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Kjære foreldre

Dampkoking med Miele er en sunn 
og velsmakende måte å lage mat på. 
Ved dampkoking bevares ikke bare 
næringsmidlenes naturlige smak, men 
de mange smaksnyansene er også en 
opplevelse for barnet ditt.

Dette oppskriftsheftet viser hvor en-
kelt og sunt det er å tilberede baby-
mat med en Miele dampkoker.

  

I de første barneårene er et balansert 
kosthold særdeles viktig. Kostholdet 
er balansert, når det inneholder alle 
nødvendige næringsstoffer i anbefalt 
mengde. Fordi barn, pga. energibe-
hovet, trenger mange næringsstoffer, 
må matvarene ha en høy nærings-
stofftetthet. Det betyr at maten skal 
inneholde rikelig med vitaminer og 
mineralstoffer i forhold til sitt energi-
innhold. Dette gjelder først og fremst 
grønnsaker, frukt, poteter, kornpro-
dukter, melk og melkeprodukter samt 
kjøtt og fisk. I Miele dampkokere 
tilberedes maten svært skånsomt, og 
bevarer enda flere vitaminer og mine-
ralstoffer enn matvarer som er kokt på 
vanlig måte.
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Dampkoking med en Miele dampko-
ker er ikke bare enkelt, men også 
bekvemt. Maten settes inn i dampko-
keren avhengig av hvor lang koketid 
den har. Det er ikke nødvendig å hol-
de maten under oppsyn ved dampko-
kingen. Den brenner seg ikke fast, og 
du har tid til det vesentlige − nemlig 
barnet ditt.

Oppskriftene i dette heftet er utviklet 
i samarbeid med Forschungsinstitut 
für Kindernährung Dortmund (FKE) 
(tysk forskningsinstitutt for barneer-
næring). Oppskrifter som er egnet for 
dampkoking er hentet fra instituttets 
oppskriftssamling for  babyernæring.

 
Ansatte ved instituttet har utviklet 
og modifisert oppskriftene, slik at de 
egner seg for dampkoking, og alle 
oppskriftene er basert på instituttets 
«Anbefalinger for babyernæring» og 
er perfekt tilpasset Mieles dampko-
kere.  

Vi ønsker deg god fornøyelse!
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Dampkoking med Miele

Så fint at noen tenker på sunnhet.
Dampkokeren er vårt bidrag til en 
sunn og nytelsesrik ernæring i al-
le aldersklasser. Som spesialist på 
førsteklasses innbyggingsapparater 
for kjøkken, er vi ikke bare opptatt av 
perfekt funksjon og attraktiv design, 
men like mye av en forsiktig og riktig 
omgang med næringsmidler.

Funksjonsprinsippet til en dampkoker 
er like enkelt som det er effektivt: 
Nødvendig vannmengde fylles – i ste-
det for ved koking i kjele – i en tank. 
Et varmeelement varmer opp vannet, 
som deretter strømmer inn i ovnsrom-
met i form av damp og når maten fra 
alle kanter.

Den raske varmeoverføringen og tilbe-
redningsprosessen som forløper auto-
matisk, sørger for en helt nøyaktig og 
jevn tilberedning og − ved tilbered-
ning i alle tre nivåene samtidig − for 
en tids- og energibesparelse i forhold 
til tilberedning på komfyren eller i 
stekeovnen.

Fordi maten ikke ligger i vann, blir 
den ikke utvannet, og de livsviktige 
vitaminene og mineralstoffene be-
vares nesten fullstendig. Mat som er 
kokt i dampkoker inneholder inntil 
50% mer C-vitamin enn ved vanlig 
koking.

Resultatet er mat med mer smak, som 
nesten ikke må saltes og krydres, 
og du behøver ikke fett. Dermed har 
dampkokeren også fordeler ved tilbe-
redning av babymat og diett.

I en vitenskapelig undersøkelse, be-
krefter de renommerte universitetene 
Gießen og Koblenz/Landau de bety-
delige fordelene med dampkoking i 
forhold til vanlig matlaging.
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Næringsstoffer

«Testet etter vitenskapelige stan-
darder, fremgår det at dampkoking 
er overlegen tradisjonell matlaging 
når det gjelder bevaring av ømfint-
lige næringsstoffer (f.eks. C-vitamin, 
 mineralstoffer, sporstoffer).»

Prof. Dr.-Ing. Elmar Schlich

Fasit: Dampkoking med Miele er den 
sunneste og mest velsmakende måten 
å tilberede grønnsaker og fisk på.

Dr. oec. Troph. Michaela Ziems

Sensorikk (smaksbedøm-
melse)

«Testet etter vitenskapelige stan-
darder, fremgår det at dampkoking 
av grønnsaker er langt overlegen 
tradi sjonell matlaging når det gjelder 
smak, form, farge, struktur. Ved alle 
de testede matvarene oppnår damp-
kokeren fra Miele første plass foran 
tradisjonell matlaging i alle katego-
riene.»
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Høyere vitamininnhold! 
Brokkoli fra dampkokeren inneholder 
50% mer C-vitamin enn kokt brokkoli.

Paprika fra dampkokeren inneholder 
over 25% mer C-vitamin enn kokt 
paprika.

Flere mineralstoffer! 
Paprika fra dampkokeren inneholder 
akkurat like mange mineralstoffer 
som rå paprika. Kokt paprika derimot, 
inneholder 45% færre næringsstoffer 
enn rå.

Mer smak! 
Ved laboratorietester vurderte man, 
ut i fra et vitenskapelig punkt system, 
fire kriterier (utseende, smak, lukt, 
konsistens) som er avgjørende for 
 nytelseskvaliteten. Dampkoking er 
den mest smakfulle og sunneste 
måten å tilberede grønnsaker på, 
uavhengig av om det er fersk eller 
frossen vare.

