Εισαγωγή στερεών τρουών
Η μετάβαςθ του βρζφουσ από το μθτρικό κθλαςμό ι τθν τεχνθτι διατροφι (ξζνο γάλα) ςτισ ςτερεζσ τροφζσ, αποτελεί
ςθμαντικό ςτάδιο ανάπτυξισ του
Οι πλθροφορίεσ του φυλλαδίου αυτοφ, ζχουν ςκοπό να ςασ βοθκιςουν να ειςάγετε ςταδιακά τισ ςτερεζσ τροφζσ ςτθ
διατροφι του παιδιοφ ςασ. Οι πλθροφορίεσ παρζχονται ςε δυο ενότθτεσ :
I.
Γενικζσ πλθροφορίεσ
II.
Ρροτεινόμενο χρονοδιάγραμμα ειςαγωγισ ςτερεϊν

Ι. ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΕΡΕΩΝ ΣΡΟΦΩΝ
Πότε κα ξεκινιςετε;

 Γφρω ςτθν θλικία των 6 μθνϊν.
 Ρολλζσ φορζσ αυτι θ χρονικι ςτιγμι ςυμπίπτει με ανάγκθ του το παιδιοφ για μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ γάλακτοσ
o Το παιδί ςασ μπορεί να φαίνεται πειναςμζνο μετά από ζνα γεφμα γάλακτοσ ι να αρχίςει να απαιτεί ςυχνότερα
γεφματα.
o Ζχει περιςςότερα ςάλια
o Δείχνει ενδιαφζρον ςτο δικό ςασ φαγθτό

H ώρα του γεφματοσ: ευκαιρία για εκπαίδευςθ και ανάπτυξθ τθσ κοινωνικότθτασ
Ρζρα από τθν διατροφικι αξία του φαγθτοφ που είναι αναγκαία για τθ ςωματικι ανάπτυξθ ενόσ παιδιοφ, το γεφμα που
προςφζρεται είναι μια διαδικαςία «εκπαίδευςθσ» και πράξθ αγάπθσ των γονιϊν ςτο παιδί. Είναι μια διαδικαςία ςτθν οποία
το παιδί εκτόσ από το γεγονόσ ότι παίρνει κερμίδεσ και κρεπτικά ςυςτατικά , πρζπει να μακαίνει δεξιότθτεσ όπωσ :
κατάποςθ, μάςθςθ, ςίτιςθ με τα δάχτυλα και ςτθ ςυνζχεια ςίτιςθ με κουτάλι .
Το γεφμα κα πρζπει να προςφζρεται ενϊ το παιδί κάκεται ςτο δικό του κάκιςμα ςε ατμόςφαιρα χαλαρι και ευχάριςτθ.
Το παιδί πρζπει να ενκαρρφνεται να φάει και όχι να πιζηεται , πολφ περιςςότερο να ταϊηεται παρά τθ κζλθςι του.
Καλό κα είναι από πολφ νωρίσ να τρϊει μαηί με τα μεγαλφτερα αδζρφια ι με τουσ γονείσ του.
Ζτςι ςυνθκίηει από νωρίσ ςτο γεγονόσ ότι το φαγθτό είναι μια διαδικαςία με κοινωνικοφσ κανόνεσ και ςυγκεκριμζνθ
διάρκεια, όχι ϊρα για παιχνίδι ι μια διαδικαςία πίεςθσ.
Οι ςυμβουλζσ αυτζσ είναι το ίδιο ςθμαντικζσ με τισ κακαρά διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τθν ειςαγωγι των ςτερεϊν.

Πώσ κα ξεκινιςετε;











