldanskega obroka z dojenjem ne nadomestite v celoti. 
Prva dopolnilna hrana naj bo v najboljšem primeru sestavljena iz enega ži-
vila, da ne bi preveč obremenili deloma še nerazvitega prebavnega sistema 
dojenčkov. 

Korenček, rebrinec ali buča so lahko prebavljivi in idealna vrsta zelenjave 
za prve kašice. Če boste svojemu otroku počasi vpeljali dopolnilno hrano, 
boste bolj gotovi pri prepoznavanju morebitnih prehranskih intoleranc ali 
alergij. Kot zlato pravilo velja: pri uvajanju dodajte le eno novo živilo na 
teden in mesečno nadomestite le en obrok dojenja z novim obrokom dopol-
nilne hrane.  

Izbor v kozarčkih Holle temelji na splošnih priporočilih uvajanja hrane. Za 
začetek so na voljo kašice le z enim dodatkom, ki jih kasneje lahko razširite 
v manjše menije za dojenčke s krompirjem, drugo zelenjavo ali mesom. Tako 
lahko starši otroku ponudijo npr. kozarček „korenja“, nadaljujejo s „korenč-
kom in krompirjem“ in na koncu ponudijo „korenček, krompir in govedino“. 

Lastnosti 
izdelkov 
• brez dodanega sladkorja  
 (vsebuje naravne sladkorje) 
• brez dodatka soli 
• brez sredstev za zgoščevanje 
• številne vrste brez glutena 
• Napotek za alergike:  
 brez mleka, brez mlečnega 
 sladkorja, brez jajc 

Ponudba je sestavljena tako, da lahko starši individual-
ne zahteve prebavnega sistema svojih dojenčkov ciljno 
usmerjajo. Na voljo je široka paleta hrane v kozarčkih, ki 
uravnava otrokovo blato, pa tudi odlične vrste, ki blato 
zmehčajo, npr. jabolko in sliva. Korenček na primer nare-
di blato bolj čvrsto. Kot alternativo lahko namesto korenč-
ka izberete rebrinec. Če se želite izogniti kozarčkom, ki 
vsebujejo riž, so na voljo zelenjavni obroki s krompirjem, 
saj ti v manjši meri zapirajo. Krompir pa podobno kot žita 
oskrbi telo z energijsko polnimi ogljikovimi hidrati. 
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Naši kozarčki Naši kozarčki 

Delitev v tri starostne skupine – po 4. mesecu, od 6. meseca in od 8. mese-
ca vam olajša ustrezno izbiro kozarčkov glede na starost dojenčka. S hra-
no iz kozarčkov za starejše dojenčke (od 8. meseca), katere konsistenca je 
malce bolj groba, se starejši dojenčki počasi navajajo na žvečenje. Izbirate 
lahko povsem individualno glede na okus, starost in potrebe dojenčka. Če 
se morate izogniti posameznim sestavinam, je to povsem preprosto. Sesta-
vine, kot so grah, kutine ali jagodičevje, poskrbijo za spremembo in vedno 
nova doživetja okusov za najmlajše.
 
Skrbno izbrane sestavine so bogate s hranilnimi snovmi in izvirajo iz kon-
trolirane biološko-dinamične in ekološke pridelave. S strogim nadzorom je 
zagotovljeno, da noben kozarček Holle ne vsebuje neželenih ostankov. 

Namig 2
Zmešajte Holle kozarček „100 % sadje“ (125 g) s Holle ekološki-mi kašicami za otroke in dobili boste slastno sadno-žitno kaši-co, npr. za popoldansko malico.

