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Naam en geboortedatum kind Naam moeder Telefoon moeder Naam vader Telefoon vader

   
Wat Na... maanden / jaar

drinken moedermelk aan de borst
moedermelk afgekolfd
donormoedermelk
kunstmatige zuigelingenvoeding

geboorte

kruidenthee
verdund vruchtensap
water

11 maanden

zuivel volle kwark
volle yoghurt

7-9 maanden

groenten aardappel
aardpeer (topinamboer) 
amsoi
andijvie
artisjok
asperge
aubergine
bleekselderij
bloemkool
broccoli
champignons
Chinese kool
courgette
doperwten
jonge peultjes
jonge sperzieboontjes 
jonge tuinboontjes 
knolselderij 
komkommer
koolraap  
koolrabi
meiknol

6 maanden

Altijd al alles willen 
weten over bijvoeding 
en de Kleintjesmethode?

Voedselintroductieschema na 6 maanden

Stefan Kleintjes
Lactatiekundige IBCLC & NLG
Kinderdiëtist

voor de Kleintjes
E
t
e
n

Stefan Kleintjes

NUR 853/440
Kosmos Uitgevers, 
Utrecht/Antwerpen

voor de KleintjesEten
Borstvoeding is logisch en natuurlijk, en het gaat meestal prima voor korte 

of voor langere tijd. Maar het lukt niet altijd. Daarom heeft Stefan Kleintjes 

deze geheel herziene editie van het boek Eten voor de Kleintjes aangepast 

en ook geschikt gemaakt voor de ouders die hun kind geheel of gedeeltelijk 

met een fles – met een andere voeding – voeden. Met de succesvolle  

Kleintjesmethode kunnen nu alle kinderen op een leuke manier leren  

zelfstandig nieuwe vaste voeding te pakken, te kauwen, te eten en te  

verteren. En dat alles in combinatie met borst óf fles.

  

Dit handboek staat boordevol praktische informatie voor ouders, (oppas)- 

oma’s en opa’s, verloskundigen, kraamverzorgenden, verpleegkundigen en 

medewerkers van kinderdagverblijven. Het voedselintroductieschema en  

de gevarieerde dagmenu’s bieden houvast om een bewuste en duurzame 

voedselkeuze te maken. De rode draad is het volgen van het kind, waarbij 

het een eigen smaak en voorkeur kan ontwikkelen. Nooit meer stress of 

gedoe aan tafel! Het kan!

‘Op deze manier ons kindje kennis laten maken met voedsel is  
gewoon één groot feest. Spannend ook, want niemand kent het.
Mijn tip: informeer je met dit heerlijke boek. Maak je eigen keuzes 
en eet smakelijk !’ 
Evelien

www.kosmosuitgevers.nl

geschikt voor 
borst- en fleskinderen

GEHEEL HERZIEN:

Kleintjes van 0-4 jaar 
leren zelf eten

voor de Kleintjes
Eten

kleintjes_cover2019_11.indd   1 23-07-19   16:27

te bestellen op:
www.borstvoeding.com/boeken/bij.html

Koop dan ook de bestseller: 

Eten voor de kleintjes, 
kleintjes van 0-4 jaar leren zelf eten
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groenten paddenstoelen 
paksoi 
pastinaak  
pompoen 
postelein  
raapstelen 
rabarber
radijs (rettich) 
rammenas 
rode biet 
schorseneren 
snijbiet 
snijboon 
spinazie 
spruiten 
venkel 
waterkers 
witlof
wortel
zoete aardappel (bataat) 
zuurkool

6 maanden

boerenkool 
knoflook
maïskolf 
prei 
savooiekool 
spitskool
ui
witte en rode kool

1,5 jaar

rauwkost komkommer 
tomaat
sla, alle soorten 
paprika

6-8 maanden

fruit abrikoos (vers)
appel
avocado 
banaan
druif 
duindoorn 
kers
mango 
meloen
peer
perzik
pruim (vers) 
rozenbottel 
stoofpeer

6 maanden

fruit citroen 
grapefruit 
mandarijn 
nectarine 
sinaasappel

9 maanden

aalbes
aardbei
ananas
bosbes
braam
framboos
kiwi (groen én geel) 
kruisbes
rode bes 
vlierbes 
zwarte bes

12 maanden
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eiwitbronnen ei
kaas (jong pitloos)

6 maanden

lamsvlees
mager rundergehakt
kaas (zacht Frans)
kalkoenfilet 
kipfilet
paardenvlees
sojakaas/tahoe/tofu
soja-, haver-, amandeldrink
vis (mager en vet)

10 maanden

kaas (blauw) 
kaas (Hollands)
kaas (sterk Frans)
rijstdrink
schaal- en schelpdieren
varkensvlees
vleesvervangers

1 jaar

leverpastei
leverworst
smeerworst
worst

3 jaar

brood en graanproducten brood(korst) (bruin, volkoren, zuurdesem) 6 maanden

boekweit-, speltwafel
meel (boekweit-, spelt-, tarwe-)
volkorenbrood (spelt, tarwe, etc.)
zuurdesembrood (spelt, tarwe, etc.)

7 maanden

havermout
roggebrood
volkorenbeschuit 
volkorenknäckebröd

10 maanden

brood en graanproducten rijst (meel, wafel) 1 jaar

brood (rozijnen-, krenten-) 1,5 jaar

broodbeleg appelstroop
duindoornmoes
geprakt fruit
jonge kaas
perenstroop
pindakaas (puur, niet gezoet, niet gezouten)
schijfjes fruit 

6 maanden

alle notenpasta’s 7 maanden

chocoladepasta 3 jaar

granen en pasta’s boekweitgrutten 
couscous
gierst
macaroni 
pasta
quinoa 
spaghetti

7-8 maanden

peulvruchten linzen
kikkererwten
taugéboontjes

8-10 maanden

bruine bonen 
sojakaas/tahoe/tofu 
peulvruchten (alle soorten)

10 maanden

tempé 1 jaar



©
 | Op dit artikel rust copyright | StefanKleintjes | w

w
w

.borstvoeding.com
/algem

een/copyright/ | 2019 |

Wat Na... maanden / jaar

vetten roomboter
plantaardige margarine

6 maanden

kokosolie
olijfolie 
saffloerolie 
sesamolie 
zonnebloemolie 

7-8 maanden

zoet honing 1 jaar

snoep chips
chocola
ijs 
koek

3 jaar

zuidvruchten ongezwavelde zuidvruchten
rozijnen

1 jaar

zout altijd zo min mogelijk 2 jaar

kruiden milde, niet houtige, groen (vers of gedroogd) 1-2 jaar

sterke, houtige 1,5 jaar

specerijen zoals: kaneel, kruidnagel, kurkuma 1,5 jaar

Ruimte voor je persoonlijke aantekeningen