Προμθκευτείτε τα απαραίτθτα: καρεκλάκι φαγθτοφ, ποδίτςεσ, βρεφικό ςετ φαγθτοφ με πλαςτικά μπολ και
κουταλάκια. Κςωσ βρείτε ιδιαίτερα χριςιμα τα κουταλάκια που είναι κερμοευαίςκθτα- αλλάηουν χρϊμα εάν το φαγθτό
είναι πολφ καυτό.
Η προςκικθ ςτερεϊν τροφϊν πρζπει να γίνεται ςταδιακά, δθλαδι θ κάκε μια απ' αυτζσ να χορθγείται ξεχωριςτά
αρχίηοντασ με μικρζσ ποςότθτεσ, με τθν χριςθ κουταλιοφ. Τισ πρϊτεσ μζρεσ κα διαπιςτϊςετε ότι ςτθν
πραγματικότθτα τρϊει μερικζσ μόνο κουταλιζσ. Μθν απογοθτεφεςτε και μθν το πιζηετε να φάει παραπάνω. Θυμθκείτε
ότι αυτό ααποτελεί για το παιδί μια εντελϊσ νζα δεξιότθτα.
Σισ πρώτεσ εβδομάδεσ θ ποςότθτα που τρϊει το παιδί δε ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθ διατροφικι του επάρκεια. Γι αυτό
το κυρίωσ γεφμα παραμζνει το γάλα. Σε κάκε γεφμα αρχίςτε με λίγο γάλα, ςτθ ςυνζχεια δϊςτε τθ ςτερεά τροφι και
τελειϊςτε με λίγο γάλα. Ζτςι το παιδί δεν είναι οφτε πολφ πειναςμζνο οφτε χορτάτο όταν δίνετε τα ςτερεά.
Αρχίςτε με ζνα γεφμα ςτερεϊν τθν θμζρα π.χ,. το μεςθμεριανό ςε μια ϊρα που το παιδί δεν είναι κουραςμζνο και
εςείσ δε βιάηεςτε και είςτε χαλαροί.
Σα πρώτα ςτερεά γεφματα πρζπει να είναι μαλακά και με ουδζτερθ γεφςθ. Ρρζπει να είναι καλά λιωμζνα (ςαν
αλοιφι), ομοιόμορφα και χωρίσ ςβϊλουσ. Αναλυτικζσ οδθγίεσ για τον τρόπο ειςαγωγισ των παραπάνω δίνονται
παρακάτω με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα.



Σα βρζφθ που είναι μικρότερα του ενόσ ζτουσ ςυνικωσ χρειάηονται 2 γεφματα γάλα (πρωινό-βραδινό) και 3
ενδιάμεςα γεφματα με άλλεσ τροφζσ. Αυτόσ είναι ο ςτόχοσ ςτο τζλοσ του 1ου ςταδίου απογαλακτιςμοφ.
Κανόνεσ υγιεινισ

 Ρλφνετε τα χζρια ςασ και τα χζρια του μωροφ καλά πριν το τάιςμα.
 Φροντίςτε ϊςτε ο πάγκοσ εργαςίασ να είναι κακαρόσ
 Πταν μαγειρεφετε κοτόπουλο κακαρίςτε καλά το πάγκο και μθ χρθςιμοποιείτε τα ίδια ςκεφθ(μαχαίρι, μπωλ, ςανίδα
κοπισ) πριν τα πλφνεται προςεχτικά
 Αποφφγεται τα ραγιςμζνα αυγά
 Μθν φυλάτε μιςοφαγωμζνα γεφματα του μωροφ ςασ
 Μθν ηεςτζνετε πάνω από μία φορά το φαγθτό
 Ρλφντε τα φροφτα και τα λαχανικά πριν τα κακαρίςετε
Σι πρζπει να αποφεφγετε
 Αλάτι : μζχρι τθν θλικία των 12 μθνϊν μθν χρθςιμοποιείτε αλάτι
 Μζλι : Μζχρι τον 1ο χρόνο ηωισ δεν επιτρζπεται να δίνετε μζλι ςτο μωρό ςασ. Το μζλι δεν παςτεριϊνεται και μπορεί να
περιζχει βακτιρια που μπορεί να προκαλζςουν ςοβαρι νόςο (αλλαντίαςθ)
 Ζάχαρθ: Ρροςπακείςτε να μθν χρθςιμοποιείτε ςυχνά ηάχαρθ και αντικαταςτιςτε τθν με φροφτα (μπανάνα)
 Ξθροφσ καρποφσ: Μζχρι τθν θλικία των τριϊν χρόνων δεν επιτρζπεται να δίνεται ολόκλθρουσ ξθροφσ καρποφσ ςτα
παιδιά ςασ λόγω του κινδφνου ειςρόφθςθσ ξζνου ςϊματοσ.
 Φρζςκο γάλα μζχρι τουσ 12 μινεσ
 Αποβουτυρωμζνα τρόφιμα : Δεν ζιναι κατάλλθλα για παιδιά κάτω των 2 χρόνων. Τα λίπθ είναι ςθμαντικι πθγι
λιποδιαλυτϊν βιταμινϊν γι’αυτό τα γαλακτοκομικά (γάλα, γιαοφρτι, τυρί ) πρζπει να είναι πλιρθ.
 Μθν προςφζρετε ςτερεζσ τροφζσ ςε μπιμπερό.

