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som barn och mat. Vi vill alla våra barns bästa, men hur navigerar vi rätt bland välmenande och ibland
motstridiga råd från föräldrar, vänner eller media? Vetenskapsjournalisten Ann Fernholm och logopeden

Kajsa Lamm har skrivit en bok med den allra senaste kunskapen om barn och mat inom en mängd områden
som nutrition, allergier, fysiska ätsvårigheter och mycket mer. Du får läsa både om vad barn mellan 0 och 5 år
kan och borde äta, men också hur deras munmotorik utvecklas under småbarnsåren. För visste du till exempel
att spädbarn bara kan röra sin tunga fram och tillbaka, och att detta är skälet till att de första munsbitarna av

puré kommer ut igen och att det inte alls har något med smaken att göra?
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