Namig 1
Mesni kozarčki Holle (125 g) 

so idealni za pripravo majhnih 

obrokov z zelenjavo, ki jo piri-

rate sami – glede na to, kaj ima 

vaš otrok najraje.
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Kozarčki s 100 % sadnim deležem
Jabolko, 100 % 125 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hruška, 100 % 125 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Jabolko in banana, 100 % 125 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sadni kozarčki
Fino jabolko 190 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Jabolko in hruška 190 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Jabolko in borovnica 190 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Jabolko in breskev 190 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hruška in marelica 190 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Banana in češnja 190 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Jabolko in sliva 190 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Jabolko in banana z marelico 190 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hruška s pirinimi kosmiči 190 g ✓ ✓ ✓ ✓

Fina banana s pšeničnim zdrobom 190 g ✓ ✓ ✓ ✓

Junior sadni kozarčki
Jabolko in hruška s kutino 220 g ✓ ✓ ✓ ✓

Bircherjevi kosmiči 220 g ✓ ✓ ✓ ✓

Jagodičevje v jabolku 220 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3534

Naši kozarčki Naši kozarčki 
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Zelenjavni kozarčki z eno vrsto
Korenček 190 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rebrinčev pire 190 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Zelenjavni kozarčki
Korenček s krompirjem 190 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rebrinec s krompirjem 190 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bučka z rižem 190 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Špinača s krompirjem 190 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Brokoli s polnozrnatim rižem 190 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mesni kozarčki
Govedina  125 g ✓ ✓

Puranje meso 125 g ✓ ✓ ✓

Meni kozarčki
Korenček, krompir in govedina 190 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rebrinec, krompir in govedina 190 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Buča s piščancem 190 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Zelenjavni kozarčki
Bučka, buča in krompir 190 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Krompir z grahom in bučko 190 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mešana zelenjava 190 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Junior zelenjavni kozarčki
Zelenjavna rižota 220 g ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Špageti bolognese 220 g ✓ ✓ ✓ ✓
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od     

 6. 
meseca

idealno 

za uvajanje 

dopolnilne 

hrane

po 

 4. 
mesecu

z večjimi 

koščki za 

starejše 

dojenčke

po 

 4. 
mesecu

od     

 6. 
meseca

od     

 8. 
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Za obogatitev kašice z dragocenimi maščob-nimi kislinami pripo-ročamo, da dodate 1–2 čajni žlički bio dopolnilnega olja.  Več informacij najdete na strani 34.

3736

Bio žitne kašiceBio žitne kašice

Posebnost bio žitnih kašic Holle  
za dojenčke  

Bio žitne kašice Holle za dojenčke so proizvedene iz celih žitnih zrn. To 
pomeni, da se ne uporabi zgolj zmleti del zrna, temveč tudi kalček in drago-
cena lupina. S tem se ohranijo naravni vitamini, minerali in balastne snovi. 
Za proizvodnjo bio žitnih kašic Holle za dojenčke so uporabljena le skrbno 
izbrana žita. Cela zrna se odprejo s previdnim postopkom s pomočjo toplo-
te in vlage. Iz polnovrednih žit tako nastanejo fini, lahko raztopljivi kosmiči, 
ki so za dojenčka primerni in lahko prebavljivi. 

Paleta bio žitnih kašic Holle obsega veliko različnih vrst žit. Izbirate lahko 
med bio žitnimi kašicami, sestavljenimi iz samo ene vrste žita, ali pa se 
odločite za žitne mešanice. V okviru uvajanja goste hrane je priporočljivo, 
da začnete s kašo, ki vsebuje eno vrsto žit. Za to so najbolj primerni riževi 
kosmiči brez glutena, ki le redko povzročajo alergije. 
Kasneje pa lahko preidete na prosene kosmiče. 
Obe vrsti omenjenih kosmičev veljata za izredno dob-
ro prebavljive in vaš otrok se lahko postopoma priva-
di na nov okus in gostoto nove hrane. 



