MATSTART

SASSAS BÄSTA TIPS
NÄR DU LAGAR MAT
TILL DITT LILLA BARN
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Utgå från den mat du äter
själv, men var försiktig med
saltet.

konsistensen till
2Anpassa
barnets ålder med hjälp

av mixer, vitlökspress eller
gaffel.

Mollie Kogsta låter sig väl smaka när hon är
med föräldrarna Johan Kogsta och Amanda
Göthesson på matlagningskurs.

Cecilia Sassa
Corin.


Barnen ska
lära sig att
det är gott
och roligt
att äta.

med barnet
3 Ätochtillsammans
föregå med gott exempel.

Mums, tycker
Levi Martins
om morot och
palsternacka när
mamma Jessica
Martins ger
honom smakportioner

Det här ska bli en puré på grönsaker och
kyckling.

FAKTA: MATSTART
■ Cecilia Sassa Corin bygger sin

Isabel Carlsson har inte låtit sig
övertygas om att morotspuré är
smaskens. Mamma Anki låter
henne testa, men Isabel gillar
hellre andra smaker.

Lava Blidberg gillar de första smakportionerna som pappa Rasmus Westerhäll ger
henne medan hon sitter i mamma Nathalie
Blidbergs knä. Sedan blev hon mätt och ville
inte äta mer.

matlagning till små barn på Livsmedelsverkets kostråd. För den som inte kan gå
hennes kurs eller vill friska upp minnet har
Hushållningssällskapet Väst gjort 14 filmer
som på ett enkelt sätt visar hur man lagar
bra mat till sitt spädbarn. Filmerna finns på
Youtube men man hittar dem enklast på
sajten Hungrig.nu. Där finns också recept
och annat material om mat för barn under
namnet Matstart.

En riktig smakstart på livet
Det finns flera fördelar med att servera
små barn hemlagad mat. Och det
behöver inte vara svårt.
I Uddevalla går nyblivna föräldrar på
kurs för att lära sig göra mat till små
magar.
Text & foto: HELENA WENNSTRÖM
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atberedare, stavmixer, vitlökspress
och gaffel är Cecilia Sassa Corins bästa
hjälpmedel när hon ska lära föräldrarna till 15 barn på mellan fem och nio månader att
laga mat till sina små.
Redan efter en stund börjar några av barnen
krypa omkring, sträcka sig efter leksaker och
glatt överrösta Cecilia Sassa Corin, matkonsult
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vid Hushållningssällskapet Väst. Men hon är van,
hon har lärt ut hur man lagar bra barnmat i 27 år.
Föräldrarna lyssnar rätt noga även när det är liv
och rörelse i lokalen.
NÅGRA AV DELTAGARNA I föräldragruppen på

Närhälsan i Herrestad i utkanten av Uddevalla är
väldigt intresserade av mat och har läst på mycket själva. Det väcker frågor om bland annat vilket
kött man bör köpa och om plast i köksredskap.
Andra är inte lika intresserade och pålästa om
matlagning.
– Många lagar inte så mycket mat hemma. När
man blir förälder är det ett bra tillfälle att grunda goda matvanor i familjen, säger Cecilia Sassa
Corin.
Lagar man själv barnmaten vet man vad be-

bisen får i sig. Barnet lär sig att äta det resten av
familjen äter, vänjer sig vid olika smaker och får
regelbundna måltidsvanor. Dessutom blir det betydligt billigare än att köpa färdiglagad mat.
För den som inte alltid vill laga själv kan barnmat på burk vara ett praktiskt alternativ att varva
med. Även industrins barmat har bra näringsvärde.
– Det är jätteviktigt med bra mat, tycker Anki
Carlsson, en av kursdeltagarna.
HON LAGAR SJÄLV mat till dottern Isabel som

är åtta månader. Anki Carlsson har flera frågor
om salt, som Cecilia Sassa Corin uppmanar alla
att vara försiktiga med i de små barnens mat. Det
gömmer sig mycket salt i färdigmat. Men hur är
det med färsk och frusen kyckling?

Den kan innehålla lite insprutat saltvatten, men
det är oftast så små mängder att det inte spelar någon roll för barnen, är svaret.
Att inte salta så mycket är en av de få ”regler”
som Cecilia Sassa Corin har för bebismaten. Men
det är inte totalförbud.
– Annars är det inte så mycket regler numera
för när och hur man ska introducera mat. Barnen
ska lära sig att det är gott och roligt att äta, säger
hon.
Så att tvinga barnen att äta något för att det är
nyttigt är ingen bra metod. Små barn kan behöva tid på sig för att vänja sig vid olika smaker och
konsistenser.
– Vänta och prova vid ett senare tillfälle om
barnet inte är intresserat av maten, säger Cecilia
Sassa Corin.

Hon börjar med att laga en puré på morot och
palsternacka som även de allra minsta kan prova. Vid fyra månaders ålder kan man ge de första
smakportionerna, släta och ganska lösa puréer.

på kycklingen. Och det doftar rejält av vitlök när
Cecilia Sassa Corin lagar tomatsåsen med linser.
Små barn gillar ofta kryddor, dem behöver man
inte vara rädd för. Det är bara saltet man bör hålla
igen på, liksom gröna bladgrönsaker som spenat
GÖR MAN EN större sats är det praktiskt att frysa
och mangold. De innehåller nitrat.
in purén i istärningsfack och ta fram senare. Den
Lite extra fett i maten, som rapsolja, är ett annat
som inte vill använda plast kan frysa in i mat i burtips. Barnen behöver näringsrik mat – de växer så
Prins Carl Philip fick en genomgång
kar av glas eller rostfritt.
det knakar.
av lantbruket i Jönköpings län av
Isabel Carlsson har hittills inte gillat mammas
Nathalie Blidberg
är på kursen med dottern
styrelseledamöterna
i Hushållningssällbland
andra Rasmus
Lena Fransson.
morotspuré. Hon är inte överförtjust nu heller och skapet,
Lava och
sambon
Westerhäll. Nathalie
vänder bort huvudet när skeden kommer. Hon får
är själv inte så förtjust i starkt kryddad mat – den
prova andra rätter i stället; puré på grönsaker och
delen av matlagningen får pappa Rasmus ta hand
kyckling, en vegetarisk sås med röda linser och
om.
kokt fisk i dillsås är snart på väg.
– Jag är dålig på att laga mat men jag blir inNågra höjer lite på ögonbrynen när kryddburspirerad här. Jag ska börja med morotspurén, den
karna kommer fram. Garam masala sätter piff verkar inte så svår, säger Nathalie Blidberg. ■
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