ΙΙ. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΑΓΩΗ ΣΕΡΕΩΝ ΣΡΟΦΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ 1 :6-7 μηνών
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1
Κατά τθν εβδομάδα αυτι «εκπαιδεφουμε» το μωρό ϊςτε να ςυνθκίςει τθ νζα ςφςταςθ τθσ τροφισ. Η προςφορά
ςτερεοφ φαγθτοφ μπορεί αρχικά να του φανεί αςυνικιςτθ. Μπορεί το μωρό να ςπρϊχνει προσ τα ζξω τθ μεγαλφτερθ
ποςότθτα φαγθτοφ.
Τισ πρϊτεσ αυτζσ μζρεσ επιλζξτε να ξεκινιςετε ςε μια ϊρα τθσ θμζρασ που δεν ζχετε πίεςθ χρόνου. Ρροςφζρετε
αρχικά ςτο μωρό ςασ λίγο από το ςυνθκιςμζνο του γάλα. Στθ ςυνζχεια δϊςτε λίγεσ κουταλιεσ ρυηάλευρο βανίλια και
ςυνεχίςτε ανάλογα με τθν όρεξθ του μωροφ ςασ. Τισ πρϊτεσ θμζρεσ κα χρειάηεται να δϊςετε λίγο από το γάλα του και
ςτο τζλοσ τθσ κρζμασ. Ρροσ το τζλοσ τθσ εβδομάδασ αναμζνεται αυτό το γεφμα γάλακτοσ να ζχει αντικαταςτακεί
πλιρωσ από το γεφμα ρυηάλευρου.
Χριςιμεσ πλθροφορίεσ

Ουςιαςτικά δεν υπάρχουν φροφτα ι λαχανικά που απαγορεφεται να δοκιμάηουν τα παιδιά ςε αυτι τθν θλικία.
Οριςμζνα φροφτα δεν είναι ιδιαίτερα «βολικά» για το ςτάδιο αυτό, επειδι ζχουν αρκετά ςποράκια π.χ ακτινίδια.
Δοκιμάςτε κάκε νεο είδοσ για 3 θμζρεσ πριν προςκζςετε κάτι καινοφριο.
Οι κρζμεσ πρζπει να ζχουν μαλακι υφι , ςαν μαλακόσ πουρζσ: να «μζνουν» ςτο κουτάλι χωρίσ όμωσ να είναι πολφ
πυκνζσ.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2-3
Το μωρό ςασ πλζον τρϊει ζνα γεφμα ρυηάλευρου.
Ξεκινιςτε ζνα δεφτερο γεφμα φροφτου ι λαχανικοφ. Ξεκινιςτε με κάποιο από τα προτεινόμενα φροφτα/λαχανικά και
ςτθ διάρκεια τθσ εβδομάδασ προςκζςτε και 2ο, 3ο κλπ. Η διαδικαςία αυτι μπορεί να διαρκζςει 1-3 εβδομάδεσ.
Η ποςότθτα τθσ «κρζμασ» που τρϊει ζνα μωρό ςε αυτι τθν θλικία είναι 150-200 ml χωρίσ να αποκλείεται οριςμζνα
μωρά να ζχουν μεγαλφτερθ όρεξθ.
Ραρακάτω προτείνονται κάποια φροφτα και λαχανικά που μπορείτε να δοκιμάςετε ανάλογα με τθν εποχι.
ΦΟΥΤΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Μιλα
Ρατάτα
Μπανάνα
Καρότο
Αχλάδια
Κολοκφκι
οδάκινα
Σπανάκι
Βερφκοκα
Κολοκφκα
Σταφφλια
Σελινόριηα,ρζβεσ,γογγφλια
Καρποφηι
Κρεμμφδια
Ρεπόνι
Ντομάτα
Εςπεριδοειδι
Αρακάσ
Δαμάςκθνα
Σε το μαγείρεμα μπορείτε να προςκζςετε μυρωδικά και 1 κουταλάκι του γλυκοφ λάδι ςε κάκε μερίδα.
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3-4

Συνεχίηετε τθν προςκικθ νζων φροφτων και λαχανικϊν με ςτόχο το μωρό ςασ να τρϊει μια ποικιλία αυτϊν. Τα
γεφματα ςτερεϊν κα είναι τϊρα 2-3 και τα γεφματα γάλακτοσ κα είναι αντίςτοιχα 3 ι 2 ϊςτε ςυνολικά ςτθ διάρκεια
του 24ϊρου το μωρό να παίρνει 5 γεφματα ςτερεϊν και γάλακτοσ ςυνολικά.

