
تغذیھ تکمیلی کودکان 

عطیھ رزازی 

رئیس گروه بھبود تغذیھ معاونت بھداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

٩٨پاییز 



تغذیه تکمیلی

اوي تغذیه تکمیلی به مواد غذایی جامد، نیمه جامد یا مایع ح

ا مواد مغذي و انرژي اطالق می شود که عالوه بر شیر مادر یـ 

.شیر مصنوعی به شیرخوار داده می شود



اهمیت تغذیه تکمیلی
نیازهاي ) روزگی 180(تغذیه با شیرمادر به تنهایی تا پایان شش ماه اول تولد •

.  تغذیه اي شیرخوار را تامین می کند

، آهـن  پس از پایان شش ماهگی شیر مادر قادر به تامین انرژي، پروتئین، روي•
.و برخی از ویتامین هاي محلول در چربی نیست

مـاهگی بـیش از نیمـی از نیازهـاي      6 - 12به طوري که تغذیه با شیرمادر از •
ماهگی، حداقل یک سـوم آن را تـامین مـی     12 - 24تغذیه اي شیرخوار و از 

.کند

  بهداشتی هاي مراقبت در کودك رشد روند باید تکمیلی، غذاي شروع از•
  یبررس او تغذیه ي نحوه مورد در شیرخوار رشد اختالل صورت در و تعیین

.گردد انجام الزم هاي



برخی از خطرات شروع زودھنگام غذاھای تکمیلی

  ايغذ شدن جایگزین طریق از مغذي مواد سایر یا انرژي ناکافی دریافت•
  عنوان هب رقیق و آبکی سوپ و حریره از استفاده مانند شیرمادر با تکمیلی

شیرخوار تکمیلی غذاي

چاقی به شیرخوار ابتالي احتمال و مغذي مواد و انرژي دریافت افزایش •

اسهال مانند عفونی هاي بیماري به شیرخوار ابتالي افزایش •

غذایی مواد به آلرژي احتمال افزایش•

  اشتنند دلیل به( ریه به مایعات یا غذا ورود )آسیپیراسیون خطر افزایش•
غذایی مواد بلعیدن در توانائی

  افتدری کاهش ویژه به آن با تغذیه مزایاي کاهش و مادر شیر کم دریافت•
شیرمادر حفاظتی عوامل



برخی از خطرات شروع دیرھنگام غذاھای تکمیلی

وب دریافت ناکافی مواد مغذي مورد نیاز براي تامین رشـد مطلـ  •
کم  شیرخوار و افزایش احتمال اختالل رشد، کمبود ویتامین آ و

خونی فقر آهن

آهسته تر شدن رشد و تکامل شیرخوار•

به تاخیر افتادن عمل جویدن  •

خودداري از خـوردن غـذاي جامـد توسـط شـیرخوار و کـاهش       •
پذیرش غذاي جامد



اصول کلی تغذیھ تکمیلی

.ودبعد از تغذیه شیرخوار با شیرمادر، غذاي تکمیلی به او داده ش•

روز فاصـله گذاشـته    3 - 5بین اضافه کردن مواد غذایی جدید بین •
.شود

ادر در صورتی که شیرخوار به خوردن غذایی بی میلی نشـان داد، مـ  •
روز آن غـذا را   3تـا   2بلکـه بـراي   . یا مراقب کودك پافشاري نکنـد 
.حذف و سپس دوباره شروع کند

زل  دادن مواد غذایی آلرژي زا براي اولین بار به شیرخوار باید در من•
باشد نه مهد کودك یا جاي دیگر



اصول کلی تغذیھ تکمیلی

اقل یک ماده غـذایی یـا حـد   (در ابتدا مواد غذایی باید به شکل یک جزئی•
شکر به  آرد برنج، شیر مادر یا شیر پاستوریزه گاو وکمی) اجزا مانند فرنی

.شیرخوار داده شود

ع اسـت  اگرچه مصرف شیر پاستوریزه گاو براي کودکان زیر یکسال ممنـو •
یر فقط بر اساس مقادیر توصیه شده در تهیـه فرنـی، حریـره بـادام و شـ     (

.استفاده نمود) برنج

.غلظت و قوام غذاي تکمیلی باید متناسب با سن شیر خوار باشد•

اي ، سبزي و میوه را در غـذ )گوسفند و مرغ(پس از غالت میتوان گوشت •
.شیرخوار گنجاند

.ماهگی غذاهاي انگشتی شروع می شود 9از •



اصول کلی تغذیھ تکمیلی
غ انواع گوشتها مانند گوشت قرمز، مرغ و ماهی و همچنین تخم مر•