Za raznovrsten jedilnik
Slastne bio žitne kašice Holle za dojenčke so na voljo v osmih različnih vrstah. Za raznovrstno uvajanje goste hrane imate na voljo več možnosti za pripravo žitne kaše za vašega dojenčka:

• z materinim mlekom
• kot kašo s posnetim mlekom• z mlečno prehrano za dojenčke• brezmlečno, z vodo

• kot žitno-sadni obrok
• kot dodatek k mleku  
 v steklenički 

3938

Bio žitne kašiceBio žitne kašice

Sprva ostanite pri eni vrsti in opazujte svojega otroka po vsakem obroku 
z novimi živili. Na ta način boste neposredno ugotovili, katero hrano ima 
rad, kaj je zanj primerno in katerih sestavin morda ne prenaša dobro. V 
primeru, da otroku ena vrsta ne odgovarja, jo lahko hitro nadomestite z 
drugo vrsto žit.

Če dojenček prosene ali riževe kosmiče v 
prvih tednih dobro prenaša, lahko preiz-
kusite tudi bio žitne kašice z eno vrsto žit, 
kot so na primer pira, pšenični zdrob ali 
ovseni kosmiči (z vsebnostjo glutena). 
Tudi v tem primeru velja pravilo „korak 
za korakom“. Za bolj razgiban jedilnik 
lahko dojenčku kasneje ponudite tudi 
mešane izdelke, kot so bio 3-zrnata 
kaša ali aromatične bio kaše za dojenč-
ke: sadno-žitna kaša ali prosena kaša 
jabolko-hruška. 
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Bio žitna kašica:

Prosena  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓

Riževi kosmiči ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pirina ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ovseni kosmiči ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Zdrob ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3-zrna ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Prosena jabolko hruška ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sadno žitna ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bio mlečna kaša:

Prosena ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pirina ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bananina ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4140

Bio žitne kašice Bio žitne kašice 

Pomembna prednost pri uporabi bio žitnih kašic za dojenčke je samostoj-
na priprava. Tako se sami odločite, kako boste sestavili posamezen obrok 
– glede na okus vašega dojenčka. Poleg tega lahko na ta način upoštevate 
individualne potrebe ali neprebavljivost določenih živil pri vašem otroku. 
Bio žitne kaše za dojenčke so primerne za pripravo okusnih sadno-žitnih 
obrokov, s sveže piriranim sadjem po vaši izbiri ali preprosto s sadnimi 
kozarčki Holle. Po želji lahko uporabite tudi pirirano zelenjavo.

Preglednica alergenov 

Če želite obrok pripraviti 
hitro, lahko bio mlečne žit-
ne kaše Holle mimogrede 
pripravite tako, da jim do-
date segreto vodo. Ume-
šajte, premešajte – gotovo. 
Okusno in polnovredno – 
brez dodanega sladkorja. 
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Olje, čaji in prigrizki Olje, čaji in prigrizki 

Bio dopolnilno olje za dojenčke odlikujeta najboljša demeter kakovost in 
odlično uravnotežena kombinacija hranilnih snovi. Mešanica iz visokokako-
vostnega repičnega in sončničnega olja prispeva k uravnoteženemu razmerju 
omega 3 in omega 6 maščobnih kislin. Poleg repičnega in sončničnega olja 
izdelek vsebuje pet odstotkov dragocenega konopljinega olja. Slednje ni le 
bogato z večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami, temveč se poleg tega 

odlikuje po vsebnosti posebne maščobne kisline 
– gamalinolenske kisline. Gamalinolensko kisli-
no najdemo v naravi le redko, je pa prisotna v 
materinem mleku. Gamalinolenska kislina je do-
bra za kožo in pozitivno učinkuje tudi pri nevro-
dermitisu.

Za izboljšanje sprejemanja v maščobah topnih vitaminov in dobro oskrbo z 
energijo in bistvenimi maščobnimi kislinami pripravite brezmlečni kašasti 
obrok, npr. zelenjavno-krompirjev-mesni obrok, ali sadno-žitni obrok z 
1–2 čajnima žličkama bio dopolnilnega olja za dojenčke. Priporočljivo je 
tudi za pripravo Holle žitnih kašic in obrokov v kozarčkih. 

• hladno stisnjeno 
• z gamalinolensko  
 kislino 

Bio dopolnilno olje za dojenčke 

Dobro iz pire. Kot vmesni prigrizek za grizljanje in žvečenje ter s tem tudi za 
privajanje na gostejšo hrano sta izjemno primerna bio pirin prepečenec in 
bio pirini piškoti za otroke. 

