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 :مقدمه
اه اول زندگی تغذیه انحصاری با شیر مادر برای در شش م

در . رشد و تکامل کودک از اهمیت ویژه ای برخوردار است

مدت تغذیه انحصاری با شیر مادر نیازی به استفاده از 

 .هیچگونه ماده غذایی و حتی آب ندارد

و نیز  A+Dسالگی قطره  2روزگی تا پایان  51فقط از 

قطره آهن به ( ه نظر پزشکبنا ب)ماهگی  6ماهگی یا  4از 

 .کودک داده شود

اشکالی  ORSدر شرایط بیماری مثل اسهال مصرف 

تغذیه با شیر مادر نیازهای جسمی، روانی و . ندارد

 . عاطفی کودک را تامین می کند

در بعضی موارد با نظر پزشک متخصص بنا به وضعیت 

 4شیرخوار و منحنی رشد او ممکن است الزم باشد از 

 . ذای کمکی برای کودک شروع شودماهگی غ

ماهگی به دلیل آماده  4اصوال شروع غذای کمکی قبل از 

نبودن دستگاه گوارش شیرخوار برای پذیرش غذاهایی 

غیر از شیر اقدام نادرستی است و شروع زودرس تغذیه 

سبب کمتر طلبیدن پستان مادر شده و باعث  ،تکمیلی

 . کاهش تولید شیر مادر می شود

ماهگی نیازهای غذایی شیرخوار به تنهایی با   6بعد از 

شیر برآورده نمی شود و الزم است عالوه بر شیر مادر 

 . تغذیه کودک با غذای نیمه جامد نیز شروع شود

سالگی ابتدا باید کودک شیر مادر بخورد سپس  5تا *** 

 .غذاي کمکی داده شود و شیر مادر غذاي اصلی او است

 

 

 

 غذاي کمکی مناسب چه خصوصیاتی دارد؟

از یک نوع غذای ساده شروع کنید و هر غذا به مدت *

روز داده شود و بعد غذای دیگر به کودک داده  7تا  1

 .شود و به تدریج تنوع غذایی را بیشتر کنید

 .و مایعات با لیوان داده شود بهتر است غذاها با قاشق* 

باید غذاهای کمکی به ترتیب داده شود و هر دو هفته * 

 . غذای خاصی به رژیم غذای کودک اضافه شود

بعد از تغذیه کودک باید آب آشامیدنی سالم و * 

 .به کودک داد بهداشتی

تا یک سالگی به غذای کودک نمک و ادویه اضافه * 

 . نکنید

 .بار گرم نکنیدغذا را بیش از یک * 

قبل از یک سالکی از دادن غذاهای زیر به کودک * 

 :خودداری کنید

اسفناج، شیر گاو، گیالس، کیوی، پنیر، شکالت، 

، قهوه، چای پر رنگ، عسل، توت فرنگی، آلبالو، کشمش

 .خربزه، سفیده تخم مرغ، نوشابه های رنگی و گاز دار

 .هرگز به زور به کودک غذا ندهید*

مبتال به اسهال و یا هر نوع بیماری عفونی به کودک * 

  .دیگر، غذا را در دفعات بیشتر و حجم کمتر بدهید



 
 
 
 

 

