
Zavádění příkrmů – vhodnost potravin

uk. 6. měsíc uk. 7. měsíc uk. 8. měsíc uk. 9. měsíc uk. 10. měsíc uk. 11. měsíc od 1. roku uk. 18.měsíc 2 - 3 roky od 3. roku

Zelenina Mrkev, dýně, cuketa, 
špenát,  brambor, 
patizon,, petžel, 
pastiňák, brokolice, 
batáty, červená řepa, 
chřest, kedluben, 
květák,  tuřín

Hrášek, kukuřice 
zelené fazolky, listové 
saláty, salátová 
okurka, chřest, pórek, 
růžičková kapusta

Čínské zelí Řapíkatý celer, 
kapusta hlávková, 
lilek, cibule *

Česnek*, řeřicha Rajčata, papriky, 
ředkvičky, celer, 
bílé a červené zelí 

Kysané zelí

Maso Kuře, krůta, králik, 
telecí 

Livobé hovězí a 
vepřové, zvěřina

Sladkovodní ryby: 
kapr, lín, pstruh, 
cejn, amur

Libová drůbeží 
šunka

Mořské ryby menší: 
treska, losos, makrela, 
platýz, pražma, sleď, 
sardinka, tuňák jen z 
konzervy

Plody moře,
vnitřnosti

Mořské ryby větší 
druhy: tuňák – 
steak, žralok
Štika, candát,

Ovoce Jablko, banán, hruška, 
meruňka,broskev, 
nektarinka

Borůvky, třešně, višně, 
švestky, blumy, 
hrozny, meloun, 
avokádo, kaki

Jahody, maliny, 
ostružiny, brusinky,
moruše, rakytník 

Citronová šťáva* Pomeranč, 
mandarinka, grep, kiwi,
pomelo, liči, 
karambola, rybíz, 
anrešt, granátové 
jablko (šťáva), fíky, 
datle,

Granátové jablko, 
ananas, marakuja

Rebarbora – 
omezené množství

Obiloviny 1.Rýže, jáhly, kukuřice, pohanka, amarant, 
čirok, quinoa**
2.oves,ječmen žito, pšenice***

Kaše X příloha:  
polenta, lámanka, 
jáhly,krupice,

Bezvaječné 
těstoviny, kuskus, 

Kroupy, vaječné 
těstoviny, 

Celozrnné obiloviny

Mléčné 
výrobky

Bílý jogurt, domácí
lučina

Žervé, lučina – 
čerstvé sýry, kefír, 
kyška, podmáslí, 
menší množství 
zakysané smetany

Tvaroh, smetana, sýry: 
tvdé ,  polotvrdé, 
čerstvé , tažené– 
kraské, ovčí,kozí

Plísňové sýry, sýry 
ve slaném nálevu, 

Mléko Plnotučné na přípravu 
pokrmů

Plnotučné mléko jako 
nápoj -malé množství – 
není nutné 

Polotučné jako 
nápoj – není nutné



uk. 6. měsíc uk. 7. měsíc uk. 8. měsíc uk. 9. měsíc uk. 10. měsíc uk. 11. měsíc od 1. roku uk. 18.měsíc 2 - 3 roky od 3. roku

Vejce žloutek bílek

Oleje & 
tuky

Kvalitní rostlinné 
oleje****, ghee

máslo

Luštěniny Červená čočka Fazolky mungo, - 
povařené

Bílé fazole, 
černé,červené fazole, 
zelená čočka, hrách,, 
cizrna, syrové mungo

Pečivo křupky* Chleba, rohlík

Přílohy brambory Rýže Kuskus, 
kaše,polenta

Vaječné těstoviny, 
knedlíky

Nápoje Voda, 
čaj: neochucený 
rooibos, honeybush, 
fenykl, kmin, anýz, 
meduňka, 
zeleninové šťávy

Listy jahodníku, 
maliníku, 
ostružiníku,
lipový květ,

Mateřídouška, 
jitrocel, černý bez 
-květ, rakytník, 
ovocné čaje

Čaj – čarný, zelený, 
bílý
Mátový čaj

Koření Kmín,  fenykl, anýz Petžel, pažitka, 
libeček, kopr

Majoránka, 
bazalka, tymián, 
saturejka, bobkový 
list, 

Rozmarýn, nové 
koření , oregano, 
esragon, vanilka

Skořice, kurkuma, 
hřebíček, badyán, 
zázvor, koriandr , 
muškátový oříšek

Chilli a další 
dráždivé druhy 
koření

Ostatní Kvasnice, lahůdkové 
droždí, tapioka,
ořechy a semínka – 
namletá v menším 
množství – 
máslo/nápoj/spestření,
kakao

Žampiony, hlíva ustřičná Ořechy, houby 
lesní, ořechy a 
semínka celá, soja 
-omezné množství

* v malém množství
** malé množství pouze na zavedení – ne celý pokrm
***malé množství pouze na zavedení v uvedeném pořadí – kvůli obsahu lepku
**** malé množství oleje přidat vždy do hotového pokrmu