Ved skånsom tilberedning med damp, 
beholder fisk sin struktur og sin typi-
ske smak. Her viser Miele dampkoker 
tydelig sin sensoriske overlegenhet.
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Varsommere, raskere, bedre 
Alle dampkokere fra Miele har 
en særegenhet: De arbeider med 
 Vitasteam-teknologien. Ved damp-
koking sørger den for at dampen blir 
produsert utenfor ovnsrommet ved 
hjelp av en effektiv dampgenerator. 
Da overholdes ønsket temperatur 
gradnøyaktig. For deg og din favoritt-
mat har det mange fordeler, fordi in-
grediensene alltid blir varmet opp på 
den mest skånsomme måten av dam-
pen. Sterk, tørr varme, som forekom-
mer ved andre teknikker, er utelukket. 
Det betyr mer skånsom behandling og 
mindre oksidasjon, fordi det ikke er 
mer surstoff i ovnsrommet. Kort sagt: 
et perfekt resultat!

Ingen smaks- eller luktoverføring 
Et annet pluss med Vitasteam-tekno-
logien er den stadige damputskift-
ningen. Under hele tilberednings-
prosessen produseres det frisk damp, 
som garantert forhindrer smaks- eller 
luktoverføring mellom de enkelte 
ingrediensene under tilberedningspro-
sessen, og som holder temperaturen 
konstant.
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Anvendelsesmangfold 
 
Miele dampkoker anbefales for mange 
anvendelsesområder, ikke bare for 
tilberedning av babymat. Ved koking 
med damp, kan grønnsaker, poteter, 
fisk, kjøtt samt desserter, tilberedes 
skånsomt. Dessuten egner den seg 
utmerket til tining, oppvarming, 
blansjering, safting og hermetisering. 
Selv desinfisering og oppvarming av 
tåteflasker er mulig. Du trenger altså 
ingen ekstra apparater, som f.eks. en 
flaskevarmer.

Forslagstemperaturer 
 
Til hver funksjon vises en forslags-
temperatur i displayet, som kan 
 endres hvis du ønsker det.
• Ingen separat innstilling nødvendig
•  Enkleste og sikreste betjening med 

optimale resultater

Elektronisk temperaturregulering 
 
Nøyaktig temperaturregulering ved 
hjelp av elektronisk overvåkning av 
temperaturen. 
•  De beste resultater med de minste 

temperaturavvik
• Bredt anvendelsesspekter

Miele brukerfordeler Miele komfort og 
 bekvemmelighet 
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Kjølig front 
 
Lav temperatur på 50°C på ovnsdøren. 
•  Høy grad av sikkerhet og beskyt-

telse mot forbrenninger

Elektronisk barnesikring 
 
Igangsetting av apparatet sperres. 
•  Ingen uønsket igangsetting av 

dampkokeren er mulig, f.eks. av 
barn

Miele utrustning  
og sikkerhet



12

sp
ed

ba
rn

se
rn

æ
ri

ng Det ligger et vitenskapelig begrun-
net ernæringskonsept til grunn for 
de oppskriftene du finner i denne 
brosjyren, som er praktisk og også tar 
hensyn til barnas individuelle utvik-
lingsskritt:

«Ernæringsplan for barnets 
første leveår»

Ernæringsplanen er utviklet av For-
schungsinstitut für Kindernährung 
Dortmund (FKE) (tysk forskningsinsti-
tutt for barneernæring). 

Ernæringsplanen deler ernæringen i 
det første leveåret inn i tre avsnitt: 
 
Melkeernæring 
Innføring av tilleggskost (grøt/puré) 
Innføring av familiekost

Hvert barn utvikler seg i sitt eget 
tempo og har sine egne behov. 
Ernæringsplanen nevner derfor 
forskjellige alderstrinn for når du 
kan begynne med fast føde, alt etter 
 babyens utvikling.
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Oppskriftsheftet konsentrerer seg 
om andre avsnitt i ernæringsplanen, 
 innføringen av tilleggskost.

Det inneholder generelle tips for 
hvordan du selv kan lage sunne baby-
menyer, f.eks. om matvarer, mengder 
og fremgangsmåter.

Du finner praktiske opplysninger om 
hvordan du selv kan tilberede  viktige 
måltider av grønnsaker,  poteter, 
kjøtt og fisk enkelt og lekkert i Miele 
dampkoker. Dessuten får du tips om 
hvordan du kan variere en  babymeny 
og hvordan du kan lage opp flere 
 porsjoner ad gangen.
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I andre halvdel av første leveår bru-
kes puré og grøt som supplement til 
ernæring med melk. Avhengig av bar-
nets utvikling, starter innføringen av 
tilleggskost når babyen er mellom 4 
og 6 måneder.

Mating med skje

Gulrotpuré er godt egnet når babyen 
skal starte med tilleggskost. Mens 
babyen lærer å spise med skje, er det 
ikke nødvendig å skifte grønnsakssort 
ofte. For større babyer kan menyen 
være mer variert.

Fordi spedbarn kun spiser litt puré i 
begynnelsen, lønner det seg ikke å 
tilberede enkeltporsjoner. I stedet 
kan du tilberede flere porsjoner med 
gulrotpuré og fryse dem ned i enkelt-
porsjoner.

Du kan også tilberede lettfordøyelige 
grønnsaker, som gulrøtter, blomkål, 
brokkoli eller squash for hele familien 
(først uten krydder) og mose små por-
sjoner av dette til babyen.

Purémåltider

Når mating med skje går greit, kan du 
tilsette flere ingredienser og tilberede 
et helt måltid.

En puré av grønnsaker, poteter og 
kjøtt, er fin å erstatte et melkemåltid 
med.

I de to neste månedene, avløser 
 ytterligere to purémåltider melke-
måltidene. Rekkefølgen velger du 
selvfølgelig selv.
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Puré av grønnsaker, poteter, kjøtt  
tilberedes av 5 ingredienser:  
Grønnsaker 
Poteter 
Kjøtt 
Olje 
Juice 
Og i tillegg litt vann til mosing

Egnede grønnsaker er lett fordøyelige 
og rike på næringsstoffer. F.eks. gul-
røtter, blomkål, brokkoli eller  squash. 
Større babyer kan også  spise fennikel, 
spinat eller kålrabi.  
 
I stedet for poteter kan du variere 
med pasta eller ris.

Egnet kjøtt er magre stykker av okse, 
men også magre stykker av svin, fugl 
eller lam. Oksekjøtt er spesielt rikt på 
viktige næringsstoffer for babyer. Alle 
kjøttstykkene er enkle å mose når de 
er kokt. Bruk av kjøttdeig/karbona-
dedeig reduserer koketiden.