.به غذاي کودك اضافه شود) سفیده و زرده(

ت غـذا  ترتیبی که غذاها دارند اهمیت کم تري نسبت به قوام و باف•
.دارد

 مواد غذایی چه از نظر نوع و چه از نظر مقدار بایـد بـه تـدریج بـه    •
.برنامه غذایی شیرخوار اضافه شود 

ی و تنـوع غـذای  . در برنامه غذایی کودك، تنوع در نظر گرفته شـود •
.میزان غذا با سن شیرخوار افزایش یابد

یرخوار تا پایان ماه هفتم تمام گروه هاي غذایی باید به تدریج به ش•
.معرفی شوند



ماھگی ۶ - ٨ 

ساعت با شیر مادر تغذیه  24بار در  8مطابق میل شیرخوار حداقل •
.شود

قاشـق مربـا خـوري از فرنـی یـا       2 - 3غذاي کمکی را می توان با •
ر غلظـت کمـی بیشـتر از شـیرماد    ) حریره بادام با غلظـت مناسـب  

.بار در روز شروع شود) 2 – 3(مشابه ماست معمولی

شـت  پس از معرفی غالت، می توان پوره یا شکل نرم شده انواع گو•
)قرمز ، مرغ ، ماهی و پرندگان( ها 

)هویج ، سیب زمینی، کدو حلوایی(سبزي ها •

بی،  سیب ، گالبی، موز، طال(میوه ها ي متنوع کامال رسیده و نرم •
)هلو و انبه



ماھگی ۶ - ٨ 

از حبوباتی مانند عدس و مـاش نیـز مـی تـوان در سـوپ و آش       •
.نموداستفاده 

ایی ماست پاستوریزه و پنیر کـم نمـک پاسـتوریزه در برنامـه غـذ     •
.کودك اضافه شود

.وعده غذا داده شود 2 - 3کودك هر روز به •

میزان غذاي شیرخوار را می توان به تدریج تا نصف لیوان  •

.در هر وعده غذایی افزایش داد) سیسی  250= هرلیوان( 

)جزوه راهنماي مشاوره(. به تدریج به دو سوم فنجان افزایش دهید•



ماھگی  ٩ -١١
.ساعت با شیر مادر تغذیه شود 24بار در  8مطابق میل شیرخوار حداقل •

.وعده غذا داده شود 3 - 4به کودك هر روز  •

 1 - 2هر روز می توان بر اساس اشتهاي شیرخوار بین وعده هاي اصلی،  •
وچـک  میان وعده غذایی مانند هویج یا کرفس به صورت قطعات بسـیار ک 

) البیموز، گالبی، سیب، هلو، ط(پخته شده یا میوه هاي رسیده نرم شده 
.به شیرخوار داد

میزان غذاي شیرخوار را می توان به تدریج از نصـف لیـوان در هـر وعـده     •
.غذایی تا سه چهارم فنجان افزایش داد

.نان را در برنامه غذایی کودك گنجاند•



برخی از مواد غذایی نامناسب یا ممنوع برای تغذیھ  
کودکان زیر یك سال

ك بـه کـود  ) بوتولیسـم دلیل خطـر  به (عسل از دادن شیرگاو و •
.زیریک سال خودداري شود

 حد امکان از دادن آّب میوه طبیعی به شیرخوار زیـر یـک سـال   تا 
هــا پــوره میــوه ماهــه از  7 - 12خــوداري شــود و بــراي کودکــان 

رخوار مصرف آب میوه ممکن است منجر به ابتال شـی . استفاده شود
. شودفساد دندان به اضافه وزن ، چاقی، اسهال ، نفخ و 

ن شرایط خاص مانند یبوست یا کم خونی ناشـی از فقـر آهـ   در •
) سـی سـی   30 - 60(مرباخوري قاشق  6 - 12می توان روزانه 

.میوه طبیعی به کودك دادآب 



برخی از مواد غذایی نامناسب یا ممنوع برای تغذیھ  
کودکان زیر یك سال

.نمک و ادویه به غذاي شیرخوار اضافه نشود•

از دادن آدامس، آب نبات، تکه هاي بزرگ سـیب، آجیـل، ذرت، کشـمش،    •
وار هویج خام، کرفس، انگور و گیالس به دلیل احتمـال خفگـی بـه شـیرخ    

