Mumsig barnmat

Jag som tagit fram denna receptfil är mamma till Oliver som just nu är 13 månader. Jag är utbildad
Närings– & Glutenterapeut och träffar dagligen människor som har en dålig hälsa av olika orsaker. När jag
läser deras förifyllda kostdagbok så är det oftast inte svårt att förstå att deras kosthållning är en stor
bidragande faktor till att de inte mår bra. Dagens kosthållning bland barn och vuxna är skrämmande,
speciellt det jag ser när jag befinner mig i mataffärer. Sverige är dessutom världsmästare i mag/
tarmproblem trots att vi har tillgång till alla nyttigheter.
Därför är det extra viktigt att ge mitt egna barn en så bra start som möjligt i livet så länge jag kan påverka
vad han stoppar i sin mun, samt att försöka lära honom vikten av att äta bra mat och minimera det som
inte är bra för oss så som gluten, mejerier, socker, godis, läsk, saft, färdiga juicer, bröd och energidrycker.
Eftersom han är född med kejsarsnitt har han en nedsatt tarm från start, därför är det extra viktigt!
Vi har från start kryddat hans mat med örter och andra goda kryddor. Dagens barnmat är väldigt tråkigt
kryddad och smakar nästan ingenting har jag insett. Vid två tillfällen blev vi dock tvungna att köpa
färdigmat, men han visade bestämt att han vägrade äta det. Då hör till saken att han äter ALLT vi lagar och
han äter som en häst. Man vet dessutom inte hur länge maten stått på olika lager. När du lagar maten
från grunden vet du exakt vad den innehåller. Jag gör även egna smoothies eftersom det är både billigt
och går väldigt snabbt att slänga ihop.
För att matlagningen ska gå snabbt och smidigt är det bra att ha följande hjälpmedel hemma:
- Matberedare för att enkelt mixa allt till mos/bitar
- Mixerstav för bebismos och smoothies
- Ångkokningsinsats i liten och stor storlek beroende på hur mycket mat du ska tillaga
- Groddningslådor
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Frukostgröt
Blanda följande mjölsorter i en glasburk
och ha som bas:

-1 dl glutenfritt havremjöl

Värm lite vatten i en kastrull eller vattenkokare.

-1 dl bovetemjöl

Mosa 2-3cm banan i tallriken. Ta en halv
barnmatsked kallpressad kokosolja och blanda
ner mjöl och vatten med bananen tills det blir en
bra konsistens.

-0,5dl av varje - kokosmjöl, mandelmjöl,
nyponskalmjöl
Öka mängden mjöl ju äldre barnet blir. Vi
började med 1tsk mjöl och 2tsk vatten när
han var 4 månader som smakportion.
Nu när han är 9 månader äter 4 kaffemått
mjöl med 5-6 kaffemått vatten, beroende
på hur de verkar vilja konsistensen.

Kvällsgröt—Äppelkakegröt
Blanda följande mjölsorter i en glasburk och
ha som bas:

-1 dl glutenfritt havremjöl

Värm lite vatten i en kastrull eller vattenkokare.

-1 dl bovetemjöl

Skär en äppelklyfta i mindre bitar och pressa med
vitlökspressen så den goda saften kommer ut.

-0,5dl av varje - kokosmjöl, hasselnötsmjöl,
kikärtsmjöl
Öka mängden mjöl ju äldre barnet blir. Vi
började med 1tsk mjöl och 2tsk vatten när han
var 4 månader som smakportion.
Nu när han är 9 månader äter 4 kaffemått mjöl
med 5-6 kaffemått vatten, beroende på hur de
verkar vilja konsistensen.

Ta en halv barnmatsked kallpressad kokosolja och
blanda ner mjöl och vatten med äpplet tills det blir
en bra konsistens.

Blanda även ner lite Ceylonkanel och/eller mald
kardemumma.

Kokosolja innehåller laurinsyra som även finns i bröstmjölk!
Använda alltid kallpressade ekologiska oljor eftersom miljögifter är
fettlösliga och lagras alltså lättare i feta livsmedel.

Bebismos
Skär i mindre bitar och ångkoka tills de
blir mjuka.
1 brysselkål
1 palsternacka
2 broccoliblommor
1cm butternutpumpa

Mixa med stavmixer till mos ihop med:
1 klyfta äpple
0,5dl kokosmjölk
1 nypa fryst persilja
1 nypa fryst basilika
1 tsk eko olivolja
1 tsk eko kokosolja
1 tsk havremjöl
När det kallnat lite blanda ner 1krm Möllers Tran i
portionen som ska ätas. Blir 2-4 portioner
beroende på hur mkt ditt barn äter.
Värm igen i kastrull med lite havremjölk.

Bebismos
Skär i mindre bitar och ångkoka tills de blir
mjuka
1 eko potatis (Willys egna är supergod)
5cm morot
2 blomkålsblommor

Mixa med stavmixer till mos ihop med:
1 klyfta äpple
1 tsk havremjöl
1 tsk eko leverpastej eller stekt kycklinglever
0,5tsk olivolja
0,5tsk kokosolja
2msk kokosmjölk
0,5dl havremjölk
3 nypor fryst basilika
2krm mald koriander
Blanda ner 1krm Möllers Tran när det är dags att
äta. 2-4 portioner. Värm igen i kastrull med lite
havremjölk.

Bebismos
Skär i mindre bitar och ångkoka tills de blir
mjuka.
1 potatis
3 cm pumpa
1cm kålrot
2cm sötpotatis
2 brysselkål
6 bitar fryst mango

Mixa med stavmixer till mos ihop med:
1 mellankokt äggula
2 nypor fryst persilja
2 nypor fryst basilika
2 krm mald koriander
1 tsk kokosolja
1 tsk olivolja
2msk kokosgrädde/kokosmjölk
1msk havremjölk
1 tsk havremjöl
0,5tsk kokosmjöl
Blanda ner 1krm Möllers Tran vid servering.
Blir 4-8 portioner beroende på hur mycket ditt
barn äter.

