
Kavanoz 
Maması
HAZIRLAMA
Yeterince miktar mamayı bir tencerede veya 
mikrodalga fırında kapaksız olarak ısıtınız. 
Mamanın sıcaklığını kontrol ediniz. Mamayı 
karıştırarak ısının eşit olarak yayılmasını sağla-
yınız. Çocukların tükürüğü mamayı parçalayan 
enzimler içerdiğinden mamayı doğrudan ka-
vanozdan yedirdiğinizde mama bir süre sonra 
sulanabilir.

DOZAJLAMA
Çocuğunuz 4 aylıkken yaklaşık bir tatlı kaşığı 
miktarında tadımlık porsiyonlar ile başlayabi-
lirsiniz. Miktarı yavaş yavaş ve çocuğunuzun 
isteğine göre artırınız. Sıcak yenen mamaların 
kıvamı çocuğun yaşına göre değişmektedir. 
Daha küçük çocukların mamaları püre şek-
linde iken 8. ay itibari ile mamalara küçük 
parçalar dahil edilmektedir.

TAVSİYE EDİLEN TÜKETİM TARİHİ
Ambalajın üzerinde yazılıdır

SAKLAMA
Kapağı açılmamış halde saklanır. Açıldıktan 
sonra kapağı kapalı olarak buzdolabında en 
fazla iki gün saklanabilir. Meyve püreleri, kapa-
ğı kapalı olarak buzdolabında beş gün dayanır. 
Isıtılmış yemekleri saklamayınız.

ÖNERİ!
Yeni ve hatasız bir kavanoz mamasının 
kapağını açtığınızda bir ”klik sesi” çıkmalıdır. 
Mağazada dahi kavanozu kontrol edebilirsiniz. 

Parmağınızla kapağın ortasına bastırınız – eğer 
kapak sert ise kavanoz sıkıca kapatılmıştır. Ancak 
kapağın ortasına bastırdığınızda kapağın orta-
sı içe doğru çökerse kavanoz hava almıştır ve 
mama bozulmuş olabilir.

SORULAR & CEVAPLAR
SORU: Mamanın içinde parçaların olması 
neden önemlidir?
CEVAP: Çocuklar ağzını,dilini ve genzini 
çalıştırmak için parçalı mama yemeyi öğren-
melidir. Konuşmayı öğrenirken parçalı mama 
yemeye başlamak konuşmaya yardımcı olur. 
Eğer çocuğunuz mamanın içindeki parça-
ları çiğnemekte zorlanıyorsa ilk zamanlarda 
parçaları ezmenizi veya daha küçük parçalara 
bölmenizi tavsiye ederiz. Daha sonra parça-
ların büyüklüğünü yavaş yavaş artırabilirsiniz.
SORU: Mamayı mikrodalga fırında ısıtırken 
neden  çıtırdamalar oluyor? 
CEVAP: Küçük ve kuru porsiyonlar mikrodal-
ga fırında çıtırdamalara neden olabilir. Mikro-
dalga fırına bir bardak su koymanızı ve daha 
düşük ısıda ısıtmanızı tavsiye ederiz.
SORU: Nasıl oluyor da açılmamış kavanozlar 
bu kadar uzun süre dayanabiliyor? 
CEVAP: Mamalarımız geleneksel basınçlı pi-
şirme yöntemi ile pişirilmektedir. Bu nedenle 
mamalarımız herhangi bir koruyucu madde 
içermemektedir.Kavanozun kapağı açtığınız-
da çıkan klik sesi kavanozun hava almadığını 
ve yenilebilirolduğunu gösterir.

DAHA FAZLA SORULARINIZ MI VAR?
Hafta içi 9:30 – 12 ve 13 – 14 saatleri arasında 80 60 74 00 numaralı 
telefondan Müşteri İletişim Merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
E-posta: info@semper.dk

Çocukların yaşına 

göre uyarlanmış 

dengeli öğünler. Çocukların 
yaşına göre 
uyarlanmış 

parçalar.