.  خودداري شود

از مغزها می توان به صورت پودر شده براي مقـوي کـردن غـذاها اسـتفاده     •
.نمود

چاي، قهوه و دم کرده هاي گیاهی مانع جذب مواد مغذي مانند آهـن مـی   •
ساعت قبل یا بعد غذا به  2حداقل (شوند و تا حد امکان نباید مصرف شوند 

) .شیرخوار داده شود

ودداري خ) مانند شیر، ماست و پنیر محلی(از دادن لبنیات غیر پاستوریزه  •
.گردد



برخی از رفتارھای غذایی نادرست در تغذیھ 
کودکان زیر یك سال

ـ ... از دادن انواع تنقالت کم ارزش مانند شیرینی هـا ، چیـپس ، پفـک و    • ه ب
.شیرخوار خودداري گردد

 از اضافه کردن شکر به هر نوع غذاي کودك مانند ماسـت، سـوپ، میـوه یـا    •
. سبزي پخته و همچنین مصـرف نوشـیدنی هـاي شـیرین خـودداري گـردد      

)اضافه وزن و چاقی، پوسیدگی دندان، ذائقه کودك به طعم شیرین(

 زیـرا . از مواد غذایی کنسرو شده در تهیـه غـذاي شـیرخوار اسـتفاده نشـود      •
.حاوي نمک و شکر زیادي هستند

از دادن تخم مرغ خام و تخم مرغ عسلی که خوب پختـه نشـده خـودداري     •
.شود

 نمک به غذاي کودك اضافه نشود تا کودك به طعم طبیعـی غـذاها عـادت    •
.کند



آنهـا    شیرخوارانی که حداقل یکی از بستگان درجه اول 
سابقه آلرژي داشته باشند در ) برادریا خواهر و والدین (

.آلــــرژي قــــرار دارنــــد  معــــرض خطــــر  

شیرخوار در معرض خطر آلرژی



نحوه ی معرفی غذاھای آلرژن برای کودکان در  
معرض خطر آلرژی

شروع و معرفی مواد غذایی آلـرژن بـراي تمـام کودکـان حتـی      •
مـاهگی تاییـد    6کودکان در معرض خطر آلرژي پـس از پایـان   

.شده است

دادن مواد غذایی آلرژن به کودکان در معـرض خطـر آلـرژي در    •
ماننـد  (صورتی امکان پذیر است که قبال واکنش هاي آلرژیکـی  

بـه مـواد غـذایی نشـان نـداده      ) کهیر، اگزما، خس خس سـینه 
.باشند

ی کودك تمام مواد غذایی معرفی شده مناسب براي غذاي کمکـ •
مانند غالت ، گوشت، سبزي ها و میوه هـا را مصـرف  و تحمـل    

.کرده باشد



نحوه ی معرفی غذاھای آلرژن برای کودکان در  
معرض خطر آلرژی

در صورت داشتن این دو شرط می توان مقـدار کمـی از غـذاهاي    •
لی را به مقدار جزئی به او داد و اگـر مشـک  ) غیر از شیر گاو(آلرژن 

 گزارش نشد مقدار آن ماده غذایی را به تـدریج در برنامـه غـذایی   
.شیرخوار اضافه نمود

مواد غذایی آلرژن باید در منزل بـه کـودك داده شـود و در مهـد     •
.کودك یا جاي دیگر نباشد

ـ     • م براي کودکان داراي اگزماي متوسط تـا شـدید یـا داشـتن عالئ
آلرژي در هنگام تغذیه با شیر مـادر یـا هنگـام معرفـی هـر مـاده       

ي غذایی خصوصا مواد غذایی آلرژن الزم است ارزیابی از نظر آلـرژ 
.توسط پزشک انجام گیرد



مغذی کردن غذای کودک  

مغذي کردن غذا یعنی اضافه کردن برخی مـواد غـذایی بـا    

از . هدف افزایش مقدار پروتئین، ویتامین هـا و امـالح غـذا   

آنجایی که این کار می تواند باعـث افـزایش حجـم غـذاي     

کودك شود، الزم است حتما مغذي کردن به همـراه مقـوي   

.سازي غذاي کودك انجام گیرد



روشھاي مغذي كردن غذا را بھ مادر آموزش دھید

پس از معرفی تمام گروه هاي غذایی می توان، پودر جوانه  •
رغالت و حبوبات به برخی غذاها به ویژه سوپ، فرنی با شی

