
KALAFIOR Z KURCZAKIEM 
Składniki: 

 2 różyczki kalafiora  
 łyżeczka masła  
 kawałek chudego mięsa z kurczaka (może być kawałek piersi z kurczaka) 

 
Potrzebne przybory kuchenne 

blender  
rondel  
miseczka  
łyżeczka 

Według nas wystarczy: 
 
The Wean Machine 
rondel 

Sposób przyrządzenia 
W garnuszku zagotuj wodę, na wrzątek wrzuć kawałek piersi z kurczaka i gotuj 
ok 15 min, następnie mięso posiekaj. Kalafiora gotuj ok 20min. Przestudzone 
różyczki kalafiora przeciśnij w The Wean Machine. Do kalafiora dodaj masło. 
Wymieszaj z kurczakiem. 
 

KREM Z BROKUŁA 
Składniki 
 2 różyczki brokuła  
 pół ugotowanego żółtka  
 łyżeczka masła  
 

Potrzebne przybory kuchenne 
blender  
rondel  
miseczka  
łyżeczka 

Według nas wystarczy: 
 
The Wean Machine 
rondel 

Sposób przyrządzania: 
W rondlu, do miękkości, ugotuj różyczki brokuła. Następnie przestudź i wraz z 
żółtkiem przeciśnij w The Wean Machine.  
 

SMACZNY KURCZAK 
Składniki: 
 chude mięso z kurczaka 
 ½ pietruszki  
 1  marchewka 
 mały kawałek selera 
 mały kawałek pora  
  ½ ziemniaka 
 łyżeczka masła  
 woda  



 szczypta pieprzu  
 

Potrzebne przybory kuchenne 
blender  
rondel  
miseczka  
łyżeczka 

Według nas wystarczy: 
 
The Wean Machine 
rondel 

Sposób przyrządzenia: 
W rondlu zagotuj wodę. Do wrzącej wody włóż mięso. Po ugotowaniu 
przestudź i drobno posiekaj. Ponownie zagotuj wodę, lecz tym razem na wrzątek 
wrzuć pokrojoną w kostkę mieszankę z warzyw: ziemniaka, marchewkę, 
pietruszkę, selera i pora. Dodaj przyprawy i masło. Gotuj, aż warzywa będą 
miękkie. Ugotowane, przestudzone warzywa przełóż do The Wean Machine (do 
wysokości 2/3 pojemnika) i ściśnij tak, aby zawartość przecisnęła się przez 
sitko.  Połącz z posiekanym kurczakiem. 
 

PYSZNA RYBA Z BROKUŁAMI 
Składniki: 
 2 różyczki brokuła  
 łyżeczka oliwy z oliwek lub kawałek masła 
 10g ugotowanej ryby - np. łososia. Unikaj w diecie dziecka ryby pangi. 
 

Potrzebne przybory kuchenne 
blender  
rondel  
miseczka  
łyżeczka 

Według nas wystarczy: 
 
The Wean Machine 
rondel 

Sposób przyrządzenia: 
Brokuła ugotuj do miękkości i przestudzonego przełóż do The Wean Machine. 
Następnie dodaj kawałek ugotowanej przestudzonej ryby i łyżkę oliwy. Rybę i 
brokuła przeciśnij w The Wean Machine. 
 

PYSZNA DYNIA 
Składniki: 

 1 filiżanka pokrojonego w drobną kostkę miąższu dyni. 
 1/2 szklanki wody.  

 
Potrzebne przybory kuchenne 

 
blender  
rondel  
miseczka  
łyżeczka 

Według nas wystarczy: 
 
The Wean Machine 
rondel 



Sposób przyrządzenia: 
Miąższ dyni zalej w rondlu wodą i gotuj pod przykryciem, aż do miękkości. Po 
przestudzeniu przeciśnij w The Wean Machine.  
 