Som olje anbefales rapsolje, pga. sin 
balanserte sammensetning av fettsy-
rer. Ellers kan du bruke soya-, solsik-
ke- og maisolje.

Som juice brukes appelsinjuice eller 
en annen fruktjuice som er rik på  
C-vitamin. For å få en fin puré, må 
det tilsettes ekstra væske (vann), 
 avhengig av matvarenes beskaffenhet. 

Tabellen på neste side gir en veile-
dende oversikt over tilberedning av 
en puré bestående av grønnsaker, 
poteter og kjøtt og ingrediensene for 
1 porsjon.

Oppskrifter på ni lekre menyer av 
grønnsaker, poteter og kjøtt og en 
vegetarmeny finner du fra side 22 i 
denne brosjyren.
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4–6  
måneder

7–9  
måneder

10–12  
måneder

90 g 100 g 100 g Grønnsaker … kokes 

40 g 50 g 60 g Poteter … kokes

20 g 30 g 30 g Kjøtt … kokes

30 g 35 g 40 g Juice … tilsettes

8 g 8 g 10 g Rapsolje … tilsettes

etter behov etter behov etter behov Vann
… tilsettes, 
alt moses

Babyens alder Ingredien-
ser

Fremgangs-
måte
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Melk-frukt-grøt 
Tilberedes av tre ingredienser 
Melk 
Korn 
Frukt

Med melk menes vanlig pasteurisert 
helmelk. Fettinnholdet er viktig, fordi 
behovet for fett er stort i 1. leveår.

Med korn menes hele flak av korn 
 eller gryn, for eksempel havregryn 
 eller hele hvetekorn uten andre (søte) 
tilsetninger.

Med frukt menes fersk frukt, for ek-
sempel eple, pære, fersken, nektarin 
eller aprikos. Mos eller riv frukten 
før du har den i grøten. Du kan også 
dampe den kort på forhånd.

Følgende tabell er en orientering for 
tilberedning av én porsjon. Ingre-
diensmengdene er egnet for babyer 
fra 5–12 måneder.

Babyens alder 5–12 måneder Ingredienser Fremgangsmåte

200 g ca. 1 glass melk … oppvarming

20 g ca. 2 ss 
korn/lettkokte 
 havregryn

… røres inn

20 g ca. 1/4 eple frukt
…  moses og 

 tilsettes
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Korn-frukt-grøt 
Tilberedes av 3 ingredienser 
Korn 
Frukt 
Fett 

Med korn menes de samme fullkorns-
ingrediensene som for melk-korn-grøt 
og som frukt de samme fruktsortene.

Som fett kan du bruke rapsolje, som 
ved puré av grønnsaker-poteter-kjøtt.

Følgende tabell er en orientering for 
tilberedning av én porsjon. Ingre-
diensmengdene er egnet for babyer fra 
6–12 måneder. 

 

Babyens alder 
6–12 måneder

Ingredienser Fremgangsmåte

90 g vann … oppvarming

20 g
korn/lettkokte 
 havregryn

…  røres inn, evt. kokes kort

100 g frukt …  moses og tilsettes

5 g rapsolje … røres inn
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Kommentarer til oppskriftene

Oppskriftene i denne brosjyren er 
valgt ut etter anbefaling fra (FKE) 
(tysk forskningsinstitutt for bar-
neernæring) og er videreutviklet for 
tilberedning med Miele dampkoker. 
De er testet ut i praksis hos FKE. 
Oppskriftene viser hvor enkelt og 
 lekkert du kan tilberede barnemat av 
få ingredienser.

Oppskriftene på menyer av grønnsa-
ker-poteter-kjøtt er egnet for alle 
babyer mellom 4 og 12 måneder. Hvis 
ikke annet er angitt, er de beregnet 
for flere porsjoner som kan fryses 
(f.eks. for 4–6 måneder gamle baby-
er). Ingrediensmengdene er en orien-
tering, og kan varieres, avhengig av 
babyens utvikling, appetitt og smak. 
For dem som vil tilberede ingredien-
sene sammen med maten til resten av 
familien, er det også oppskrifter på 
én porsjon for hver meny.

Mengdeangivelsene for grønnsaker, 
poteter og frukt er basert på andel av 
varen etter at den er skrelt og vasket.

For ris og nudler er mengdene angitt 
for rå vare (kokt blir mengden ca. 
dobbelt så stor).

Koketidene i oppskriftene er basert 
på bruk av de angitte ingrediensene 
og anvendelse av tilbehør til Miele 
dampkokere. Hvis du bruker andre 
matvarer og andre panner, kan koketi-
dene endre seg. Henvisninger om ko-
ketider av forskjellige matvarer finner 
du i vedleggene til Miele dampkoker 
(bruksanvisning og kokebok).

Hvor mye vann som behøves til puré, 
er avhengig av matvarens beskaffen-
het, hva slags apparat du bruker til å 
lage puré og av ønsket konsistens. De 
mengdene som er angitt i oppskriften 
er en orientering.

Medarbeidere i FKE har ved utvikling 
av oppskriftene tatt hensyn til at alle 
menyene skal kunne tilberedes raskt 
og at matvarene er enkle å få tak i.
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Praktiske anvendelser

Ved bruk av dampkoker, er det natur-
ligvis også mulig å bruke eget tilbe-
redningsservise av glass, keramikk, 
porselen, plast, rustfritt stål eller 
emalje. Vær imidlertid oppmerksom 
på følgende:

•  Serviset må tåle temperaturer inntil 
100°C og være dampbestandig.

•  Servise med tykke vegger er ikke så 
godt egnet, fordi tykke vegger forlen-
ger koketidene.

•  Plasser serviset på den medfølgende 
risten.

