


Mic dejun (1)

• Iaurt, 2 lingurițe semințe de cânepă, 2 lingurițe semințe de chia

• Avocado, măsline, roșii cherry, pâine integrală

• Budincă de chia, lapte de migdale, scorțișoară, stafide

• Tartă cu fulgi de ovăz, mere, pere, merișoare, nuci

• Banană cu fulgi de migdale, scorțișoară – se poate pregăti și la
cuptor

• Guacamole, servit pe felii de ardei gras, pâine integrală

• Brânză de capră, ardei gras, roșii cherry, lipie/ pâine integrală

• 4 - 6 ouă de prepeliță – fierte/ omletă, ardei gras, castravete,
pâine integrală



Mic dejun (2)

• Porridge de ovăz cu lapte de migdale/ orez, fulgi de cocos (se
poate adăuga și pudră de roșcove – în loc de cacao), miere de
albine

• Granola, lapte de migdale/ cocos/ orez/ capră/ vaca

• Pastă de măsline, avocado, roșii cherry, pâine integrală

• Unt de arahide/ migdale/ caju, fructe proaspete, pâine integrală/
biscuiți integrali

• Cremă de roșcove - banană, avocado, pudră de roșcove, crackers
cu semințe/ pâine integrală

• Tartine cu pâine integrală, unt, brânza de capră/ vacă/ bivoliță

• Ficat de cod, lămâie, ardei gras, castravete, pâine integrală



Mic dejun (3)
• Somon fume bio, ardei gras, castravete, pâine integrală

• Pate de avocado, caju, roșii cherry, pâine integrală

• Ananas, căpsuni, mango, fulgi de migdale, merișoare – la
alegere = salată de fructe

• Iaurt (de cocos), 2 lingurițe semințe de cânepă, 2 lingurițe
semințe de chia

• 1-2 ouă de găină – poșate/ omletă/ fierte, ardei gras, ridichi,
avocado, roșii cherry (la alegere), pâine integrală

• Mozzarella, roșii cherry, busuioc, pâine integrală

• Sandwich cu lipie, cremă de brânza bio, ardei gras, castravete

• Sardine, ardei gras, măsline, pâine integrală



Mic dejun (4)
• Brioșe cu ou, ardei gras, morcov, măsline, pâine integrală

• Toast cu avocado, brânza de capră, ardei gras, pâine
integrală

• Budincă de tapiocca, lapte de migdale/ orez/ capră, vacă,
mango/ pere, afine

• Iaurt de capră/ vacă, merișoare, semințe de cânepă

• Orez cu lapte de capră/ vacă/ migdale/ orez, scorțișoară,
fructe de pădure, miere de albine

• Griș integral cu lapte de capră/ vacă/ migdale/ quinoa/ orez,
stafide, fructe deshidratate

• Clătite cu făină integrală, miere de albine, banană, nuci/
cremă de roșcove/ dulceață fără zahăr



Smoothie:

• Afine, zmeură, avocado, 2 lingurițe semințe de chia

• Mango, capșuni, 2 lingurițe semințe de cânepă

• Afine, pere, 2 smochine deshidratate, lapte de cocos, 1
linguriță semințe de chia

• Ananas, mentă, mango, 2 lingurițe semințe de cânepă

• Kiwi, pere, 2 lingurițe semințe de cânepă, 2 lingurițe goji

• Ananas, pere, 2 lingurițe semințe de cânepă, ¼ linguriță
polen crud

• Sfeclă roșie, țelină, pătrunjel verde, morcov, lime

• Țelină, apio, castravete, pătrunjel verde, lime

• Fructe de pădure (congelate – bio)

• Mango, kiwi, pere, 2 lingurițe semințe de in, ¼ linguriță
polen crud

• Caise, piersici, nectarine, afine

• Pepene galben, pere

Mic dejun (5)



• Supă de linte roșie

• Supă/ ciorbă de pui

• Supă de legume, cu taiței de orez

• Supă/ ciorbă de curcan

• Supă cremă de țelină, apio, zucchini, pătrunjel verde

• Borș/ supă cremă de sfeclă roșie, zucchini, ardei gras,
apio, țelină, pătrunjel verde

• Ciorbă de vacuță

• Supă cu galuște

Supă/ ciorbă - prânz sau cină (1)



• Ciorbă de perișoare

• Supă cremă de sparanghel, dovlecel, ardei gras, cartof
dulce, 1 linguriță semințe de cânepă

• Supă cremă de mazăre, dovlecel, zucchini, 1 linguriță
semințe de cânepă

• Supă cremă de zucchini, cartof dulce, ceapă, ardei kapia,
busuioc, 1 linguriță semințe de chia

• Supă cremă de praz, dovlecel, ardei gras roșu

• Supă cremă de țelină, dovlecel, ardei gras, sfeclă roșie,
ceapă, 1 linguriță semințe de susan

Supă/ ciorbă - prânz sau cină (2)



• Supă cremă de cartof dulce, morcov, ardei gras, 
dovlecel, 1 linguriță semințe de chia