Smoothie
Skär i mindre bitar och mixa med
stavmixer till fin pure.
1 banan

1/4 grönt /rött skalat äpple
1 kiwi
1/2 tsk vaniljpulver
1/2 frp kokosmjölk
Lite pressad citronjuice så det inte blir
brunt

På nätet kan man köpa egna diskbara
förpackningar att ha sina smoothies i så man
kan ta med dem eller frysa in dem.

Smoothie för magen
Häll över en burk kokosgrädde i en
glasburk som går att stänga.
Öppna en kapsel med probiotika och
häll i. Låt stå framme i 24 timmar.
Skaka runt då och då.
Förvara sedan i kylen och använd
0,5-1dl i dina och barnens smoothies.

Mixa med stavmixer till fin pure.
1 banan
1 kiwi
2-3cm papaya eller ananas
Båbär och/eller aroniabär
1 nypa Alfaalfagroddar
Lite pressad citronjuice
2krm Dunderpulver
0,5dl av din kokosgrädde med probiotika
0,5tsk Bärpulver nr2 från IMS Nutrition
(innehåller torkade bär och prebiotika=mat till
våra tarmbakterier)

Barnmat
När du får rester, detta blev över från vår
middag en kväll. Mixa i matberedare.
-2st kokta potatisar
-några bitar ugnsbakad palsternacka,
morot och sötpotatis
-1 kokt äggula
-1 äppelklyfta
-Några oliver
-ca 0,5-1dl havremjölk (bestäm konsistens)
-1tsk tamari
-2krm mald koriander
-0,5krm svartpeppar
-1tsk kokosolja

Tamari är en mild sojasås som är
tillverkad genom fermentering så som
man gör i Asien. Den innehåller inte
vetemjöl som andra sojasåser tyvärr gör.
Supergod smaksättare som jag har i
många rätter och dressingar.

Barnmat
Skär i mindre bitar och ångkoka tills de blir
mjuka.
2 potatis
3 cm butternutpumpa
5cm sötpotatis
5cm zucchini
2cm purjolök
2 broccoliblommor
1dl frysta gröna ärtor
1 liten bit sej eller annan fisk ni kanske ska
ha till middag
Koka upp 1dl grön ärtpasta.

Mixa allt i matberedare så det är lite större bitar
ihop med:
2 nypor fryst basilika
2 krm mald koriander
1 tsk mild curry
1 tsk Tamarisås
1 msk kokosolja
1 msk olivolja

Blanda ner 1krm Möllers Tran vid servering.
Blir 2-3 portioner beroende på hur mycket ditt
barn äter. Värm enkeltmed lite havremjölk.

Barnmat— Mumsmos
Skär i mindre bitar och ångkoka tills de blir
mjuka.
2 potatis
1/2 stor sötpotatis
1 liten morot
7cm zucchini
1 champinjon
1dl frysta gröna ärtor
1 vitlöksklyfta

Mixa allt i matberedare så det är lite större bitar
ihop med:
2 nypor fryst basilika eller 5 stora färska blad
3 krm mald koriander
3 krm mald spiskummin
2 tsk Tamarisås
1 msk kokosolja
1 msk olivolja
1 tsk Tahini
1nypa Alfalfagroddar

Koka upp 1dl röd linspasta.
Blanda ner 1krm Möllers Tran vid servering.
Blir 2-3 portioner beroende på hur mycket ditt
barn äter. Värm enkeltmed lite havremjölk.
Jag själv älskar detta mos!

Alfalfa är superenkelt att
grodda hemma själv istället
för att köpa dyr i affären.

Barnmat— Linssoppa
Blötlägg 3dl röda linser och 1dl röd quinoa
i 6-8 timmar t.ex. när du vaknar.
Alla bönor, linser, nötter och fröer behöver
blötäggas i 6-24timmar beroende på hur
stora och hårda de är. Detta för att få bort
fytinsyran som hämmar näringsupptaget i
vår tarm. Fytinsyra är växtens
skyddmekanism mot inkräktare när dem
växer.
Skiva upp en stor skalad morot, 4cm
butternutpumpa och lite vitkål.
Koka allt på låg värme i samma kastrull tills
grönsakerna börjar bli mjuka.
Blötlägg även 0,5dl Instant Wakame eller
om du har torkad Wakame så kokar du det
med ovan.

Kör allt i din mixerkanna till en slät soppa ihop
med:
1tsk fryst basilika eller 8 stora färska blad
2 färska vitlökar
0,5tsk mald spiskummin
2 tsk Tamarisås
1 msk kokosolja
1tsk Mild Curry (märke Sonnentor)
1 stor nypa Alfalfagroddar
Lite chilipulver om du vill ha lite mer hetta
Servera gärna med lite färsk koriander på så det
ser fint ut. Så gott :)

Ladda gärna ner mer information från min hemsida

Checklista
http://kroppenibalans.se/onewebmedia/%C3%84t%20alla%20f%C3%A4rger%20checklista.pdf

 Recept (uppdateras ju äldre han blir)
http://kroppenibalans.se/onewebmedia/Barnmat.pdf

Föreläsning om mat
http://kroppenibalans.se/onewebmedia/Mat%20f%C3%B6r%20sm%C3%A5%20magar%

Följ mig på facebook
https://www.facebook.com/Annas-H%C3%A4lsa-Massage-231192140373888/