•  Avstanden mellom servisets øvre kant 
og taket i ovnsrommet må være minst 
3 cm, slik at det kan komme nok 
damp inn i serviset.
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Ingredienser  
for 10 porsjoner:

900 g brokkoli
400 g poteter

200 g karbonade-/kjøttdeig
300 g appelsinjuice

80 g rapsolje
ca. 500 g vann

Ingredienser  
for 5 porsjoner:

450 g brokkoli
200 g poteter

100 g karbonade-/kjøttdeig
150 g appelsinjuice

40 g rapsolje
ca. 250 g vann

Fremgangsmåte:

1.  Vask og skrell potetene, skjær dem i skiver og 
legg dem i en perforert panne.

2. Fordel kjøttet i en tett panne. 

3. Kok poteter og kjøtt: 100°C, 15 minutter

4.  Vask brokkoli og legg brokkolibuketter i en 
 perforert panne.

5.  Ta ut potetene og sett brokkolien inn i damp-
kokeren sammen med kjøttet. Kok brokkolien 
samtidig som kjøttet kokes ferdig: 100°C,  
5 minutter.

6.  Ha de kokte ingrediensene (sammen med kjøtt-
kraften) i en høy panne. Tilsett appelsinjuice, 
rapsolje og så mye vann at alt kan moses til en 
puré med en stavmikser.

7.  Sett en porsjon (evt. to porsjoner) i kjøleskapet 
for bruk samme dag (senest neste dag).

8.  Avkjøl resten av pureen raskt og frys den ned 
i porsjoner. Ved –18°C er den holdbar i flere 
 måneder.

Babymeny 1: 

Brokkoli med poteter og kjøtt
(for en baby på 4–6 måneder)
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Ingredienser  
for 1 porsjon:

90 g brokkoli
40 g poteter

20 g karbonade-/kjøttdeig
30 g appelsinjuice

8 g rapsolje
ca. 50 g vann

Oppvarming av enkle porsjoner:

Porsjoner fra kjøleskapet tas ut like før de skal 
spises. Varm dem skånsomt opp i dampkokeren og 
rør om. Frosne porsjoner tines skånsomt. Rør om 
og varm opp. Kontroller temperaturen før du mater 
babyen.  
Tining: 60°C, 15 minutter og deretter oppvarming 
ved 100°C, 2 minutter

Du kan også tilberede ferske porsjoner enkeltvis: 
 
Kok mengden av brokkoli, poteter og karbonade-/
kjøttdeig for en enkelt babyporsjon sammen med 
middagsmaten til resten av familien (uten krydder). 
Lag deretter puré av den mengden som skal brukes 
til babymenyen med vann, appelsinjuice og olje.

Flere opplysninger om hvordan du kan kombinere 
forskjellige ingredienser finner du på side 44 og 45.
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Fremgangsmåte:

1.  Vask og skrell potetene, skjær dem i skiver og 
legg dem i en perforert panne.

2.  Skjær kyllingkjøttet i terninger og fordel det i en 
tett panne. 

3. Kok poteter og kjøtt: 100°C, 10 minutter

4.  Vask brokkoli og legg brokkolibuketter i en 
 perforert panne og sett den inn i dampkokeren 
sammen med de øvrige ingrediensene.

5.  Kok brokkolien samtidig som kjøtt og poteter 
 kokes ferdig: 100°C, 5 minutter.

6.  Ha de kokte ingrediensene (sammen med kjøtt-
kraften) i en høy panne. Tilsett appelsinjuice, 
rapsolje og så mye vann at alt kan moses til en 
puré med en stavmikser.

7.  Sett en porsjon (evt. to porsjoner) i kjøleskapet 
for bruk samme dag (senest neste dag).

8.  Avkjøl resten av pureen raskt og frys den ned 
i porsjoner. Ved –18°C er den holdbar i flere 
 måneder.

Babymeny 2: 

Brokkoli med poteter og kyllingbryst
(for en baby på 4–6 måneder)

Ingredienser  
for 10 porsjoner:

900 g brokkoli
400 g poteter

200 g kyllingbryst
300 g appelsinjuice

80 g rapsolje
ca. 750 g vann

Ingredienser  
for 5 porsjoner:

450 g brokkoli
200 g poteter

100 g kyllingbryst
150 g appelsinjuice

40 g rapsolje
ca. 375 g vann
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Oppvarming av enkle porsjoner:

Porsjoner fra kjøleskapet tas ut like før de skal 
spises. Varm dem skånsomt opp i dampkokeren og 
rør om. Frosne porsjoner tines skånsomt. Rør om 
og varm opp. Kontroller temperaturen før du mater 
babyen.  
Tining: 60°C, 15 minutter og deretter oppvarming 
ved 100°C, 2 minutter

Du kan også tilberede ferske porsjoner enkeltvis: 
 
Kok mengden av brokkoli, poteter og kjøtt for en 
enkelt babyporsjon sammen med middagsmaten til 
resten av familien (uten krydder). Lag deretter puré 
av den mengden som skal brukes til babymenyen 
med vann, appelsinjuice og olje.

Flere opplysninger om hvordan du kan kombinere 
forskjellige ingredienser finner du på side 44 og 45.

Ingredienser  
for 1 porsjon:

90 g brokkoli
40 g poteter

20 g kyllingbryst
30 g appelsinjuice

8 g rapsolje
ca. 75 g vann
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Fremgangsmåte:

1.  Skjær svinefileten i terninger og fordel det i en 
tett panne. Kok kjøttet: 100°C, 5 minutter. 

2.  Vask og skrell potetene, del dem i fire og legg 
dem i en perforert panne. 

3.  Vask gulrøtter, skrell dem, skjær dem i skiver og 
legg dem i en perforert panne.

4.  Sett poteter og gulrøtter inn i dampkokeren sam-
men med kjøttet og kok det samtidig som kjøttet 
kokes ferdig: 100°C, 15 minutter.

5.  Ha de kokte ingrediensene (sammen med kjøtt-
kraften) i en høy panne. Tilsett appelsinjuice, 
rapsolje og så mye vann at alt kan moses til en 
puré med en stavmikser.

