
Egy különleges élelmiszer: a bébiétel 

 

 

„Egészségtudatosan a mindennapokban” 
 
 

A bébiételek olyan élelmiszerek, amelyek az egészséges csecsemők és a kisgyermekek különleges 

igényeit elégítik ki és a csecsemő elválasztása idején, valamint a kisgyermek étrendjének kiegészítéseként, 

illetve az általánosan fogyasztott élelmiszerekhez való fokozatos hozzászoktatás folyamán használhatók 

fel.  

 

A „hozzátáplálás" - azaz az anyatej mellett a zöldségek és később a gabonák, hús bevezetése - során sok 

anyuka nyúl a boltok polcain az üveges bébiételért, amelyek mára több százféle változatban találhatóak 

meg a boltok kínálatában. 

A klasszikus zöldség és gyümölcspapikon kívül a XXI. századi babáknak és mamáknak már teljes 

termékskála áll rendelkezésére: a bébivizektől kezdve a bébikekszeken át egészen a bébijoghurtokig. 

 

A csecsemők és kisgyermekek számára bébiétel kizárólag olyan anyagok felhasználásával állítható elő, 

amelyek az általánosan elfogadott tudományos ismeretek alapján megfelelnek a csecsemők, illetve 

kisgyermekek különleges táplálkozási igényeinek. 

 

A bébiétel semmilyen anyagot nem tartalmazhat olyan mennyiségben, hogy az veszélyeztesse a 

csecsemők és kisgyermekek egészségét. 

 

 

Hogyan válasszunk bébiételt? 

 

1.) Tanulmányozzuk a kiválasztott bébiétel címkéjét, hogy tartalmazza-e az alábbi, kötelezően 

feltüntetendő tudnivalókat: 

 

 annak az életkornak a megjelölését, amelytől kezdve a termék az összetételre, a halmazállapotra 

vagy egyéb sajátos jellemzőre való tekintettel a gyermeknek adható. 

A feltüntetett életkor egyetlen termék esetében sem lehet négy hónapos kor alatti. A négy hónapos 

kortól ajánlott terméken feltüntethető, hogy ezen életkortól kezdve is csak akkor adható, ha 

alkalmazása nem ellentétes szakember tanácsával; 

 

 a glutén jelenlétének vagy a termék glutén-mentességének jelölését, amennyiben a termék hat 

hónaposnál fiatalabb csecsemőnek is adható; 

 



 a termék energiatartalmát kilojoule-ban (kJ) és kilokalóriában (kcal), továbbá a fehérje-, szénhidrát- 

és zsírtartalom számszerűen kifejezett mennyiségét 100 gramm (g) vagy 100 milliliter (ml) termékre, 

illetve ahol adott mennyiség elfogyasztása javasolt, egy adag fogyasztásra kész termékre 

vonatkozóan; 

 

 valamennyi a bébiételekben felhasználható vitamin és ásványi anyag átlagos számszerűen 

kifejezett mennyiségét 100 gramm (g) vagy 100 milliliter (ml) termékre, illetve ahol adott mennyiség 

elfogyasztása javasolt, egy adag fogyasztásra kész termékre vonatkozóan; 

 

  ha szükséges, útmutatót a megfelelő elkészítéshez, valamint figyelmeztetést az elkészítési 

útmutatóban leírtak betartásának fontosságára. 

 

2.) Fordítsunk kiemelt figyelmet a termék összetevőire: 

 

 Bár a legtöbb gyártó különösen odafigyel a termék összetételére, de mégis előfordul, hogy egy-egy 

bébiétel tartalmaz tartósítószert vagy állományjavító adalékot. Ezekre semmi szüksége még egy 

felnőtt szervezetnek sem, a baba fejletlen emésztőrendszere és immun-rendszere pedig igen 

nehezen tud ezen anyagokkal megbirkózni. 

 

 Nézzük meg, hogy a bébiétel édesítve van-e, és ha igen, milyen édesítőszerrel. A legjobb, ha olyan 

bébiételt szerez be a kismama, mely egyáltalán nem tartalmaz semmilyen édesítőszert, nem tartal-

maz hozzáadott cukrot. 

 

 Ügyeljünk arra, hogy a kiválasztott termékben esetlegesen előforduló színezőanyag természetes 

eredetű (cékla, sóska, stb.) legyen. 

 

 Az összetevőket minden üvegen egyenként nézzük meg, hogy biztosak lehessünk benne, hogy a 

termék semmi olyat nem tartalmaz, amit a gyermek még nem ehet. 

 

  

Az üveges bébiételek elvitathatatlan előnye az, hogy a hőkezeléses tartósításnak és stabil zárt 

csomagolásnak köszönhetően praktikusak, ha nem otthon ér minket az ebédidő. Ezekre az esetekre 

válasszunk minél természetesebb összetételű, lehetőleg bio minősítésű bébiételt!  
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