Altijd een smakelijk hapje
met de Bonbébé eetwijzer
Leren eten is echt een avontuur. Voor je kindje, omdat het voor het eerst
allerlei smaken proeft. Voor jou, omdat je zeker wilt weten dat je baby genoeg
voedingsstoﬀen krijgt om te groeien. Bonbébé helpt graag een handje mee.
Met ons uitgebreide assortiment went je baby makkelijk aan allerlei smaken en
texturen. Door onze hapjes een voor een te proberen leert je kind met elk
hapje steeds beter proeven en wordt samen eten een feestje.

Als je baby 4 maanden oud is, krijgt hij ook
belangstelling voor wat jij in je mond stopt.
Je baby maakt dan ook steeds meer
smakgeluidjes: het wordt tijd voor het eerste
oefenhapje*. Geef heel kleine porties, een paar
lepeltjes is al genoeg.

Als je baby 6 maanden oud is, heeft hij steeds meer
voedingsstoﬀen nodig. Bovendien moet hij de
mond- en kaakspieren leren gebruiken.
Zodat hij straks goed leert praten. Begin met een
paar hapjes fijn gepureerde groente of fruit tussen
2 voedingen door.

Vanaf 8 maanden mag je kindje maaltijden met
grovere stukjes proberen. Vind je kindje het hapje
niet lekker? Probeer het dan na een paar dagen
gewoon nog een keer.
Soms moet een kindje 5 tot 10 keer iets eten voor
het aan de smaak gewend is.

*Borstvoeding is het beste voor een baby, ook na 6 maanden. Daarom is het belangrijk dat je baby zo lang mogelijk de borst krijgt. Eerste hapjes zijn enkel aanvullend.

Je kindje is nu baby-af, het is een echte dreumes.
Bijten en kauwen gaan steeds beter. En de darmen
kunnen het vaste voedsel steeds beter verteren. Je
kindje gaat ook al oefenen met “selluf” eten: stukjes
brood van het bordje pakken en misschien zelfs al
met een eigen lepeltje eten.
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Bonbébé, want opgroeien
doe je samen

Ouder worden is onvergetelijk, spannend én leuk. Bij Bonbébé zijn we er voor je. Met jaren ervaring en met tips van
ouders en andere deskundigen. En met ons uitgebreide assortiment aan biologische babyvoeding. Zo blijft er voor
jou genoeg tijd en aandacht over om samen met je kleintje te spelen, te ontdekken en te lachen. Geniet van elkaar
en ontdek de wereld van Bonbébé!

Bonbébé
flesvoeding

Bonbébé
Bio Fruit

Bonbébé
Bio Menu

Verkrijgbaar in 4 varianten

Verkrijgbaar in 25 varianten

Verkrijgbaar in 32 varianten

Afgestemd op de leeftijd
van je kindje

Afgestemd op de leeftijd
van je kindje

Afgestemd op de leeftijd
van je kindje

Borstvoeding is de beste voeding voor je kindje. Bonbébé ondersteunt dit
advies. Wil je overstappen naar opvolgmelk? Volg dan het advies van het
consultatiebureau of je huisarts. Bonbébé opvolgmelk is er in een aantal
varianten precies afgestemd op de leeftijd en de ontwikkeling van je kindje.

Met de Bio fruitpotjes van Bonbébé kun je elke dag variëren, want er zijn
maar liefst 25 verschillende soorten. Zo eet je kindje altijd veelzijdig en leert
het bovendien allerlei smaakjes kennen.

Met de Bio menupotjes van Bonbébé zet je elke dag een ander, smaakvol
hapje op tafel. En kun je je kindje uiteenlopende smaken leren proeven. De
Bio menupotjes gaan er makkelijk in, zodat de kleine genoeg
voedingsstoﬀen krijgt om te groeien.

Bonbébé
Bio Hapje & Smoothie

Bonbébé
Diksap

Bonbébé
Bio Ontbijtpap

Verkrijgbaar in 6 varianten

Verkrijgbaar in 4 varianten

Bron van vezels
Fijn gepureerd

0% toevoegingen
100% fruit

Bron van vezels
Rijk aan vitamine B1

Bonbébé Bio Hapjes en Bio Smoothies zijn het ideale tussendoortje voor
je kleintje. Gaan jullie er samen op uit? Dan gaan de hapjes en smoothies
natuurlijk met jullie mee. Ze bevatten alleen van nature aanwezige
suikers, zijn rijk aan vezels en het fruit hebben we fijn gepureerd.

Van zo’n lekkere volle drinkbeker krijgt je kindje nooit genoeg. Bonbébé
diksap is gemaakt van puur geperst fruit, zonder toevoegingen. Je kunt
kiezen tussen appel, appel aardbei, appel exotisch fruit en peer perzik.

Vanaf 1 jaar is je kindje ’s morgens klaar voor pap. En ook voor mam
natuurlijk. De Bio Ontbijtpap is supermakkelijk te maken. Dat is voor jullie
allebei een fijne start van de dag.