6.  Sett en porsjon (evt. to porsjoner) i kjøleskapet 
for bruk samme dag (senest neste dag).

7.  Avkjøl resten av pureen raskt og frys den ned 
i porsjoner. Ved –18°C er den holdbar i flere 
 måneder.

Babymeny 3:

Gulrøtter med poteter og svinefilet
(for en baby på 4–6 måneder)

Ingredienser  
for 10 porsjoner:

900 g gulrøtter
400 g poteter

200 g svinefilet
300 g appelsinjuice

80 g rapsolje
ca. 700 g vann

Ingredienser  
for 5 porsjoner:

450 g gulrøtter
200 g poteter

100 g svinefilet
150 g appelsinjuice

40 g rapsolje
ca. 350 g vann
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Oppvarming av enkle porsjoner:

Porsjoner fra kjøleskapet tas ut like før de skal 
spises. Varm dem skånsomt opp i dampkokeren og 
rør om. Frosne porsjoner tines skånsomt. Rør om 
og varm opp. Kontroller temperaturen før du mater 
babyen.  
Tining: 60°C, 15 minutter og deretter oppvarming 
ved 100°C, 2 minutter

Du kan også tilberede ferske porsjoner enkeltvis:

Kok mengden av gulrøtter, poteter og svinefilet for 
en enkelt babyporsjon sammen med middagsmaten 
til resten av familien (uten krydder). Lag deretter 
puré av den mengden som skal brukes til baby-
menyen med vann, appelsinjuice og olje.

Flere opplysninger om hvordan du kan kombinere 
forskjellige ingredienser finner du på side 44 og 45.

Ingredienser  
for 1 porsjon:

90 g gulrøtter
40 g poteter

20 g svinefilet
30 g appelsinjuice

8 g rapsolje
ca. 70 g vann



28

Fremgangsmåte:

1.  Vask og skrell potetene og skjær dem i skiver. 
Vask og skrell gulrøtter og skjær dem i skiver. 
Legg alt i en perforert panne.  

2.  Skjær kyllingbryst i terninger og fordel ternin-
gene i en tett panne. 

3.  Kok poteter og gulrøtter sammen med kjøttet: 
100°C, 15 minutter.

4.  Ha de kokte ingrediensene (sammen med kjøtt-
kraften) i en høy panne. Tilsett appelsinjuice, 
rapsolje og så mye vann at alt kan moses til en 
puré med en stavmikser.

5.  Sett en porsjon (evt. to porsjoner) i kjøleskapet 
for bruk samme dag (senest neste dag).

6.  Avkjøl resten av pureen raskt og frys den ned 
i porsjoner. Ved –18°C er den holdbar i flere 
 måneder.

Ingredienser  
for 10 porsjoner:

900 g gulrøtter
400 g poteter

200 g kyllingbryst
300 g appelsinjuice

80 g rapsolje
ca. 400 g vann

Ingredienser  
for 5 porsjoner:

450 g gulrøtter
200 g poteter

100 g kyllingbryst
150 g appelsinjuice

40 g rapsolje
ca. 200 g vann

Babymeny 4:

Gulrøtter med poteter og kyllingbryst
(for en baby på 4–6 måneder)
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Oppvarming av enkle porsjoner:

Porsjoner fra kjøleskapet tas ut like før de skal 
spises. Varm dem skånsomt opp i dampkokeren og 
rør om. Frosne porsjoner tines skånsomt. Rør om 
og varm opp. Kontroller temperaturen før du mater 
babyen.  
Tining: 60°C, 15 minutter og deretter oppvarming 
ved 100°C, 2 minutter

Du kan også tilberede ferske porsjoner enkeltvis:

Kok mengden av gulrøtter, poteter og kyllingbryst 
for en enkelt babyporsjon sammen med middags-
maten til resten av familien (uten krydder). Lag 
deretter puré av den mengden som skal brukes til 
babymenyen med vann, appelsinjuice og olje.

Flere opplysninger om hvordan du kan kombinere 
forskjellige ingredienser finner du på side 44 og 45.

Ingredienser  
for 1 porsjon:

90 g gulrøtter
40 g poteter

20 g kyllingbryst
30 g appelsinjuice

8 g rapsolje
ca. 40 g vann
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Fremgangsmåte:

1.  Vask og skrell potetene, skjær dem i fire og legg 
dem i en perforert panne.

2. Fordel kjøttet i en tett panne. 

3.  Sett begge pannene i dampkokeren og kok 
 poteter og kjøtt: 100°C, 10 minutter

4.  Vask blomkålen og legg blomkålbuketter i en 
perforert panne og sett pannen i dampkokeren 
sammen med kjøttet og potetene.

5.  Kok blomkålen samtidig som kjøttet og potetene 
kokes ferdig: 100°C, 8 minutter.

6.  Ha de kokte ingrediensene (sammen med kjøtt-
kraften) i en høy panne. Tilsett appelsinjuice, 
rapsolje og så mye vann at alt kan moses til en 
puré med en stavmikser.

7.  Sett en porsjon (evt. to porsjoner) i kjøleskapet 
for bruk samme dag (senest neste dag).

8.  Avkjøl resten av pureen raskt og frys den ned 
i porsjoner. Ved –18°C er den holdbar i flere 
 måneder.

Ingredienser  
for 10 porsjoner:

900 g blomkål
400 g poteter

200 g karbonade-/kjøttdeig
300 g appelsinjuice

80 g rapsolje
ca. 800 g vann

Ingredienser  
for 5 porsjoner:

450 g blomkål
200 g poteter

100 g karbonade-/kjøttdeig
150 g appelsinjuice

40 g rapsolje
ca. 400 g vann

Babymeny 5:

Blomkål med poteter og kjøtt
(for en baby på 4–6 måneder)
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Oppvarming av enkle porsjoner:

Porsjoner fra kjøleskapet tas ut like før de skal 
spises. Varm dem skånsomt opp i dampkokeren og 
rør om. Frosne porsjoner tines skånsomt. Rør om 
og varm opp. Kontroller temperaturen før du mater 
babyen.  
Tining: 60°C, 15 minutter og deretter oppvarming 
ved 100°C, 2 minutter

Du kan også tilberede ferske porsjoner enkeltvis:

Kok mengden av blomkål, poteter og karbonade-/
kjøttdeig for en enkelt babyporsjon sammen med 
middagsmaten til resten av familien (uten krydder). 
Lag deretter puré av den mengden som skal brukes 
til babymenyen med vann, appelsinjuice og olje.