• Supă cremă de ciuperci, dovlecel, ardei gras, ceapă, 
păstârnac, 1 linguriță semințe de susan

• Supă cremă de morcov, ceapă, ardei gras, țelină, 1 
linguriță semințe de cânepă

• Supă cremă de morcov, dovlecel, sfeclă roșie, rădăcină
de pătrunjel, 1 linguriță semințe de cânepă

• Supă cremă de ardei gras, morcov, ceapă, cartof dulce, 1
linguriță proteină de orez

• Supă cremă de cartof dulce, ceapă, zucchini, morcov,
dovlecel, vinete, 1 lingurița semințe de chia

Supă/ ciorbă - prânz sau cină (3)



Fel principal (1)

• Paste integrale/ noodles, roșii cherry, ierburi aromate

• Sote de fasole verde, ardei copți (pe hârtie de copt, la
cuptor)

• Quinoa cu legume (ceapă, morcov, ardei gras, dovlecel),
bețisoare de castraveți, ardei gras

• Sote de spanac, 1 ou de găină poșat/ fiert

• Curry de linte, ardei gras, morcov, ardei kapia, salată de
spanac, roșii cherry

• Jumătăți de dovlecel umplute cu roșii cherry, mărar (se
poate adăuga brânză de capră/ vacă) – la cuptor



Fel principal (2)

• Vinete umplute cu roșii cherry, busuioc, mărar – la
cuptor , dressing de iaurt, mărar, usturoi

• Sote de mazăre, salată de ardei copți/ roșii cherry

• Somon la grătar/ cuptor, piure/ sote de legume
(zucchini, ardei gras, morcov)

• Mușchi de vită la grătar/ cuptor, piure de cartof dulce,
dovlecel

• Hrișcă cu ciuperci, pătrunjel verde, salată de roșii cherry,
busuioc

• Pulpă de curcan la cuptor/ aburi/ grătar, cartof dulce
copt cu rozmarin



Fel principal (3)

• Pește alb (captură) – grătar/ cuptor, sote de broccoli/
bețisoare de morcov, ardei gras, castravete

• Sote/ tocăniță de ciuperci, salată de ardei copți/
mămăliguță

• Conopidă cu brânză de capră/ vacă/ bivoliță, mărar – la
cuptor

• Halloumi la grătar, salată de ardei gras, castravete, roșii,
spanac

• Pulpă de pui la grătar/ cuptor, orez integral cu legume

• Mușchi de porc – grătar/ cuptor, sote/ piure de dovlecel

• Somon la grătar/ cuptor, sote de broccoli, morcov, ardei
gras



Fel principal (4)

• Pulpă de curcan la cuptor, piure de dovlecel, conopidă

• Pulpă de porc – grătar/ cuptor, piure de broccoli,
dovlecel

• Paste integrale, cu porumb, măsline, ardei gras, ton/
somon

• Paste integrale, brânză de capră/ vacă/ bivoliță, roșii
cherry, busuioc

• Ficaței de pui/ curcan/ vițel – înăbușiți cu usturoi/ fierți,
piure de dovlecel cu busuioc / cartofi copți cu rozmarin

• Orez cu morcov, ceapă, ciuperci, salată de sfeclă roșie/
castraveți, ardei gras, roșii cherry/ salată de varză



Fel principal (5)

• Soufle de broccoli, dovlecel, conopidă cu brânză de
capră/ vaăc/ bivoliță – la cuptor

• Mei cu dovlecel, ardei gras, morcov, ceapă, salată de
roșii cherry, ardei gras, castravete

• Mămăliguță cu brânză și smântână

• Quinoa cu stafide, fulgi de cocos, nuci, miere de albine

• Mușchi de vită la cuptor/ grătar, sote de morcov

• Frigărui de pui/ curcan la cuptor (pe hârtie de copt),
piure de conopidă, mărar

• Pui coquelette și legume la wok/ sote/ piure/ aburi
(dovlecel, ardei gras, rădăcina de patrunjel)



Gustări

Fructe proaspete

Fructe deshidratate (stafide, smochine, goji, afine, capșuni,
prune, mango, ananas)

Legume (morcov, castravete, ardei gras)

Smoothie de fructe sau legume

Oleaginoase (alune de pădure, migdale, nuci braziliene, nuci
Pecan, nuci de Macadamia, caju, fistic – crude)

Batoane/ biscuiți cu semințe, oleaginoase, fulgi de ovăz,
fructe deshidratate



FOARTE IMPORTANT

• Se introduc în prima etapă numai alimentele prezente în meniul copilului,

testând treptat alimentele noi, în cantități progresive

• Se evită ingredientele la care există alergie/ intoleranță alimentară

• Se respectă calendarul alimentar corespunzător fiecarei etape de vârstă (de

exemplu: albușul ce ou se introduce după vârsta de 1 an)

• Se evită alimentele cu potențial alergen înainte de 3 ani

• Se reglează textura în funcție de etapa de vârstă a copilului, preferință

• Se adoptă un stil de viață echilibrat la nivel de familie, testând din

variantele transmise, ce pot reprezenta o sursă de inspirație pentru fiecare

membru al familiei




