
 

شير گاو، تخم مرغ ،ماهي، گندم ، سويا ، بادام، گردو، فندق، •

. پسته و بادام زميني از مواد غذايي بسيارحساسيت زا هستتتنتد

درشيرخواران، آلرژي به شيرگاو، بادام زمتيتنتي و تتختم مترغ 

 .نسبت به ساير مواد غذايي آلرژن بيشتر مشاهده مي شود

ها مانند گوشت قرمز، مرغ و  دادن روزانه انوع گوشت•

 ماهي و تخم مرغ پس از شروع بر حسب سن شيرخوار 

 3تزا       2شروع غذای کمکي با  غالت  به ميززان    •

 بار در روز 3تا 2قاشق مرباخوری و 

غلظت و قوام غذای تکميلي بايد متناسب با سن شير •

به طوری که غلظت اولين غذای تکميزلزي   .  خوار باشد

مانند فرني شبيه ماست معمولي بوده اما به تدريج بزر    

بزه  .  حسب سن شيرخوار غلظت غذا افزايش مي يابد   

طوری که به تدريج غذای کودك از نيمه جزامزد بزه      

 .جامد تغيير مي يابد

معرفي مخلوطي از مواد غذايي مانند گوشت و سبزی •

پس از معرفي مواد غذايي حاوی يك جزء به شزکز      

 پوره  و تحم  آن توسط شيرخوار

رعايت تنوع در برنامه غذايي کزودك و اسزتزهزاده         * 

های  اصلي غذايي شزامز  نزان و           تدريجي از گروه

غالت، گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغززدانزه هزا ،        

در غذای (  ماست و پنير) سبزی ها ، ميوه ها  و لبنيات 

 کمکي 

( به دلي  بوتوليسم) از دادن عس  به شيرخوار  •

 .خودداری شود

 اصول كلي تغذيه تكميلي 

 

الزم به ذكر است دادن مواد غذايي آلرژي زا براي اولتيتن 

بار به شيرخوار بايد در منزل باشد نه مهد كودك يا جتاي 
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سال  5تا 2تغذيه در سنين   

سرعت رشد در سال اول زندگي در باالترين حدد 

خود و در سال دوم كاهد  حدوديدوسدي حدي 

سالگي نيز كداهد  سدرعدت  5-2در سن . يابد 

و رشد طولي اسدخدادوا  و . رشد اداحه حي يابد 

افزاي  حجم عضالت از جمله تغييرا ت جيمدي 

 .ايرا  دورا  است 

نياز روزانه به انرژي و پروتديديدن بدايدد بدا ح در  

حديدا  وعدده از  3تدا2وعده ي اصلي و  3روزانه 

در هدر وعدده بده .  گروههاي اصلي تاحين شود 

. اندازه يك ليوا  كاحل حي توا  به كودك غذا داد 

گروه اصلي اندخدادا   5حيا  وعده ها هم از بين 

 .حيشود 

برناحه غذايي حناسب ايدن 

كودكا   باتوجه بده سدن و 

وز  كددودكددا  بددايددد روزاندده 

تا  3واحد غالت ، 6-4حاوي 

واحد از گروه حيدوه هدا و  5

واحدد  3-2ترجيوا ) سبزيها 

، (  واحد حيوه  2-1سبزي و 

واحددد از گددروه شدديددر و  2

واحد از گدروه  2-1لبنيات و 

گوشت و جدانشديدندهدايد  

 .باشد 

 

در اين سنين تغذيه از سفره خانوار بر تغذيه 

.با شير حادر ارجويت دارد   

تنوع و اسخفاده  از تمام گروه هاي غذايي 

لبنيات ، گوشت و تام حرغ ، حيوه ) شاحل 

با ارزش غذايي ( و سبزيجات ،ز نا  و غالت 

 حناسب در رژيم كودك در نظر گرفخه شود 

در اين دوره كودك در برابر حواد غذايي جديد 

حقاوحت نشا  حيدهد و تنها حواد غذايي 

اندكي كه حورد عالقه اش باشد را انخاا  

حيكند بنابراين بايد غذاهاي جديد به دفعات 

بار به كودك حعرفي گردد و اگر بعد (  8-11) 

بار كودك نپذيرفت حيخوا  نخيجه گرفت  11از 

.كه كودك ا  غذا را دوست ندارد  

از حيوه هاي زرد و نارنجي و سبزيجات سبز 

جعفري گشنيز هويج كدو ) تيره و نارنجي 

كه حنبع ( حلوايي انبه  و زرد آلو و حركبات 

.ويخاحينز آ و سي هيخند داده شود   

 241)در هر وعده به اندازه يك ليوا  غذا

وعده در روز داده  4-3پاخه و ( سي سي

.شود  

بار حيا  وعده به كودك داده  2-1هر روز 

ساعت  2الي  1.5شود و حيا  وعده را بايد 

و بايد از . قبل از وعده ي اصلي به كودك داد

بين گروههاي اصلي انخاا  شود و تنقالت 

بي ارزش نظير چيپس و پفك و شكالت و 

.آبميوه هاي صنعخي ندهيم   

سال 2تا  1توصيه هاي تغذيه اي براي كودك   

تعداد واحدهاي پيشنهادي گروههاي 

سال  5غذايي براي كودكان زير   