Flere opplysninger om hvordan du kan kombinere 
forskjellige ingredienser finner du på side 44 og 45.

Ingredienser  
for 1 porsjon:

90 g blomkål
40 g poteter

20 g karbonade-/kjøttdeig
30 g appelsinjuice

8 g rapsolje
ca. 80 g vann
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Fremgangsmåte:

1.  Vask og skrell potetene, skjær dem i fire og legg 
dem i en perforert panne.

2.  Skjær kjøttet i veldig små terninger eller bruk 
kjøttkvern. Fordel det i en tett panne. 

3.  Sett begge pannene i dampkokeren og kok 
 poteter og kjøtt: 100°C, 10 minutter

4.  Vask blomkålen og legg blomkålbuketter i en 
perforert panne og sett pannen i dampkokeren 
sammen med kjøttet og potetene.

5.  Kok blomkålen samtidig som kjøtt og poteter 
 kokes ferdig: 100°C, 8 minutter.

6.  Ha de kokte ingrediensene (sammen med kjøtt-
kraften) i en høy panne. Tilsett appelsinjuice, 
rapsolje og så mye vann at alt kan moses til en 
puré med en stavmikser.

7.  Sett en porsjon (evt. to porsjoner) i kjøleskapet 
for bruk samme dag (senest neste dag).

8.  Avkjøl resten av pureen raskt og frys den ned 
i porsjoner. Ved –18°C er den holdbar i flere 
 måneder.

Ingredienser  
for 10 porsjoner:

900 g blomkål
400 g poteter

200 g svinesnitsel
300 g appelsinjuice

80 g rapsolje
ca. 1000 g vann

Ingredienser  
for 5 porsjoner:

450 g blomkål
200 g poteter

100 g svinesnitsel
150 g appelsinjuice

40 g rapsolje
ca. 500 g vann

Babymeny 6:

Blomkål med poteter og svinesnitsel
(for en baby på 4–6 måneder)
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Oppvarming av enkle porsjoner:

Porsjoner fra kjøleskapet tas ut like før de skal 
spises. Varm dem skånsomt opp i dampkokeren og 
rør om. Frosne porsjoner tines skånsomt. Rør om 
og varm opp. Kontroller temperaturen før du mater 
babyen.  
Tining: 60°C, 15 minutter og deretter oppvarming 
ved 100°C, 2 minutter

Du kan også tilberede ferske porsjoner enkeltvis:

Kok mengden av blomkål, poteter og svinesnitsel for 
en enkelt babyporsjon sammen med middagsmaten 
til resten av familien (uten krydder). Lag deretter 
puré av den mengden som skal brukes til baby-
menyen med vann, appelsinjuice og olje.

Flere opplysninger om hvordan du kan kombinere 
forskjellige ingredienser finner du på side 44 og 45.

Ingredienser  
for 1 porsjon:

90 g blomkål
40 g poteter

20 g svinesnitsel
30 g appelsinjuice

8 g rapsolje
ca. 100 g vann
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Fremgangsmåte:

1.   Vask og skrell potetene, skjær dem i fire og legg 
dem i en perforert panne.

2. Fordel kjøttet i en tett panne. 

3.  Sett begge pannene i dampkokeren og kok 
 poteter og kjøtt: 100°C, 12–15 minutter

4.  Vask squashen, skjær den i skiver og legg den i 
en perforert panne og sett pannen i dampkokeren 
sammen med kjøttet og potetene.

5.  Kok squashen samtidig som kjøtt og poteter 
 kokes ferdig: 100°C, 5 minutter.

6.  Ha de kokte ingrediensene (sammen med kjøtt-
kraften) i en høy panne. Tilsett appelsinjuice, 
rapsolje og så mye vann at alt kan moses til en 
puré med en stavmikser.

7.  Sett en porsjon (evt. to porsjoner) i kjøleskapet 
for bruk samme dag (senest neste dag).

8.  Avkjøl resten av pureen raskt og frys den ned 
i porsjoner. Ved –18°C er den holdbar i flere 
 måneder.

Ingredienser  
for 10 porsjoner:

900 g squash
400 g poteter

200 g karbonade-/kjøttdeig
300 g appelsinjuice

80 g rapsolje
ca. 600 g vann

Ingredienser  
for 5 porsjoner:

450 g squash
200 g poteter

100 g karbonade-/kjøttdeig
150 g appelsinjuice

40 g rapsolje
ca. 300 g vann

Babymeny 7:

Squash med poteter og kjøtt
(for en baby på 4–6 måneder)
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Oppvarming av enkle porsjoner:

Porsjoner fra kjøleskapet tas ut like før de skal 
spises. Varm dem skånsomt opp i dampkokeren og 
rør om. Frosne porsjoner tines skånsomt. Rør om 
og varm opp. Kontroller temperaturen før du mater 
babyen.  
Tining: 60°C, 15 minutter og deretter oppvarming 
ved 100°C, 2 minutter

Du kan også tilberede ferske porsjoner enkeltvis:

Kok mengden av squash, poteter og karbonade-/
kjøttdeig for en enkelt babyporsjon sammen med 
middagsmaten til resten av familien (uten krydder). 
Lag deretter puré av den mengden som skal brukes 
til babymenyen med vann, appelsinjuice og olje.

Flere opplysninger om hvordan du kan kombinere 
forskjellige ingredienser finner du på side 44 og 45.

Ingredienser  
for 1 porsjon:

90 g squash
40 g poteter

20 g karbonade-/kjøttdeig
30 g appelsinjuice

8 g rapsolje
ca. 60 g vann
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Fremgangsmåte:

1.  Skjær svinefileten i terninger, ha den i en tett 
panne og kok den: 100°C, 12 minutter.

2.  Ha pastaen i en høy panne og dekk den med 
vann. Vask squashen, skjær den i skiver og legg 
den i en perforert panne. 

3.  Sett squash og pasta inn i dampkokeren sammen  
med kjøttet og kok det samtidig som kjøttet 
 kokes ferdig: 100°C, 8 minutter

4. Rør om i pastaen en gang.

5.  Ha de kokte ingrediensene (sammen med kjøtt-
kraften) i en høy panne. Tilsett appelsinjuice, 
rapsolje og så mye vann at alt kan moses til en 
puré med en stavmikser.