 :چگونگی شروع و ادامه غذاي کمکی

 :هفته اول ماه هفتم ●

است که روز اول از  شروع غذای کمکی با فرنی آرد برنج

شروع شده و ( ظهر)خوری یکبار در روز قاشق مربایک 

کم کم به مقدار و دفعات آن اضافه می شود به طوری که 

 . قاشق در روز تبدیل می شود 1روز پنجم به 

 :طرز تهیه فرنی

 5قاشق مرباخوری سر صاف، شکر  2آرد برنج : مواد الزم

 (معادل نصف لیوان)میلی لیتر  521قاشق مرباخوری، شیر 

شیر جوشانده شده سرد را با آرد برنج و شکر  ابتدا

مخلوط کرده در حالیکه روی شعله مالیم قرار دارد هم 

معموال . بزنید تا کم کم آرد برنج پخته شده و قوام بیاید

دقیقه حرارت مالیم برای  51بعد از جوش آمدن حدود 

 .قوام آمدن آن کافیست

 :هفته دوم ماه هفتم ●
. به رژیم غذایی کودک اضافه نمودتوان حریره بادام را می

شروع آن نیز مانند فرنی از یک قاشق مربا خوری یک بار 

 6ن است تا روز ششم و هفتم به در روز می باشد و ممک

البته در این هفته به . مربا خوری در روز برسد قاشق

تدریج که مقدار و دفعات تغذیه با حریره بادام افزایش 

. با فرنی کم می شودغذیه دفعات تمی یابد، مقدار  و 

حریره می توان دفعات در هر وعده یا در تمام بنابراین 

 . کردفرنی جایگزین بادام را 

 :دو هفته آخر ماه هفتم ●
 .می توان سوپ را به رژیم غذایی کودک اضافه کرد

 

 :دو هفته اول ماه هشتم ●

( سفت شده)به برنامه غذایی قبل، زرده تخم مرغ 

ازه یک نخود از زرده را روز اول به اند)اضافه می گردد 

در کمی آب جوشانده با شیر مادر نرم و حل کرده و به 

سپس بتدریج مقدار آن به نصف . شیرخوار داده شود

میان افزایش  زرده در روز یا یک زرده کامل یک روز در

 (. با فرنی و حریره بادام استفاده شودمی یابد و همراه 
 

ای نشاسته در این زمان می توان کم کم از سبزی ه

ای مثل سیب زمینی، کدو حلوایی و نخود سبز به 

اضافه کردن . فاصله هر سه روز به سوپ اضافه کرد

کمی پیاز رنده شده یا خرد شده به سوپ برای رفع 

همچنین افزودن . بوی مرغ یا گوشت اشکالی ندارد

چند قطره آب لیمو ترش تازه یا آب نارنج تازه به 

ا خوش طعم می کند و ر نسوپ و غذای کودک هم آ

 .هم جذب آهن را افزایش می دهد

 : دو هفته دوم ماه هشتم ●
قاشق مربا خوری به عنوان میان  2ماست به مقدار 

هر سه روز یکبار می توان جو، بلغور . وعده داده شود

گندم و رشته فرنگی را پخته و نرم کرد و به اندازه یک 

سوپ با  همراه. )وری به سوپ اضافه کردقاشق مرباخ

می توان یک قاشق مربا خوری کره یا روغن مایع به آن 

در این زمان می توان پوره سبزی های (. اضافه کرد

 .ه جای یک وعده فرنی جایگزین کردنشاسته ای را ب

 

 :نهم دو هفته اول ماه ●

عدس، ماش یا جوانه آنها یا آرد )می توان حبوبات 

 . به سوپ شیرخوار اضافه کرد( حبوبات

 :دو هفته دوم ماه نهم ●

از یک قاشق مرباخوری ( از میوه های فصل)آب میوه  

در روز همراه یک قاشق مرباخوری آب ساده و سالم 

آب میوه خالص می سی سی  03شروع و کم کم به 

 .رسد

 :ه اول ماه دهمدو هفت ●

هلو، )به جای آب میوه می توان از میوه های مجاز 

 .استفاده کرد...( سیب، موز و 

 :دو هفته دوم ماه دهم ●

ضمن تنوع بخشیدن به سوپ می توان به برنامه غذایی 

 . قبلی کته نرم همراه با گوشت اضافه نمود

 :ماه یازدهم و دوازدهم ●

رعایت ... ، کته، پوره و باید تنوع غذا در تهیه سوپ

با توجه به اشتهای کودک می توان به مقدار غذا . شود

به )در هر وعده اضافه کرد و از دادن غذاهای سفره 

 .پرهیز نمود( علت وجود چاشنی و نمک

 

 


