
 
 

 

 
Como temperar as papinhas dos bebês?! 

 

      BOLETIM NUTRICIONAL REALIZADO PELA NUTRICIONISTA: GABRIELA ROSA CAVACA CRN3: 28.154 

Muitas mães tem dúvidas de como temperar as comidas dos 

bebês e a verdade é que é muito fácil!  

A criança desenvolve o paladar desde o nascimento e, por isso, é 

necessário temperar as papinhas de maneira adequada para 

estimular o aprendizado de sabores.  

A principal regra é usar pouco sal, pois com as ervas já é possível garantir o sabor. Porém atenção, 

as preparações oferecidas aos bebês menores de 01 ano, devem ser feitas sem sal. Mas isso, de 

jeito algum, significa que a refeição deles precisa ser sem sabor e sem graça! Dá para substituir o 

sal no preparo dos alimentos e ainda assim deixar a refeição saborosa e agradável para as 

crianças. 

Prefira sempre temperos frescos, eles são a melhor escolha para dar mais sabor à comida. No 

início, use alho assado, salsa e cebolinha. Esses temperos são um pouco mais neutros e conferem 

sabor sem possíveis efeitos indesejáveis, como gases e a recusa do bebê ao novo sabor. 

A mistura de azeite e cebola também funciona bem. Eu particularmente adoro a combinação de 

cebola, cenoura e aipo para refogados.  

Comida aprovada pela criança, seguimos em frente para o tomilho e o orégano, que devem ser 

usados em pequena quantidade para obter um sabor suave. Na evolução do paladar, o próximo 

passo é oferecer os temperos de sabor refrescante como o manjericão, hortelã, coentro e alecrim. 
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Segue algumas sugestões para que você saiba que tipo de preparação combina com cada 

tempero: 

 Alecrim - frango, batatas e pães.  

 Cebolinha e salsa - vai bem com quase tudo: sopas, ensopados e peixes.  

 Coentro - peixes, legumes adocicados e frango.  

 Cominho - frango, queijos, sopas, leguminosas.  

 Erva-doce - peixes.  

 Hortelã - pepino, ervilhas e carne.  

 Manjericão - carnes suaves, tomates e massas.  

 Orégano - grelhados, molhos com base de azeite, tomate, queijos e ovos. 

 

 Lembre-se de processar ou picar os temperos em pedacinhos bem pequenos, pois algumas 

folhinhas podem grudar na garganta dos bebês e provocar engasgos. É importante que os temperos 

estejam presentes, mas eles não devem esconder o real sabor do prato. 

Ah, temperos fortes como pimenta e curry são vetados, assim como os artificiais, que costumam ter 

muito sódio. 

 

 
 

 

 
 

 
 