6.  Sett en porsjon (evt. to porsjoner) i kjøleskapet 
for bruk samme dag (senest neste dag).

7.  Avkjøl resten av pureen raskt og frys den ned 
i porsjoner. Ved –18°C er den holdbar i flere 
 måneder.

Ingredienser  
for 10 porsjoner:

900 g squash
160 g pasta

240 g vann til pastaen
200 g svinefilet

300 g appelsinjuice
80 g rapsolje

ca. 360 g vann

Ingredienser  
for 5 porsjoner:

450 g squash
80 g pasta

120 g vann til pastaen
100 g svinefilet

150 g appelsinjuice
40 g rapsolje

ca. 180 g vann

Babymeny 8:

Squash med pasta og svinefilet
(for en baby på 4–6 måneder)
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Oppvarming av enkle porsjoner:

Porsjoner fra kjøleskapet tas ut like før de skal 
spises. Varm dem skånsomt opp i dampkokeren og 
rør om. Frosne porsjoner tines skånsomt. Rør om 
og varm opp. Kontroller temperaturen før du mater 
babyen.  
Tining: 60°C, 15 minutter og deretter oppvarming 
ved 100°C, 2 minutter

Du kan også tilberede ferske porsjoner enkeltvis:

Kok mengden av squash, pasta og svinefilet for en 
enkelt babyporsjon sammen med middagsmaten til 
resten av familien (uten krydder). Lag deretter puré 
av den mengden som skal brukes til babymenyen 
med vann, appelsinjuice og olje.

Flere opplysninger om hvordan du kan kombinere 
forskjellige ingredienser finner du på side 44 og 45.

Ingredienser  
for 1 porsjon:

90 g squash
16 g pasta

24 g vann til pastaen
20 g svinefilet

30 g appelsinjuice
8 g rapsolje

ca. 36 g vann
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Fremgangsmåte:

1.  Ha ris og vann i en panne og kok risen: 100°C, 
10 minutter.

2.  Skjær kalkunkjøttet i terninger og fordel det i en 
tett panne. 

3.  Vask brokkoli og legg brokkolibuketter i en 
 perforert panne.

4.  Sett kjøtt og grønnsaker inn i dampkokeren 
 sammen med risen og kok det samtidig som risen 
kokes ferdig: 100°C, 10 minutter.

5.  Ha de kokte ingrediensene (sammen med kjøtt-
kraften) i en høy panne. Tilsett appelsinjuice, 
rapsolje og så mye vann at alt kan moses til en 
puré med en stavmikser.

6.  Sett en porsjon (evt. to porsjoner) i kjøleskapet 
for bruk samme dag (senest neste dag).

7.  Avkjøl resten av pureen raskt og frys den ned 
i porsjoner. Ved –18°C er den holdbar i flere 
 måneder.

Ingredienser  
for 10 porsjoner:

900 g brokkoli
160 g ris

240 g vann til risen
200 g kalkunbryst

300 g appelsinjuice
80 g rapsolje

ca. 900 g vann

Ingredienser  
for 5 porsjoner:

450 g brokkoli
80 g ris

120 g vann til risen
100 g kalkunbryst

150 g appelsinjuice
40 g rapsolje

ca. 450 g vann

Babymeny 9:

Brokkoli med ris og kalkunbryst
(for en baby på 4–6 måneder)
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Oppvarming av enkle porsjoner:

Porsjoner fra kjøleskapet tas ut like før de skal 
spises. Varm dem skånsomt opp i dampkokeren og 
rør om. Frosne porsjoner tines skånsomt. Rør om 
og varm opp. Kontroller temperaturen før du mater 
babyen.  
Tining: 60°C, 15 minutter og deretter oppvarming 
ved 100°C, 2 minutter

Du kan også tilberede ferske porsjoner enkeltvis:

Kok mengden av brokkoli, ris og kalkunbryst for en 
enkelt babyporsjon sammen med middagsmaten til 
resten av familien (uten krydder). Lag deretter puré 
av den mengden som skal brukes til babymenyen 
med vann, appelsinjuice og olje.

Flere opplysninger om hvordan du kan kombinere 
forskjellige ingredienser finner du på side 44 og 45.

Ingredienser  
for 1 porsjon:

90 g brokkoli
16 g ris

24 g vann
20 g kalkunbryst

30 g appelsinjuice
8 g rapsolje

ca. 90 g vann
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Fremgangsmåte:

1.  Vask og skrell poteter og gulrøtter. Skjær poteter 
i skiver og gulrøtter i biter.

2.  Ha begge deler i en perforert panne og kok det: 
100°C, 15 minutter. 

3.  Ha de kokte ingrediensene i en høy panne. Tilsett 
så mye vann at alt kan moses til en puré med en 
stavmikser.

4.  Sett en porsjon (evt. to porsjoner) i kjøleskapet 
for bruk samme dag (senest neste dag).

5.  Avkjøl resten av pureen raskt og frys den ned 
i porsjoner. Ved –18°C er den holdbar i flere 
 måneder. Vegetarpureen inneholder kun de kokte 
ingrediensene. Først rett før servering, skal den 
blandes med resten av ingrediensene for én 
 porsjon (se neste side).

Ingredienser  
for 10 porsjoner:

900 g gulrøtter
400 g poteter

Ca. 1000 g vann

Ingredienser  
for 5 porsjoner:

450 g gulrøtter
200 g poteter

Ca. 500 g vann

Babymeny 10 (vegetarmeny):

Gulrøtter med poteter og havregryn
(for en baby på 4–6 måneder)
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Oppvarming av enkle porsjoner:

Porsjoner fra kjøleskapet tas ut like før de skal spi-
ses. Varm dem skånsomt opp i dampkokeren og rør 
inn havregryn, juice og olje. Frosne porsjoner tines 
skånsomt. Rør inn resten av ingrediensene og varm 
opp. Kontroller temperaturen før du mater babyen.  
Tining: 60°C, 15 minutter og deretter oppvarming 
ved 100°C, 2 minutter

Du kan også tilberede ferske porsjoner enkeltvis:

Kok mengden av gulrøtter og poteter for en enkelt 
babyporsjon sammen med middagsmaten til resten 
av familien (uten krydder). Lag deretter puré av den 
mengden som skal brukes til babymenyen med vann, 
appelsinjuice og olje. Rør til slutt inn havregrynene.