 

PYSZNA SOCZEWICA 
Składniki: 

 filiżanka soczewicy 
 kaszka kukurydziana  

 
Potrzebne przybory kuchenne 

 
blender  
rondel  
miseczka  
łyżeczka 

Według nas wystarczy: 
 
The Wean Machine 
rondel 

Sposób przyrządzenia: 
Soczewicę ugotuj do miękkości, a po przestudzeniu, przeciśnij w The Wean 
Machine. Dodaj łyżkę przegotowanej wody i odrobinę kaszki kukurydzianej. 
Zamieszaj i odczekaj kilka minut, aż kaszka wchłonie wodę. Podawaj jako 
samodzielne danie. 
 

PYSZNA CUKINIA 
Składniki: 

 filiżanka pokrojonej w kostkę cukini bez skórki. 
 łyżeczka masła  

 
Potrzebne przybory kuchenne 

 
blender  
rondel 
miseczka  
łyżeczka 

Według nas wystarczy: 
 
The Wean Machine 
rondel 

Sposób przyrządzenia: 
Cukinię ugotuj do miękkości w odrobinie wody. Dodaj łyżeczkę świeżego 
masła. Po przestudzeniu przeciśnij w The Wean Machine.  
 
 

PYSZNA MIESZANKA 
Składniki: 

 filiżanka pokrojonych w kostkę: dyni, cukini, kabaczka. 
 łyżeczka masła  



Potrzebna przybory kuchenne 
 
blender  
rondel 
miseczka  
łyżeczka 

Według nas wystarczy: 
 
The Wean Machine 
rondel 

Sposób przyrządzenia: 
Warzywa ugotuj do miękkości. Dodaj łyżeczkę świeżego masła. Po 
przestudzeniu przeciśnij zawartość w The Wean Machine. 
 
 

PRZECIER JAGODOWY 
Składniki 

 100g czarnych jagód  
 łyżeczka kleiku ryżowego  

 
Potrzebne przybory kuchenne 
blender  
miseczka  
łyżeczka 

Według nas wystarczy: 
 
The Wean Machine 
 

Sposób przyrządzenia: 
Jagody umyj i przeciśnij w The Wean Machine. Do jagód dodaj rozprowadzony 
kleik ryżowy i wymieszaj. Jeżeli papka będzie za gęsta dodaj łyżkę 
przegotowanej wody. 

 
PRZECIER DYNIOWO - JABŁKOWY 

Składniki 
 łyżka obranej, pokrojonej w kostkę dyni  
 łyżka obranego, pokrojonego w kostkę jabłka  
 niewielka ilość wody  

 
Potrzebne przybory kuchenne 

 
blender  
rondel  
miseczka  
łyżeczka 

Według nas wystarczy: 
 
The Wean Machine 
rondel 

Sposób przyrządzenia: 
W rondlu zagotuj wodę, na wrzątek wrzuć dynie i jabłko, gotuj do miękkości. 
Przestudź i całość przeciśnij w The Wean Machine. Jeżeli papka będzie za 



rzadka dodaj kleiku ryżowego. 
 

SŁODKA MARCHEWKA 
Składniki: 

 Pokrojona w kostkę marchewka  
 1 łyżeczka oliwy z oliwek lub masła  

 
Potrzebne przybory kuchenne 

 
blender  
rondel 
miseczka  
łyżeczka 

Według nas wystarczy: 
 
The Wean Machine 
rondel 

Sposób przyrządzenia: 
W rondlu zagotuj wodę, na wrzątek wrzuć marchewkę i gotuj do miękkości. 
Dodaj masło. Po przestudzeniu, całość przeciśnij w The Wean Machine. Jeżeli 
papka będzie rzadka dodaj odrobinę kleiku ryżowego. 
 

SMACZNY ZIEMNIACZEK 
Składniki: 

 1 ziemniak  
 łyżeczka masła  

 
Potrzebne przybory kuchenne 

 
blender  
rondel 
miseczka  
łyżeczka 

Według nas wystarczy: 
 
The Wean Machine 
rondel 

Sposób przyrządzenia: 
Ziemniaka ugotuj. Po przestudzeniu przeciśnij w The Wean Machine. Dodaj 
masło. Wymieszaj masło z miąższem ziemniaka. 
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