.مادر و کته اضافه نمود•

.کمی گوشت یا مرغ به غذاي شیرخوار اضافه شود•

  از انواع حبوبات مانند عدس و ماش که کامال پخته شده اند  •
.می توان به شیرخوارداد

تخم مرغ آب پز را می توان داخل سوپ و یا ماکارونی پس از    •
.طبخ رنده کرد



روشھاي مغذي كردن غذا را بھ مادر آموزش دھید

میوه ها و سبزي ها از جمله مواد غنـی از ویتـامین و امـالح بـه     •
د شمار می روند بنابراین انواع سـبزي هـاي زرد و نـارنجی ماننـ    

ري کدو حلوایی و هویج و انواع سبزي هاي برگ سبز مانند جعف
.و شوید به غذاي شیر خوار اضافه شود

 سوپ از جمله غذاهاي بسیار مغذي است که البتـه اگـر رقیـق    •
لـذا از مـادر   . تهیه شـود مقـدار انـرژي آن ناکـافی خواهـد بـود      

. بخواهید که از دادن سوپ رقیق به کودك خودداري کند



مقوی کردن غذای کودک  

مقوي کردن غذا یعنی اضافه کردن برخی مواد  

غذایی با هدف افزایش مقدار انرژي غذا



روشھاي مغذي كردن غذا را بھ مادر آموزش دھید

بعد از پخت تکـه هـاي جامـد غـذا ماننـد      . غذاها را با آب کم بپزید•
ا گوشت، حبوبات، سیب زمینی و سبزي ها، آنها را از آب سوپ جـد 

تا یک  کرده و له کنید، سپس کم کم آب سوپ را به آن اضافه کنید
.پوره غلیظ درست شود

در صورت امکان یک قاشق مربـاخوري شیرخشـک بـه حریـره یـا       •
.سوپ کودك اضافه کنید

د بر روي نان کودك که معموال به عنوان میان وعده مصرف می شـو •
.کمی کره بمالید

ن و انواع مغزها مانند گردو، بادام و پسته داراي انرژي و نیـز پـروتئی  •
.ریزمغذي ها به میزان نسبتا خوبی هستند



روشھاي مغذي كردن غذا را بھ مادر آموزش دھید

غن کره، رو) به اندازه یک قاشق مرباخوري(به غذاي کودکان مقدار کمی •
ودك این کار بدون آنکه حجم غـذاي کـ  . زیتون یا روغن مایع اضافه کنید

اگـر مقـدار زیـادي    (را افزایش دهد مقدار کالري آن را افزایش می دهـد  
د و روغن به غذا اضافه شود ممکن است کودك زودتر احساس سیري کنـ 

ردن اگر کودك رشد مناسبی دارد، اضافه کـ . نتواند همه غذایش را بخورد
روغن بیشتر در غـذاي کـودك ضـرورت نـدارد زیـرا باعـث افـزایش وزن        

).کودك می شود

. میزان شکر موجود در غذاي کودك در محدوده دستور تهیـه غـذا باشـد   •
 غذاهاي شیرین ضمن تغییر ذائقه کـودك مـی توانـد جـایگزین غـذاهاي     

وانـد  اصلی و حتی شیرمادر شده و به دلیل دارا نبودن ریزمغذي ها مـی ت 
.ابتال کودك را به سوءتغذیه فراهم آورد



سال   ١-٢تغذیھ کودکان 



سال ١-٢ضرورت تغذیھ با شیر مادر کودکان 

.هر چقدر شیرخوار میخواهد با شیر مادر تغذیه شود•

یک منبع خوب تامین پروتئین  •

یک سوم انرژي مورد نیاز روزانه  •

براي محافظت کودك در برابر عفونتها  •

نیازهاي عاطفی و روانی شیرخوار    •

تکامل ذهنی و جسمی  •

ماري  یک منبع مهم تامین کننده انرژي براي کودك در زمان بی•
و بی اشتهایی  



سال ١-٢اصول تغذیھ کودکان 

ساعت پس از صرف غذا 1تغذیه با شیرمادر نیم تا •

نان و غالت، شیرو (تنوع غذایی، استفاده از تمام گروه هاي اصلی غذایی •
)لبنیات، گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغزدانه ها، سبزي ها و میوه ها

لیوان تا یک لیوان پر 3/  4وعده غذا و در هر وعده به اندازه  4تا  3هر روز •

)میوه، سبزیجات، مغزها(بار میان وعده مغذي  1 - 2هر روز  •

س،آب پرهیز از مصرف تنقالت بی ارزش نظیر غالت حجیم شده، شکالت، چیپ•
میوه هاي تجاري به عنوان میان وعده

استفاده از ماست پاستوریزه و یا ماست میوه خانگی•

)دو لیوان در روز(مصرف شیر و لبنیات پاستوریزه •

کیلو کالري در گرم 1تا  0,6دانسیته انرژي از •



توصیھ ھاي تغذیھ اي ضروري بھ مادران 
)در مورد تغذیھ كودك با اضافھ وزن، چاق واحتمال اضافھ وزن(