Flere opplysninger om hvordan du kan kombinere 
forskjellige ingredienser finner du på side 44 og 45.

For babyer fra 8 måneder er det ikke lenger nødven-
dig å mose ingrediensene. Knus kokte gulrøtter og 
poteter med en gaffel og rør inn resten av ingredi-
ensene. I stedet for lettkokte havregryn kan du nå 
bruke vanlige havregryn.

Ingredienser  
for 1 porsjon:

90 g gulrøtter
40 g poteter

Ca. 100 g vann

9 g lettkokte havregryn
30 g appelsinjuice

8 g rapsolje
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Grøt av melk og korn
(1 porsjon for en baby på 5–12 måneder)

Ingredienser for 1 porsjon:

2 dl helmelk
30 g havregryn
20 g fersk frukt

Fremgangsmåte for 1 porsjon:

Ha melken i en panne, rør inn havregryn og varm 
opp: 100°C, 1 minutt.

La grøten avkjøles litt.

Vask frukten, skrell den og riv den eller mos den og 
rør den inn.

Egnet frukt er eple, pære, fersken, nektarin eller 
aprikos. Du kan tilsette frukten rå (revet eller most) 
eller dampe den kort på forhånd. Du kan variere 
med en fruktjuice som er rik på C-vitamin i stedet 
for frukt.
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Ingredienser fra fryseren 
Hvis du gjerne vil tilberede babymenyer selv, men ikke vil tilberede alt ferskt hver 
dag, kan du kombinere forskjellige ingredienser som du allerede har i fryseren 
med ferske ingredienser.

Fremgangsmåte for porsjoner med 
grønnsaker, poteter og kjøtt i fryseren:

Vask og skrell potetene, del dem i fire og 
legg dem i en perforert panne. Fordel kjøt-
tet i en tett panne. Kok poteter og kjøtt:  
100°C, 5–10 minutter 
Vask grønnsakene, skjær dem i skiver, 
legg dem i en perforert panne. Sett grønn-
sakene inn i dampkokeren sammen med 
potetene og kjøttet og kok dem samtidig 
som poteter og kjøtt kokes ferdig: 
100°C, ca. 10 minutter 
Ha de kokte ingrediensene (sammen med 
kjøttkraften) i en høy panne. Tilsett så 
mye vann at alt kan moses til en puré med 
en stavmikser.  
Sett en porsjon (evt. to porsjoner) i kjøle-
skapet for bruk samme dag (senest neste 
dag). 

4–6 måneder 7–9 måneder 10–12 måneder

900 g 1000 g 1000 g Grønnsaker

400 g 500 g 600 g Poteter

200 g 300 g 300 g Kjøtt, f.eks. karbonadedeig

Etter behov Etter behov Etter behov Vann

Ingrediensmengder for 10 porsjoner:

Babyens alder Ingredienser

1. Porsjoner med grønnsaker, poteter og kjøtt i fryseren

Avkjøl resten av pureen raskt og frys den 
ned i porsjoner. Ved –18°C er den holdbar 
i flere måneder.

Bruk av og supplement til ingrediensene 
fra fryseren:

Ha den frosne porsjonen av grønnsaker, 
poteter og kjøtt i en panne, sett den i 
 Miele dampkoker og tin den forsiktig: 
60°C, 15 minutter 
Rør om og varm den opp: 
100°C, 2 minutter 
Tilsett 3 ss appelsinjuice og 2 ts olje og 
rør grundig.

Kontroller temperaturen på pureen før du 
mater babyen.
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Fremgangsmåte for kjøttporsjoner i 
 fryseren:

Ha hakket kjøtt eller kjøtt i terninger i en 
tett panne og kok ved: 
100°C •  15–20 minutter for karbo-

nade-/kjøttdeig av storfe eller 
svin

 •  10 minutter for kylling- eller 
kalkunbryst, i terninger

 • 50 minutter for oksekjøtt etc.

La det kokte kjøttet avkjøles. 
Ha de kokte kjøttstykkene (sammen med 
kjøttkraften) i en høy panne. Tilsett vann 
ved behov og mos alt til en puré med en 
stavmikser.  
Fordel kjøttkraften i en isbitskål og frys 
den. Kokt kjøtt-/karbonadedeig kan også 
fryses (umost) i isbitskåler. 

4–6 måneder 7–9 måneder 10–12 måneder

200 g 300 g 300 g Kjøtt

Ingrediensmengder for 10 porsjoner:

Babyens alder Ingredienser

2. Kjøttporsjoner i fryseren

Når kjøtterningene er frosset i isbitskålen, 
kan du ta dem over i en frysepose som 
du lukker godt. Da holder de seg i flere 
 måneder i fryseren ved –18°C.

Bruk av og supplement til ingredien-
sene fra fryseren:

Kok grønnsaker og poteter som vanlig. 
5 minutter før koketiden er ferdig, tar du 
en porsjon kjøtt rett fra fryseren (ca. 1–2 
kjøtterninger, avhengig av størrelsen på 
terningene i isbitskålen) og varmer det 
opp sammen med poteter og grønnsaker 
mens de koker ferdig: 
100°C, 5 minutter 
Mos det sammen med resten av ingredien-
sene til en puré på vanlig måte.

Kontroller temperaturen på pureen før du 
mater babyen.
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Blomkål med poteter og kjøtt   30
Blomkål med poteter og svinesnitsel 32
Brokkoli med poteter og kjøtt 22
Brokkoli med poteter og kyllingbryst  24
Brokkoli med ris og kalkunbryst 38

Grønnsak-potet-kjøtt-porsjoner  
 i fryseren 44
Gulrøtter med poteter og kyllingbryst 28
Gulrøtter med poteter og svinefilet 26

Kjøttporsjoner i fryseren 45
Korn-frukt-grøt 19

Melk-korn-grøt 42

Puré av grønnsaker, poteter og kjøtt 16

Squash med pasta og svinefilet 36
Squash med poteter og kjøtt 34
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