
 

 

   سال2تغذيه كودكان زير اصول 
 سال اول زندگي مهمترين 2 ح كودكان دري صحيهغذت

 در سالهاي آتي آنهاعامل در تامين  سالمت،رشد و نمو 
 ماه 6تغذيه انحصاري با شير مادر در .زندگي خواهد بود

 ماهگي همراه 6اول زندگي،شروع تغذيه كمكي پس از 
هفته دوم تولد و با شير مادر و مصرف مولتي ويتامين از 

 سالگي از 2 ماهگي و ادامه آن تا پايان 6قطره آهن از 
  . مهمترين جنبه هاي تغذيه شيرخواران مي باشد

  تغذيه كودك تا شش ماهگي 
تغذيه انحصاري با شير مادر در شش ماه اول زندگي براي 
رشد وتكامل كودك از اهميت ويژه اي برخوردار است در 

 با شير مادر بوده و ر منحصرااين زمان تغذيه شير خوا
 .نداردي كودك نيازي به استفاده از هيچ ماده غذايي ديگر

 25 ( روزگي بايد به كودك قطره مولتي ويتامين15البته از 
 تغذيه با شير مادر ابتال به بيماريهاي .نيز داده شود )قطره

تا حد اسهالي وعفونتهاي تنفسي و مرگ ناشي از آنها را 
   . دهد كاهش ميزيادي

   افزايش حجم شير مادر
يردهي شبهترين راه براي افزايش شير، افزايش دفعات   

 ساعت يكبار 2 كودك هر  برنامه شيردهيمثالً اگر. است
براي راحت تر .  را به يكساعت و نيم كاهش دهيدآن،بوده

شدن و اطمينان بيشتر، در چند روز اول، دفعات و مدت 
 .شيردهي را يادداشت كنيد

جمله غذاها و مواد غذايي كه موجب افزايش شيرمادر مي از  
  :شوند

مواد غني از نشاسته مثل ماكاروني، به عالوه ميوه هايي 
چون بادام، انگور، همچنين هويج، شويد، آب ليموي 

 ترشي موجب افزايش شيرمادر ، سيب زمينيريحان،تازه،
   .مي شوند

  
 

  تغذيه تكميليزمان شروع 
 ماهگي 6از  غذيه تكميلي نوزادبهترين زمان شروع ت

 تا 6دليل شروع غذاي كمكي اين است كه از سن . است
 9 ماهگي كودك به منابع آهن احتياج دارد و از سن 9

ماهگي شير مادر ديگر انرژي مورد نياز كودك را تأمين 
 ماهگي غذاي جامد را 12 تا 9اگر در فاصله . نمي كند

ه قبول غذاهاي زمينكودك در شروع نكنيد، در آينده 
  .خواهد شدمشكالت زيادي  دچارجامد 

 
 
 
 
 
 

 

  تغذيه تكميلياصول  
از يك نوع ماده غذايي ساده شروع شود و كم كم به  .1

 .مخلوطي از چند نوع افزايش يابد

از يك قاشق مرباخوري شروع و به تدريج بر مقدار آن  .2
به استثناي زرده تخم مرغ كه به اندازه يك ( اضافه شود
 ).وع مي شودنخود شر

 روز فاصله  7 تا 5بين اضافه كردن موادغذايي مختلف  .3
باشد تا شيرخوار اول به يك غذا عادت كند، بعد غذاي 

 .جديدي به او داده شود

 به عاليق كودك اهميت  غذا،در ترتيب دادن بهتر است .4
 .دهيد

حتماً از موادي استفاده شود كه بعدها در سفره خانواده  .5
  . وجود دارد

  غذيه تكميلينحوه ت
از يك كه  شروع غذاي كمكي با فرني آرد برنج است

شروع شده ) ظهر (  قاشق مربا خوري يك بار در روز
سپس مي . وكم كم به مقدار ودفعات آن اضافه مي شود

 سپس.توان حرير بادام را به رژيم كودك اضافه كرد
 به شيرخوار را با غذاي جديدي آشنا كرده وسوپ را

 حبوبات، از پوره سبزيجات ،.رژيم غذايي او اضافه كنيد
به ترتيب اولويت و براساس ...  و ميوه آب ميوه تازه،

برنامه تغذيه اي مشخص شده در كارت پايش رشد و 
  .توصيه هاي مشاورين تغذيه استفاده كنيد



 

 

  زرده تخم مرغ را از چه زمان وچگونه به كودك داد ؟
 

گي به رژيم غذايي كودك اضافه  ماه8زرده تخم مرغ از
براي دادن زرده تخم مرغ به كودك ، ابتدا بايد .مي شود

 دقيقه در آب بجوشانيد تا 20تخم مرغ را به مدت 
سپس زرده سفت شده را از سفيده .  سفت شود "كامال

آن جدا نموده و روز اول به اندازه يك نخود از زرده 
در نرم وحل تخم مرغ را در كمي آب جوشيده يا شير ما

   .كرده ، سپس به شير خوار بدهيد
  :  يك نكته مهم در تغذيه كودك زير يكسال 

 
 ماهگي وهمزمان با شروع غذاي كمكي تا 6از پايان 

 ماهگي غذاي اصلي شيرخوار هنوز شير مادر 12پايان 
است لذا به تغذيه با شير مادر به طور مكرر وبر حسب 

ت شب وروز به ويژه تقاضا وتمايل شيرخوار در تمام مد
معده . قبل هر وعده غذاي كمكي بايد توجه شود 

چه اين امر سبب . كوچك كودك را با غذاها پر نكنيد 
مي شود كه كودك براي مدت طوالني تر سير بماند ودر 

  .نتيجه كمتر پستان مادر را بمكد 
 
 
 

  مواد غذايي غير مجاز تا يك سالگي
ني، مقدار ماده جوشاندن شير در تهيه فر(  شيرگاو-

  .)حساسيت زاي موجود در شير را كمتر مي كند

   سفيده تخم مرغ-
  . انواع توت، كيوي، آلبالو، گيالس و خربزه-
   بادام زميني-
  شكر،نمك،ادويه جات-

  تغذيه كودك بعد از يكسالگي
بعد از يكسالگي بايد بطور تدريجي كودك را با انواع 

از اين . نند آشنا كرد غذاهايي كه افراد خانواده مصرف مي ك
زمان بايد كودك از چهار گروه غذايي اصلي يعني گروه نان 
وغالت ، گروه شير ولبنيات ، گروه گوشت وتخم مرغ 

بطور كلي از . وحبوبات و گروه ميوه ها وسبزيها استفاده كند 
سال دوم زندگي ذائقه كودك با غذاي خانواده شكل مي 

شور وپر ادويه خودداري  بهتر است از تهيه غذاهاي ،گيرد
 و از سرخ كردن غذا بويژه با حرارت زياد وبه مدت شود

مصرف غذاي خانواده براي كودك  . گرددطوالني پرهيز 
بايد تدريجي باشد بطوري كه بعد از گذشت مدت زماني نياز 

  .به تهيه غذاي مخصوص وجداگانه براي كودك نباشد 
  :منابع 

1.www.aftab.ir 
 2. www.koodakaneh.com 
3.www.tebyan.net 
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