ΣΤΑΔΙΟ 2 :7 -9 μηνών
o προςκζςτε κοτόπουλο και μοςχάρι ςτθν χορτόςουπα τον 7ο μινα
o μζχρι τον 1ο χρόνο ηωισ το γεφμα πρζπει να περιζχει κακθμερινά πρωτεΐνεσ ηωικισ προζλευςθσ( κοτόπουλο,
μοςχάρι, αρνάκι, ψάρι)
o ςτθν ςοφπα μπορείτε να προςκζςετε ρφηι, ηυμαρικά και άλλα λαχανικά εποχισ
o γιαοφρτι ι τυρί παςτεριωμζνο (χωρίσ αλάτι)






Ψάρι και αυγό εφόςον το παιδί ι κάποιο μζλοσ τθσ οικογζνειάσ ςασ δεν παρουςιάηει κάποιο αλλεργικό νόςθμα
Αυγό μπορεί να προςφερκεί 3-4 φορζσ τθν εβδομάδα.
όςπρια
φρζςκουσ χυμοφσ που ζχετε φτιάξει εςείσ.
Μετά τουσ 8 μινεσ μπορείτε να προςφζρετε τροφζσ ςε μπαςτουνάκια ϊςτε το μωρό να τρϊει με τα χζρια του. Εάν το
μωρό ςασ δεν ζχει κακόλου δόντια μζχρι τϊρα αρκεςτείτε ςε ζνα κομμάτι κόρα ψωμιοφ.
 Από τοπυσ 7 μινεσ και μετά ενκαρφνετε το μωρό να χρθςιμοποιεί ποτθράκι για το νερό του

ΣΤΑΔΙΟ 3: 9-12 μηνών
 αν το μωρό ςασ δείχνει ευκολία με το μάςθμα και ζχει κάποια δόντια προςπακιςτε κάποια
γεφματα(ρφηι,ηυμαρικά,πατάτεσ,χορταρικά) να μθν τα πολτοποιείτε (χοντρό άλεςμα)
 Το παιδί πια πρζπει να ζχει 3 γεφματα ςτερεϊν και να πίνει περίπου 500 ml γάλα .

 Μπορεί να φάει φαγθτό από το γεφμα τθσ οικογζνειασ εφόςον δεν ζχει αλάτι.

ΣΤΑΔΙΟ 4: Από 12 μηνών και μετά








Εφόςον το μωρό ζχει πια αρκετά δόντια, μπορεί τα φαγθτά του να είναι ψιλοκομμζνα και όχι αλεςμζνα. Η μετάβαςθ
μπορεί να γίνει ςταδιακά και ανάλογα με το είδοσ του φαγθτοφ.
Μπορεί να φάει δοκιμάςει οτιδιποτε με τθν προχπόκεςθ ότι δεν υπάρχει ιςτορικό αλλεργιϊν.
Μπορεί να πιεί φρζςκο γάλα πλιρεσ
Ρροςοχι ςτισ τροφζσ που μπορεί να προκαλζςουν πνιγμονι (π.χ. ξθροί καρποί –κατά προτίμθςθ να μθν προςφζρονται
πριν από τα 3 χρόνια, ρόγεσ ςταφυλιοφ και άλλα μικρά φροφτα)
Ο αρικμόσ των κυρίωσ γευμάτων και θ ποςότθτα γάλακτοσ παραμζνει θ ίδια. Ρικανόν το παιδί όςο μεγαλϊνει να
χρειάηεται μικρά ενδιάμεςα γεφματα , δεκατιανό και απογευματινό.
Ρροςοχι ςτθν κατανάλωςθ υπερβολικϊν ποςοτιτων γάλακτοσ, χυμϊν και ςτθν κατάχρθςθ των ενδιάμεςων γευμάτων
που μπορεί να ελαττϊςουν τθν όρεξθ.

