Διαηροθή ζηη προζτολική ηλικία I
(ειηθία 12 κελώλ- 2 εηώλ)

ηελ ειηθία απηή επηδηώθνπκε λα πεξάζνπλ ηα βξέθε θαη ηα λήπηα από ην ζηάδην
ησλ αιεζκέλσλ γεπκάησλ πνπ παξαζθεπάδνληαη εηδηθά γη απηά, ζην θαγεηό ηεο
νηθνγέλεηαο.
Η δηαηξνθή ζε απηή ηελ ειηθία πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε κηα ζεηξά από
παξακέηξνπο. Οη γνλείο θαη όζνη θξνληίδνπλ κηθξά παηδηά ζπρλά μερλνύλ όηη ην
γεύκα δελ έρεη κόλν ζθνπό λα «ζξέςεη» ην παηδί. Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο
αλαθέξεη ζε πνιιά από ηα έληππα πνπ εθδίδεη γηα ην ζθνπό απηό, όηη ε δηαδηθαζία
ηνπ θαγεηνύ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα δίλεη ραξά θαη αγάπε ζην παηδί,
εθηόο από ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην θαγεηό. Οη παξαθάησ ινηπόλ
παξάκεηξνη πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε:
1. Δίδνο γεπκάησλ.
Σα παηδηά πιεόλ έρνπλ δνθηκάζεη ηξνθέο από όιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη
επνκέλσο κπνξνύλ λα ηηο εληάμνπλ όιεο ζην δηαηηνιόγηό ηνπο. Δμαίξεζε ζε
απηό απνηεινύλ βεβαίσο ηα παηδηά κε ηδηαίηεξεο δηαηξνθηθέο αλάγθεο π.ρ.
αιιεξγίεο, ρακειό βάξνο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνπλ εμαηνκηθεπκέλεο
δηαηξνθηθέο νδεγίεο. Σν είδνο θαη ε ζπρλόηεηα ησλ ηξνθώλ πνπ πξέπεη λα
ιακβάλεη έλα παηδί δίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
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2. Αξηζκόο γεπκάησλ
Σαν γενική οδηγία ηα παιδιά πρέπει να λαμβάνοσν ηρία κύρια γεύμαηα
(πρωινό, μεζημεριανό, βραδσνό) και 2-3 καθοριζμένα μικρά γεύμαηα ζνακς- δεκαηιανό, απογεσμαηινό και προ ύπνοσ, εθόζον ηο επιθσμούν
Απηό ην ρξνλνδηάγξακκα είλαη ηδηαίηεξα βνεζεηηθό θνληά ζηελ ειηθία ησλ 2
εηώλ θαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, νπόηε ηα παηδηά ζπρλά
εκθαλίδνπλ απξνζπκία λα ηξώλε πνιύ θαη πξνηηκνύλ λα ηξώλε κηθξόηεξε
πνζόηεηα ζε ζπρλά γεύκαηα.
Ο αξηζκόο απηόο γεπκάησλ εμαζθαιίδεη 550 ζεξκίδεο επηπιένλ από ηα
πεξίπνπ 500 ml γάιαθηνο πνπ ην παηδί πίλεη ζε απηή ηελ ειηθία.
3. Πνζόηεηα γεπκάησλ.
Ση ζεκαίλεη «κεξίδα» γηα θάζε ειηθία? Ο παπάλσσ πίλαθαο ζα ζαο βνεζήζεη
λα εθηηκήζεηε ηελ πνζόηεηα από ηηο βαζηθέο νκάδεο ηξνθώλ πνπ
θαηαλαιώλνπλ ηα παηδηά.
αλ γεληθόο θαλόλαο ε πνζόηεηα ηνπ θύξηνπ γεύκαηνο είλαη κεηαμύ 180-240
ml ζε απηή ηελ ειηθία
4. Yθή γεύκαηνο.
Αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ δνληηώλ πνπ δηαζέηνπλ, ηα λήπηα πιεόλ κπνξνύλ
λα κεηαβνύλ ζε κεξηθώο αιεζκέλα ηξόθηκα θαη ζηε ζπλέρεηα ζε
«ςηινθνκκέλα». Απηό ηζρύεη ζε όια ηα γεύκαηα. Πνιινί γνλείο έρνπλ ηελ
εζθαικέλε εληύπσζε όηη π.ρ. ε θξνπηόθξεκα πξέπεη λα πξνζθέξεηαη πάληα
ιησκέλε, ελώ ηα παηδηά κπνξνύλ λα θάλε πιένλ ςηινθνκκέλα θξνύηα.
5. Υξόλνο γεπκάησλ.
Σν θάζε θύξην γεύκα ή ελδηάκεζν γεύκα πξέπεη λα έρεη θαηά ην δπλαηό
ζπγθεθξηκέλε ώξα πνπ πξνζθέξεηαη θαη ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα. Ωο πξνο ηελ
ώξα, θάπνηε ζα ππάξμνπλ παξεθθιίζεηο από ηε ξνπηίλα θαη απηό δελ πεηξάδεη,
αξθεί λα κε ζπκβαίλεη εμαθνινπζεηηθά. Δπίζεο ηα γεύκαηα πξέπεη λα έρνπλ
ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα: ηα γεύκαηα πνπ δηαξθνύλ πεξηζζόηεξν από 30-45
ιεπηά, θνπξάδνπλ όινπο θαη θακηά θνξά θάλνπλ ην παηδί ρεηξηζηηθό πξνο
απηνύο πνπ ην πξνζέρνπλ. Δπίζεο ε βηαζύλε, πνπ δείρλνπλ θακηά θνξά νη
ελήιηθεο, ώζηε ην παηδί λα ηειεηώζεη ην γεύκα ηνπ κπνξεί λα ην νδεγήζεη λα
αλαπηύμεη αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην θαγεηό.

6. Σξόπνο θαγεηνύ.
Όπσο θαη νη κεγάινη έηζη θαη ην παηδί ρξεηάδεηαη ηνλ θαηάιιειν ρώξν θαη
ηνλ εμνπιηζκό γηα λα θάεη. Καιό είλαη ηα θύξηα γέπκαηα λα πξνζθέξνληαη
όηαλ ην παηδί θάζεηαη ζην αηνκηθό ηνπ ηξαπεδάθη. ηγά ζηγά ην παηδί ζα
πξέπεη λα ελζαξξύλεηαη λα θάεη κε ην δηθό ηνπ θνπηάιη, έζησ θαη εάλ απηό
δεκηνπξγεί αθαηαζηαζία. Ο γνληόο ή ηα κεγαιύηεξα αδέξθηα ζα κπνξνύζε λα
ηνπ θάλεη παξέα ζηε δηάξθεηα ηνπ θαγεηνύ, ή αθόκα εάλ είλαη δπλαηό ην
βξέθνο λα ηξώεη ηελ ίδηα ώξα κε ηελ ππόινηπε νηθνγέλεηα. Λίγν αξγόηεξα ην
θάζηζκα ηνπ παηδηνύ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ώζηε λα έξζεη «ζην ηξαπέδη ησλ
κεγάισλ».
Δίλαη θαλεξό όηη κε όινπο ηνπο παξαπάλσ ηξόπνπο ν γνληόο πξνζπαζεί λα
«εθπαηδεύζεη» ην κηθξό παηδί λα έρεη κηα θαιή ζπκπεξηθνξά ζην θαγεηό.

