
Planificação de segunda-feira


Pequeno-almoço

Leite materno 

ou de fórmula 180 ml 

com 5-6 colheres

de papa de cereais 

Smileat

Jantar

Leite materno 

ou de fórmula 180 ml 

com 5-6 colheres

de papa de cereais

Smileat

Almoço

Puré de frango

 com arroz e legumes 

230 g

Lanche

Puré de pera

e maçã

130 g

Puré de frango com arroz e legumes

PreparaçãoIngredientes
10-15 g de frango


Um punhado de arroz


1/4 de uma cenoura pequena


1 rodela fina de cebola


1/4 de uma batata pequena


Um fiozinho de azeite extra virgem

Lavar, descascar e picar os legumes.


Cortar o frango em pedacinhos.


Lavar o arroz e deixar de molho um bocado 

para tirar o amido.


Colocar na panela os legumes, o arroz


e o frango e cobrir com água.


Ferver durante 20 minutos até os legumes 

ficarem tenros e o arroz mole.


Passar tudo com 4 dedos de caldo


e um fiozinho de azeite extra virgem.
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Conselho
Ambiente alegre

Proporcionar um ambiente alegre às refeições!

Forçar o bebé a comer, ou distraí-lo, pode influir

na sua relação com a comida no futuro...

O apetite é diferente para cada bebé e circunstância!

Menu semanal

a partir dos 8 meses



Planificação de terça-feira


Planificação de quarta-feira


Pequeno-almoço

Leite materno 

ou de fórmula 180 ml 

com 5-6 colheres

de papa de cereais 

Smileat

Jantar

Pequeno-almoço

Leite materno 

ou de fórmula 180 ml 

com 5-6 colheres

de papa de cereais 

Smileat

Leite materno 

ou de fórmula 180 ml 

com 5-6 colheres

de papa de cereais 

Smileat

Jantar

Almoço

Leite materno 

ou de fórmula 180 ml 

com 5-6 colheres

de papa de cereais 

Smileat

Puré de abóbora,

batata-doce


e lentilha vermelha

230 g

Lanche

Almoço

Puré de pera, 

ameixa e banana


130 g

Puré de abóbora, batata-doce e lentilha vermelha

Puré de brócolos, 

borrego e cherovia


230 g

Lanche

Puré de multifrutas 
com manga


130 g

Puré de brócolos, borrego e cherovia

Preparação
Lavar e picar os legumes.


Saltear a cebola com azeite, com lume médio.


Baixar o lume e adicionar a abóbora e batata-

doce, mantendo tapado e misturando de vez 

em quando durante 8-10 minutos.


Aumentar o lume para adicionar e levar


o caldo à ebulição. Diminuir o lume e tapar 

durante 10 minutos.


Adicionar as lentilhas e cozinhar durante


8-10 minutos.


Passar a sopa até obter um creme homogéneo 

e está pronto!

Paciência

Não te preocupes se rejeita um alimento, continua

a oferecer-lhe nos próximos dias/semanas sem pressionar.

Precisa de tempo para aceitar os novos sabores!
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PreparaçãoIngredientes
1/4 de uma cenoura pequena


Um pedacinho de brócolos


Cerca de 10 g de borrego


Um pedacinho de cherovia


1/4 de uma batata pequena


Um punhado de ervilhas


Um pedaço pequeno de cebola


Um fiozinho de azeite extra virgem

Lavar, descascar e picar os legumes.


Limpar o borrego para evitar que fiquem 

ossinhos no puré.


Adicionar água numa panela e colocar


a ferver.


Quando a água da panela ferver, adicionar


o borrego e os legumes.


Quando os ingredientes estiverem moles, 

passar a sopa com quatro dedos de caldo


e um fiozinho de azeite extra virgem.
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Consistência dos alimentos

À medida que o bebé vai crescendo os purés devem 
ser mais consistentes, adiciona um pouco do caldo 
da cozedura antes de passar os alimentos até obter

a consistência desejada e... Bon appétit!



Ingredientes
1/2 batata-doce pequena


Um punhado de lentilhas vermelhas


1/4 de uma cebola pequena


1 copo e 1/2 de caldo de legumes


Um fiozinho de azeite extra virgem

Conselho

Conselho



Planificação de sexta-feira


Planificação de quinta-feira


Pequeno-almoço

Leite materno 

ou de fórmula 180 ml 

com 5-6 colheres

de papa de cereais 

Smileat

Pequeno-almoço

Leite materno 

ou de fórmula 180 ml 

com 5-6 colheres

de papa de cereais 

Smileat

Jantar

Leite materno 

ou de fórmula 180 ml 

com 5-6 colheres

de papa de cereais 

Smileat

Jantar

Leite materno 

ou de fórmula 180 ml 

com 5-6 colheres

de papa de cereais 

Smileat

Almoço

Puré de peru

com legumes


230 g

Almoço

Lanche

Puré de legumes

com pescada


230 g

Puré de pera

e maçã

130 g

Puré de peru com legumes

Lanche

Puré com maçã,

laranja e cenoura


130 g

Puré de legumes com pescada

PreparaçãoIngredientes
15-20 g de peru


1 cenoura média


Um punhado de ervilhas


1/2 batata pequena


1/4 de uma cebola pequena


Um fiozinho de azeite extra virgem

Lavar, descascar e picar os legumes.