Bio prepečenec za dojenčke namenoma ne vse-
buje alergijsko nevarnih dodatkov – ne vsebuje 
sladkorja, pšenice in mlečnih beljakovin. Bio 
pirini piškoti so izboljšani z DEMETER maslom 
in riževim sirupom, s čimer je piškot izjemno 
blagega in dojenčku ustreznega okusa. 

Vmesni prigrizki 



Predlog za pripravo: prepečenec s sadno kašo

(primerno od 8. meseca)

Razdrobite 2 rezini bio pirinega prepečenca za dojenčke na majhne košč-

ke in jih dajte v skodelo. Zavrite 140ml vode in enakomerno prelijte po pre-

pečencu. Pustite kratek čas, da se namoči in nato zmečkajte ali pirirajte.

Kašo obogatite s približno 100 g sveže nastrganega sadja ali s sadnim 

kozarčkom Holle, na primer hruško s 100 % sadnim deležem ali jabolko 

in banana s 100% sadnim deležem. Za obogatitev z dragocenimi ma-

ščobnimi kislinami in za boljše absorbiranje vitaminov dodajte 1 čajno 

žličko bio dopolnilnega olja za otroka. Ohladite na temperaturo, ki je 

primerna za hranjenje.

Bio sadne tablice Holle so primerne kot vmesni obrok ali desert za malčke od 
12. meseca dalje. Sestavljene so iz fine, lahko prebavljive sadne kaše v dveh 
posebno blagih sadnih kombinacijah – jabolko-banana in jabolko-hruška. Ve-
likost porcije 25 g je idealna za majhne trebuščke in otrokove drobne rokice. 
Sadne ploščice so obdane s pirinimi 
polnovrednimi oblati in jih malčki lah-
ko z lahkoto držijo, ne da bi se prilepi-
le ali razmazale po njihovih rokicah. 
Brez dodanega kristalnega sladkorja. 

Bio čaj za dojenčke je blagodejna pijača, ki jo lahko ponudite od samega 
začetka in deluje pomirjevalno in sprostilno, saj vsebuje skrbno izbrana 
zelišča. Komarček, janež, kumina in ka-
milice so iz kontrolirane ekološke pride-
lave. Okusen in blagodejen je primeren 
tudi za otroke in odrasle. 

Bio čaj za spodbujanje dojenja s kombi-
nacijo zelišč janeža, komarčka, kumine 
in melise spodbuja tvorbo mleka. Vse se-
stavine so iz kontrolirane ekološke pri-
delave. Bio čaj za spodbujanje dojenja 
Holle lahko začnete uporabljati že ob 
koncu nosečnosti in ves čas dojenja. 

Bio čaj za dojenčke & bio čaj za 
spodbujanje dojenja 

Bio sadne tablice 
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Olje, čaji in prigrizki Olje, čaji in prigrizki 



Naša ponudba prehrane za dojenčka

4746

Naša ponudba prehrane za dojenčka



Priporočljivo doziranje: 
Za približno 200 g kaše velja:    
zelenjavno-mesni obrok:  2 čajni žlički 
sadni ali sadno-žitni obrok:  1 čajna žlička 
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Informacije in svetovanjeInformacije in svetovanje

Zakaj je potrebno kašam za dojenčke dodajati sadni sok, bogat z vitami-
nom C? Dodajanje sadnega soka ali pireja, ki je bogat z vitaminom C, 
priporočamo pri zelenjavnih kašah ter pri pripravi žitno-mlečne kaše. 
Slednji dopolnjujejo vsebnost vitaminov živil na naraven način in olajša-
jo sprejemanje železa. Naše priporočilo: npr. 
dodajte 2 jedilni žlici pomarančnega soka, ribe-
zovega soka, 4–5 piriranih jagod črnega ribeza 
ali četrt naribanega jabolka. 

