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Categorie Produs Ce este? Ce utilitate are? Cui i se adreseaza? Este util de la 

nastere? 

Cum il alegi? 

Bebe 

gurmand 

Hranire 

biberon 

 
Sticle pentru o zi 
(aproximativ 6) + o 
perie de sticle + sticle 
de apa plata (format 
mare pentru acasa, 
sticle mici pentru 
caltorie) + 1 cutie cu 
formula (laptele 
trebuie testat inainte 
de a cumpara mai 
multe cutii) 

+ nu neaparat: + 1 

incalzitor de biberoane 

+ 1 uscator de 

biberoane 

+cutii de dozare lapte 

praf 

Peria este una speciala  ; 

trebuie sa o schimbati  în mod 

regulat. 

Uscatorul de biberoane sau 

copacul de sticle va permite sa 

uscati sticlele fara a invada 

planul de lucru; nu uscati 

sticlele pe un prosop! 

Incalzitorul  de biberoane 

 permite incalzirea sau 

mentinerea apei calde si astfel 

se evită utilizarea cuptorului cu 
microunde, subiect care 

 provoaca  controverse. 

Cutiile de dozare  va permit să 
luați cu voi o cantitate mică de 
lapte praf si nu toata cutia de 1 

kg! 

Nu este nevoie să sterilizați 
sticlele, cu excepția primei 
utilizari.  Dar trebuie sa le 

spalati imediat dupa fiecare 

masa. Nu reîncălziți formula 
de mai multe ori. Spălați 
fiecare parte a biberonului  

Tuturor parintilor care 

hranesc bebelusul cu 

biberonul 

 

DA Pentru formula, alegeți un 
lapte clasic la început, dar 

luati  doar o singură cutie. 

Pentru biberoane,  cele din 

sticla sunt mai rezistente 

iar ca si compozitie mult  

mai sigure insa, biberonul 

din sticla se poate sparge 

usor si devine periculos 

atunci cand bebelusul bea 

singur 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

2                                                                                                                                                                                                                      www.lapetitearmoire.ro 

 

separat. Dacă vreti să le 
sterilizati o puteti face  într-o 

oală cu apă fierbinte sau în 

mașina de spălat vase. 

  

 

Bebe 

gurmand 

Hranire la 

san 

3 sutiene pentru 

alaptat+ tampoane de 

unică folosință sau 
lavabile+ 1 tub de crema 

cu lanolină + Pungi de 
conservare a laptelui 

matern + 1 

biberonTopuri si / sau 

rochii de alaptat Fotoliu 

confortabil sau scaun 

balansoar pentruMesele 

de noapte (+ veioza 

pentru noapte) 

Sutienele pentru alaptat  au un 

sistem deschidere specifică 
.Tampoanele sunt așezate între 
sutien și piept și absorb 
scurgerile de lapte. Ele sunt 

utile  în principal în timpul 

primei luni de lactație, sau 
atunci cand lactație nu este 
bine reglementata, sau atunci 

când înțărcați.Lanolina crema 
se aplică după fiecare alaptare 
pe mamelon pentru a evita 

iritatiile.Copilul îl poate ingera 

în siguranță. Putetisa puneti , 
de asemenea, o picătură de 
lapte dacă nu aveți cremă.Cu 
pompa de san extragetilaptele 

matern, si apoi bebe e hrtanit 

cu biberonul, dacă trebuie să 
plecați, de exemplu.In pungile 
de conservare puteti concega 

laptele matern si astfel il 

Mamelor care alapteaza la 

san 

 

DA pentru 

sutien, 

tampoane și 
cremă. Nu 
pentru pompa 

de san, saci de 

conservare și 
biberon;  

Alegeți sutienul pentru 
alaptare 

la sfarsitul sarcinii, asa aveti 

o idee mai bună despre 
volumul pieptului. 

Tampoanele sunt disponibile 

în versiune de unică folosință 

(practice) sau lavabile 

(ecologice,economice); 

depinde de voi, insa trebuie 

sa luati in calcul ca  trebuie 

schimbate de mai multe ori 

pe zi în prima lună de 
alăptare.  
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pastrati in frigider. 

  

 

 

Bebe 

gurmand 

10 bavete+  

Cateva lavete 

din bumbac 

Lavetele sunt dreptunghiuri din bumbac care sunt practice si 

folositoare pentru aproape pentru tot: pentru a proteja 

patul de regurgitări, ca baveta atunci când nu aveți la 
îndemână una,  pentru a proteja umarul , protecție 
împotriva soarelui, protecție pentru salteaua de schimbat 

bebe.  

Tuturor parintilor!  

 

DA Pentru bavete, aunt ok cele 

cu scai . 

Bebe 

gurmand 

Scaun de 

masa 

Copilul este instalat la 

înălțimea mesei 
Scaunul înalt este util pentru 

hrănirea copilului și 
ulterior latunci cand mananca 

singur 

 

Tuturor parintilor! NU  

E folositor 

atunci cand 

bebe incepe 

diversificarea 

Scaunele înalte sunt deseori 

voluminoase! Dacă nu aveți 
spațiu,unele branduri oferă 
scaune design , cu 

dimensiuuni rezonabile, dar 

mai scumpe.  

Modelele clasice sunt adesea 

pliabile, dar acest lucru 

Inseamna ca trebuie s ail 

manevrati la fiecare utilizare. 

O altă opțiune de 
economisire a spațiului: 
scaun atasabil care este 

simplu de transportat si de 

atasat la majoritatea meselor  

Pentru toate modelele insa  

trebuie sa luati in considerare 

in primul rand siguranta lui 

bebe, care se va agita 
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adesea: produsul trebuie sa 

aiba centura de siguranta sa 

fie  rezistent, sa asigure 

stabilitate maxima (si sa nu 

aiba tije iesite sau colturi 

ascutite). Te va interesa si sa 

fie simplu de curatat, caci 

fara indoiala se va murdari 

adesea (husa trebuie sa fie 

detasabila 

Bebe 

gurmand 

Robot de 

bucatarie  

Este una dintre solutiile 

menite sa transforme 

activitati solicitante 

pentru parinti, intr-o 

placere pentru gatit. Va 

economisi timp si va va 

scuti de efort si de 

dezordinea lasata in 

urma prepararii 

mancarurilor. 

Fie ca stoarce, blendeaza, toaca 

sau taie alimentele, prin folosirea 

unui astfel de aparat, veti reusi sa 

le faceti hrana celor mici intr-un 

timp scurt. 

avand in vedere ca este vorba 

despre hrana celor mici, 

orientati-va catre un robot care 

se poate spala usor si pastra in 

conditii de igiena optima. Este 

bine sa urmariti si modul de 

utilizare, si sa verificati sa nu fie 

dificil de folosit. Un model 

compact, de dimensiuni mai 

reduse va fi mai practic si simplu 

de menvrat si va va salva din 

timpul petrecut in bucatarie. cu 

aburi 

 Tuturor parintilor! 

 

NU  

E util dupa ce 

incepi 

diversificarea 

alimentatiei 

lui bebe (4-6 

luni) 

Pe langa cele de baza, de 

tocat, pasat, mixat, feliat, 

razuit, exista modele care au 

functii suplimentare, menite 

sa ofere versatilitate in 

prepararea mancarurilor 

pentru bebelusi. Printre 

acestea se numara: functia 

de reincalzire/decongelare a 

alimentelor, gatire cu aburi si 

incalzire si sterilizare pentru 

biberoane. Cu cat aparatul 

este mai performant, cu atat 

si pretul creste.  
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