.از دادن مواد غذایي چرب و شیرین بھ كودك خودداری شود•

از میان وعده غذایي سالم و ب�ا ارزش غ�ذایي مانن�د ان�واع می�وه ھ�ا و       •

.سبزی ھای تازه و لبنیات كم چرب استفاده شود

.بھ زور بھ كودك غذا داده نشود •

س���اعت در روز فعالی���ت ھ���ای ك���م تح���رك    ٢ك���ودك بای���د كمت���ر از   •

.ھ باشدداشت) تماشای تلویزیون و یا استفاده از كامپیوتر و تبلت(

 برای ارائھ سایر توصیھ ھای تغذیھ ای از راھنمای مش�اوره ب�ا م�ادر   •

.در مورد اضافھ وزن و چاقي كودك استفاده شود



مکمل ھا در شیرخواران و کودکان



م���اھگی ی���ا  ۶مکم���ل آھ���ن از پای���ان  •

ا ھمزم��ان ب��ا ش��روع تغذی��ھ تکمیل��ی ب�� 

ح�داكثر   kg/ day / mg 1دوز 

 )خ�الص (میلی گرم آھ�ن المنت�ال    ١۵

قطره ١۵درروز تقریبًا معادل 

در کودکان ترم 

 ٣ - ۵از   A+Dمکم������ل ویت������امین  •

م����اھگی ب����ھ  ٢۴روزگ����ی ت����ا پای����ان 

و  Dواح�����د ویت�����امین   ۴٠٠می�����زان 

در روز  Aواح������د ویت������امین  ١۵٠٠

معادل یک سی سی



مکم���������ل آھ���������ن ب���������ا دوز •

kg/day/mg2     میل�ی   ١۵ح�داكثر

درروز ) خ��الص (گ��رم آھ��ن المنت��ال    

قط��ره زم��انی ک��ھ    ١۵تقریب��ًا مع��ادل  

براب����ر وزن ھنگ����ام  ٢وزن ك����ودک 

)ماھگی ٢حدود (تولد شود 

در کودکان پره ترم

٢۵٠٠وزن کمتر از 

 ٣ - ۵از   A+Dمکم������ل ویت������امین  •

م����اھگی ب����ھ  ٢۴روزگ����ی ت����ا پای����ان 

و  Dواح�����د ویت�����امین   ۴٠٠می�����زان 

در روز  Aواح������د ویت������امین  ١۵٠٠

معادل یک سی سی



ــا دوز    • ــن بـــ ــل آهـــ مکمـــ

kg/day/mg3-4     15حــداکثر 

 درروز) خالص(میلی گرم آهن المنتال 

قطره زمانی کـه وزن   15تقریباً معادل 

برابر وزن هنگـام تولـد شـود     2کودك 

)ماهگی 2حدود (

در کودکان پره ترم

١۵٠٠وزن کمتر از 

 3 - 5از   A+Dمکمــــل ویتــــامین •

مـاهگی بـه میـزان     24روزگی تا پایان 

واحـد   1500و  Dواحد ویتامین  400

در روز معــادل یــک ســی  Aویتــامین 

سی



روش ھای تغذیھ کودک 



رفتار تغذیه کودك

 کودکان را در غذا خوردن کمک کنید و نسبت بـه عالئـم و نشـانه هـاي    •
.  گرسنگی کودکان حساس باشید

.  با آرامش و صبر و حوصله به کودك غذا بدهید•

 در طول تغذیه کودك ضمن برقراري تماس چشـمی بـا کـودك صـحبت    •
.  کنید

هـا،   به منظور تشیق کودکان به غذا خوردن ازمواد غذایی مختلف با طعم•
.  بافت و ترکیبات متفاوت استفاده کنید

درهنگام غذا خوردن کودك عوامل حـواس پرتـی کـودك را بـه حـداقل      •
.  برسانید

.  ددر هنگام غذا خوردن کودك در کنار کودك باشید و به او توجه نمائی•



آماده کردن بھداشتی غذای کودک  



نکته کلیدي براي سالم سازي غذا 5

تمیزبودن دستها و ظروف مورد استفاده •

استفاده از آب و مواد خام سالم •

جداسازي و نگهداري مواد غذایی خام و پخته  •

پختن کامل غذاي کودك  •

نگهداري غذا در درجه حرارت مناسب و سالم•



با تشکر از توجھ شما 