Je poleg dojenja potrebno dodatno pitje tekočine? 
Polno dojeni dojenčki dobijo z materinim mlekom 
dovolj tekočine. Tudi s pripravo obroka v stekle-
nički dobi dojenček dovolj tekočine. V posebnih 
primerih, kot sta povišana telesna temperatura ali 
driska, pa je povečano izgubo vode potrebno na-
domestiti. Če je vaš dojenček zaradi tega žejen, 
mu ponudite dodatno tekočino. Primeren je bio 
čaj Holle za otroke ali nesladkan komarčkov čaj, 
negazirana mineralna voda ali prekuhana voda iz 
vodovoda, če je ustrezne kakovosti. 

Zakaj je dodajanje rastlinskega olja kašam za dojenčke tako pomembno? 
Brezmlečni obroki, kot so zelenjavno-krompirjev-mesni obrok ali sadno-žit-
ni obrok, so skorajda brez maščob. Dodajanje nekaj rastlinskega olja je 
dobro predvsem za pospeševanje sprejemanja v maščobah topnih vitami-
nov. Dodajanje olja dopolni obrok v obliki kozarčka ali kaše z bistvenimi 

maščobnimi kislinami in telo dobro oskr-
bi z energijo. 
Priporočamo predvsem bio dopolnilno olje 
Holle za dojenčke, kot alternativo pa lah-
ko uporabite tudi repično ali sončnično 
olje. 

Pogosta vprašanja 



Še en nasvet:

Na spletni strani www.holle.si so 

vam na voljo obsežne informa-

cije o dojenčkih, na primer na 

temo dojenje in prehrana, nega 

dojenčka ali pravilna oprema za 

dojenčka.
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Informacije in svetovanjeInformacije in svetovanje

Če imate vprašanja v zvezi s Holle in našimi izdelki, vam je z veseljem na 
voljo naša svetovalna služba za prehrano po telefonu ali e-pošti. 
Z veseljem vam bomo vrnili klic.

Predstavnica za Holle Slovenija:
Vanja Flucher – mamica 3 otrok, 
certificirana svetovalka zdrave prehrane 
z ogromno izkušenj, 
ki jih bom z veseljem delila z vami
Tel. 051 866 002
E-naslov: info@holle.si
  
Prodajna mesta 
najdete na spletni strani 
www.holle.si Izdelke 
Holle dobite v ekološko 
specializiranih trgovinah, 
v trgovinah z zdravo 
prehrano ter deloma 
v lekarnah in spletnih 
trgovinah. 

Imate vprašanja? 

Na kaj morate biti pozorni pri prvem zobku? Zdravi prvi zobje predstavljajo 
temelj za kasnejše zobovje, ki ostane. Zato morajo starši od vsega začetka 
skrbeti za temeljito nego zob pri svojih otrocih. Takoj, ko se pokaže prvi 
zobek, lahko starši začnejo z odstranjevanjem oblog. Za začetek zadostuje, 
da zobke očistite z vlažno palčko za uho. 

Poleg pravilne nege pa igra odločilno vlogo tudi 
hrana. Med časom dojenja vaš dojenček običajno 
ne potrebuje dodatne tekočine. Takoj ko začnete z 
dopolnilno prehrano, vašemu otroku še naprej da-
jajte materino mleko, nadaljevalno mleko, vodo ali 
nesladkan čaj. Kisli sadni sokovi napadejo zobno 
sklenino ter posledično majhne zobke in se jih je 
treba izogibati. 
Vaš otrok naj stekleničke nikoli ne uporablja za 
neprekinjeno sesanje, saj slednje še posebej škodi 
prvim zobkom. 

Več vprašanj in odgovorov najdete na naši spletni strani www.holle.si pod 
rubriko „Pogosta vprašanja“. 

Že v obdobju dopolnilne 

prehrane bodite pozorni na 

raznovrstno, nesladkano 

hrano. Zgodnje, enostran-

sko navajanje na sladka 

živila pospešuje nastajanje 

kariesa pri majhnih otrocih.
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