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Eiwitten in borstvoeding
Wist je dat eiwitten in moedermelk één van de belangrijkste voedingsstoffen zijn voor je baby’s groei en
voor zijn ontwikkeling?
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Eiwitten
<p>Koolhydraten en vetten zijn belangrijk voor je kindje, daarnaast zijn specifieke eiwitten en de
hoeveelheden daarvan belangrijke bouwstenen voor de cellen, spieren en botten van je baby. Lees de
volgende artikelen en bekijk de video om enkele belangrijke functies van eiwitten tijdens de groei van uw
kind te ontdekken.</p>

Eiwitten in moedermelk
[6]

Eiwitten in moedermelk, bouwstenen voor het leven!
Eiwitten in moedermelk zijn één van de belangrijkste voedingsstoffen voor je baby’s groei en
ontwikkeling[1]. Ontdek hun verschillende rollen tijdens baby’s groei.
Lees het artikel [7]

Eitwitten van goede kwaliteit... in de juiste hoeveelheden
Moedermelk is iets wonderlijks! Wist je dat je borstvoeding verandert als je baby ouder wordt? Eén van de
cruciale elementen die veranderen zijn die eiwitten[1]. Als je kindje groter wordt, veranderen z’n behoeften.
En automatisch verandert de hoeveelheid en de samenstelling van de eiwitten in je moedermelk mee.
Lees het artikel [8]

Het bevorderen van een gezond gewicht, vandaag en morgen
Het stofwisselingssysteem van je kind zorgt ervoor dat voedingsstoffen uit de voeding worden verteerd,
gebruikt deze voedingsstoffen en slaat ze op. Ontdek ook de cruciale rol van eiwitten in moedermelk in de
programmering van het stofwisselingssysteem van je kleintje[1] [2].
Lees het artikel [9]

De Hersenontwikkeling van baby's
Eiwitten in moedermelk zijn één van de voedingsstoffen die helpen bij je baby’s normale cognitieve
ontwikkeling. Ontdek het effect van eiwitten op de ontwikkeling van je baby.
Lees het artikel [10]

De beste voeding voor baby en peuter
Peuters hebben meer voedingsstoffen nodig dan volwassenen, lees hier alles over wat je kindje nodig
heeft.

Lees het artikel [11]

Een extra bescherming tegen allergieën
Een allergie is eigenlijk een overdreven reactie van je baby’s immuunsysteem op stoffen. Ontdek hoe de
unieke samenstelling van eiwitten in moedermelk de kans op latere allergieën bij je baby aanzienlijk
vermindert.
Lees het artikel [12]
Bron-URL: https://www.nestlebaby.be/nl/eiwitten-borstvoeding
Links
[1] https://www.nestlebaby.be/nl/eiwitten-borstvoeding
[2] https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nestlebaby.be/nl/eiwittenborstvoeding&media=https://www.nestlebaby.be/sites/default/files/styles/thumbnail/public/topicpages/moederbaby.png&description=Eiwitten in borstvoeding
[3] https://twitter.com/share?text=Eiwitten%20in%20borstvoeding&url=https%3A//www.nestlebaby.be/nl/eiwittenborstvoeding
[4] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.nestlebaby.be/nl/eiwitten-borstvoeding
[5] https://www.nestlebaby.be/nl/printpdf/10261
[6] https://www.youtube.com/watch?v=6olw4ZBokpE
[7] https://www.nestlebaby.be/nl/eiwitten-moedermelk-bouwstenen-leven
[8] https://www.nestlebaby.be/nl/eiwitten-borstvoeding-kwaliteit-hoeveelheden
[9] https://www.nestlebaby.be/nl/eiwitten-borstvoeding-gewichtstoename
[10] https://www.nestlebaby.be/nl/hersenontwikkeling-baby
[11] https://www.nestlebaby.be/nl/beste-voeding-baby-peuter

[12] https://www.nestlebaby.be/nl/eiwitten-borstvoeding-bescherming-allergieen