Meter os legumes numa panela com o perú 

cortado aos bocadinhos e adicionar água


até cobrir os alimentos.


Deixar ferver até que as ervilhas


estejam macias.


Passar tudo com quatro dedos de caldos


e um fiozinho de azeite extra virgem.
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Número de refeições

Quantas refeições por dia deve fazer o meu bebé?

O número de refeições depende do quão energéticas

elas sejam e da quantidade que tenha comido

ao longo do dia. É importante que as refeições

não sirvam de substituto ao leite materno!

Ingredientes
Um pedacinho de abóbora


1 feijão verde


1/4 de uma batata pequena


Uma rodela de cebola


10-15 g de pescada


Um punhado de arroz


Um fiozinho de azeite extra virgem

Preparação
Lavar, descascar e picar os legumes.


Lavar e deixar o arroz de molho para retirar


o amido.


Colocar os legumes numa panela com o arroz 

e a pescada, e cobrir de água. Deixar ferver 

durante 20 minutos até os legumes estarem 

moles e o arroz cozido.


Passar tudo com quatro dedos de caldos


e um fiozinho de azeite extra virgem.

Emoções

Com esta idade o bebé é uma esponja, tudo

o que aprende... Vai acompanhá-lo para o resto da vida! 
Para que tenha uma boa relação com a comida

há que evitar obrigar, premiar ou oferecer comida

como consolo emocional.
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Planificação de domingo

Planificação de sábado


Pequeno-almoço

Leite materno 

ou de fórmula 180 ml 

com 5-6 colheres

de papa de cereais 

Smileat

Pequeno-almoço

Leite materno 

ou de fórmula 180 ml 

com 5-6 colheres

de papa de cereais 

Smileat

Jantar

Jantar

Leite materno 

ou de fórmula 180 ml 

com 5-6 colheres

de papa de cereais 

Smileat

Leite materno 

ou de fórmula 180 ml 

com 5-6 colheres

de papa de cereais 

Smileat

Almoço

Almoço

Puré de legumes

com robalo e pescada


230 g

Puré de legumes

com quinoa


230 g

Lanche

Lanche

Puré de pêssego

e framboesa


130 g

Puré com pera,

ameixa e banana


 130 g

Puré de legumes com robalo e pescada

Puré de legumes com quinoa

PreparaçãoIngredientes

Ingredientes

5 g de robalo


5 g de pescada


Um pedaço pequeno de abóbora


Uma rodela de curgete


1/4 de uma batata pequena


1/4 de uma cenoura pequena


Um punhado de ervilhas


Um fiozinho de azeite extra virgem

Um pedaço de abóbora


Uma rodela de curgete


1/4 de uma batata pequena


1 feijão verde


Um punhado de quinoa


Um fiozinho de azeite extra virgem

Lavar, descascar e picar os legumes.


Retirar as espinhas e a pele da pescada


e do robalo.


Colocar os legumes numa panela com a 

pescada e o robalo e cobrir com água.


Deixar ferver 20 minutos até os legumes 

ficarem moles.


Passar tudo com quatro dedos de caldos


e um fiozinho de azeite extra virgem.
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Sono

Assim como a alimentação, o sono do bebé é muito 
importante. Há algo mais relaxante que um banho,

vestir o pijama, comer e uma sessão de mimos?

É uma rotina muito eficaz para que o teu bebé adormeça.

Preparação
Lavar a quinoa e deixar de molho


durante meia hora.


Lavar, descascar e picar os legumes.


Meter os legumes e a quinoa numa panela


e cobrir de água


Deixar ferver durante 20 minutos até os 

legumes ficarem moles e a quinoa cozida.


Passar tudo com quatro dedos de caldos


e um fiozinho de azeite extra virgem.

Sobre a quinoa

A quinoa é um superalimento muitonutritivo

para o teu bebé, sem glúten, proteicoe rico

em vitaminas e mineraiscomo ferro, magnésio

e potássio.Junta-o aos seus purés sem medo!
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envases y envíos

responsableswww.smileatbaby.pt

smileat @smileatportugal @smileatbaby

Conselho

Conselho

Ao clicar neste botão, 

podes descarregar o

nosso guia do sono

Para dormir

como um bebé

DESCARREGAR

http://cdn.shopify.com/s/files/1/0065/3253/0258/files/Dicas_para_o_sono_Smileat_edd1f80c-3995-4dfc-8e58-11cb483f91db.pdf?v=1660050039
http://www.smileatbaby.pt
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