BabySemp 2
BabySemp 2 Lemolac
املواد الغذائية املسا ِعدة من  6أشهر
إعداد الوجبة

2

1

أغلقي الزجاجة
وخضيّها حتى تذوب
البودرة بشكل كامل.

يف املايكروويڤ :قييس ما ًء
باردا ً يف زجاجة الرضاعة
وضعي عددا ً صحيحاً من
مكاييل البودرة.

3
سخ ّنيها بدون غطاء وحلمة رضاعة بقوة
طاقة كاملة ملدة حوايل  40ثانية.

4
تأكدي من أن املزيج ليس ساخناً
جدا ً قبل أعطائه لطفلك.

ماء
 60ملل
 90ملل
 120ملل
 150ملل
 180ملل
 210ملل
 240ملل

يُقدم بعد اعداده مبارشة .واليجوز
حفظ بقايا الطعام املحتملة.

 9,2ملل

جدول املقادير
بودرة
 2مكيال
 3مكيال
 4مكيال
 5مكيال
 6مكيال
 7مكيال
 8مكيال

5
يف ال ِقدر (الطنجرة) :ا ُخفقي
معاً كمية صحيحة من البودرة
واملاء البارد يف قدر وسخنيه
اىل درجة حرارة مناسبة
للطعام.

ماهو حجم الوجبة؟
الكمية الجاهزة
 65ملل
 100ملل
 135ملل
 165ملل
 200ملل
 235ملل
 265ملل

إستخدمي مكيال القياس امل ُصاحب

من املهم أن تأخذي كمية صحيحة من
البودرة بالتناسب مع كمية املاء .إذ ميكن
لكمية بودرة كبرية أن تسبب االمساك.
والكمية القليلة تعني أن الطفل لن يحصل
عىل مايكفيه من الطعام وكمية الطاقة
واملواد املغذية.

االستعامل
تشاوري دامئاً مع مركز رعاية صحة االطفال بخصوص طعام
الطفل BabySemp 2/BabySemp 2 lemolac .هو مواد
غذائية اضافية وتُستعمل فقط كاضافة لطعام الطفل االكرث تنوعاً
مناسب فقط لألطفال أكرث من 6
BabySemp 2/BabySemp 2 lemolac
ٌ
أشهر .وال يجب استعامل  BabySemp 2/BabySemp 2 lemolacكبديل
لحليب األم خالل الستة أشهر األوىل من حياة الطفل.
ت ّم تحميض  BabySemp 2 Lemolacو تكسري الربوتني جزئياً ليصبح
بالتايل أكرث ليونة.ويرى املرء هذا من خالل أن  BabySemp 2 Lemolacاملطهي يكون
للتقش قليالً.
قابالً ّ

ُعمر الطفل وجبات الطعام يف  24ساعة ماء
 210ملل
 8-6شهر 3-1
 180ملل
4-1
 210ملل
>  8أشهر 3-1
 180ملل
3-1

بودرة
 7مكيال/وجبة
 6مكيال/وجبة
 7مكيال/وجبة
 6مكيال/وجبة

كمية جاهزة
 235ملل
ml 200
 235ملل
 200ملل

كمية الطعام التي يحتاجها االطفال تختلف من طفل آلخر.
ولذلك تتغري أيضاً كمية املواد الغذائية املساعدة التي يحتاجها
الطفل .لهذا السبب فإن الجدول أعاله يصلح فقط ألن يكون
دليالً اسرتشادياً.

تاريخ انتهاء الصالحية
موجود عىل الجانب العلوي من العلبة يجب
استعامل محتوى العلبة املفتوحة خالل شهر واحد.

الحفظ
يف مكان جاف ،ومعتم والتتعدى حرارته درجة حرارة
الغرفة العادية.

هل لديك أسئلة أو تعليقات؟

شاهدي فيلمنا الخاص باإلعداد

أتصيل بنا بكل رسور
سيمپر أي يب

Semper AB, konsumentkontakt@semper.se

هاتف020-62 20 00 :
www.semperbarnmat.se

أوميجا 6
GOS
جاالكتوليجوساكاريد
الحديد
فيتامني دي D
اليود

2014-11-07 12:38

البحوث والتطوير بالتشاور مع أطباء األطفال

يحتوي  BabySemp 2/BabySemp 2 lemolacعىل خليط مختار من دهون الحليب والدهون النباتية والتي نس ّميها الـ
 .Lipilactيحتوي املزيج عىل األحامض الدهنية املتعددة غري املشبعة ذات سلسلة طويلة وكذلك مواد عديدة موجودة
يف غشاء دهون الحليب الكروية  ،MFGMمثالً الدهون الفسفورية ،دهون غانغليوزيد ،والربوتينات السكّرية .ميكن أن
يواجه االطفال ال ُرضّ ع صعوبة يف انتاج االحامض الدهنية املتعددّة الطويلة السلسة غري املشبّعة أوميجا  )ARA( 6بكميات
كافية .لهاذ السبب يت ّم تضمينها يف  .BabySemp 2/BabySemp 2 lemolacيساعد الحديد يف تط ّور الذكاء الطبيعي
والفهم لدى الطفل .وفيتامني دي  Dرضوري لنمو العظام وتطورها الطبيعي ويساهم اليود يف النمو الطبيعي للطفل.
لذلك فقد ت ّم إغناء  BabySemp 2/BabySemp 2 lemolacبالحديد ،فيتامني دي واليود اضافة اىل احتوائه عىل GOS
(جاالكتوليجوساكاريد/ألياف).
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