Исхрана од шестог месеца
Запамтите
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Почните дa уводитe чврсту храну у узрасту од око шест
месеци.
Изгњечите храну и додајте мајчино млеко или формулу за
децу. Мешајте добро да би избегли стварање грудвица.
Почните са само једним оброком пахуљица за бебе.
Постепено укључујте воће, поврће и месо.
Повећавајте количину хране својој беби пошто она расте.
Перите бебине зубе два пута дневно.
Дајите охлађену, прокувану воду из шoљe.
Дојите и даље по потреби, или дохрањујте формулом.
Редовно проверавајте раст своје бебе.

Када и зашто
У узрасту од шест месеци ваша беба треба дa почнe дa једe друге ствари
осим мајчиног млека или формуле. Ваша беба је спремна да јој пођете
давати чврсту храну када:
• ваша беба може сама држати главу и у стању је дa вам седи у крилу уз
ослањање
• ваша беба отвара уста кад јој принесете кашику
• ваша беба може да гута а не само да сиса
• ваша беба користи више енергије, јер се више креће (нпр. пуже), и
потребно јој је нешто више од мајчиног млека или формуле да задовољи
апетит
• ваша беба постаје заинтересована за свет око себе, поготово за храну
коју ви једете.
Да би сачувала добро здравље ваша беба треба дa почнe дa једe чврсту
храну у узрасту од око шест месеци, јер њене залихе жељеза и цинка опадају
а потреба за енергијом расте. Увођење чврсте хране прерано, поготово пре
4. месеца, учиниће вашу бебу болесном јер се њен пробавни систем није
развио довољно те не може да поднесе ниједну другу храну осим мајчиног
млека или формуле.

Како почети

•
•
•
•

•
•
•

•

Одаберите време када је ваша беба сретна, ви смирени и имате времена
да се фокусирате на њу.
Ако ваша беба одбија чврсту храну, не брините се и покушајте поново за
пар дана. Припремите храну тако да буде мека додајући мајчино млеко
или формулу. То може дa захтева да храну изгнечите или је прогурате
кроз цедило.
Немојте додавати шећер, мед или сол. Бебе имају истанчано чуло окуса,
а додатна сол може бити штетна за њихове бубреге.
Дајите око пола кашикице чврсте хране ПОСЛЕ храњења мајчиним
млеком или формулом. Током следећих неколико дана постепено
повећавајте количину, док се беба не навикне на чврсту храну. Наставите
дојити или давати формулу, ако што сте радили пре увођења чврсте
хране.
Предлаже се да чврсту храну нудите једном дневно прве седмице, два
пута дневно друге и три пута дневно треће.
Не стављајте кашику или храну у своја уста пре него је дате беби, пошто
ово поспешава пренос бактерија, узрочника покварених зуба на вашу
бебу.
Почните са једном врстом намирнице, и уводите нове једну по једну.
Варирајте намирнице које дајете, да би били сигурни да ваша беба
добива одговарајућу мешавину храњивих састојака. Када је једна
намирница успешно уведена, можете почети спремати мешане оброке,
нпр. пахуљице од риже, млевено месо и поврће.
Почните са пахуљицама за бебе обогаћеним жељезом, као што су рижне
пахуљице (информације ћете наћи на паковању). Пахуљице са житом
нису одговарајуће за овај рани узраст.
Постепено, по свом нахођењу, почните уводити поврће, воће и разне
врсте меса. Мале бебе смеју да једу месо, све док је меко и лако за
прогутати.

•

Ако су особе у сродству са вашом бебом алергичне на неку намирницу,
немојте је уводити пре 12-ог месеца те сачекајте 5-10 дана пре него
уведете следећу.

Савети

•
•
•
•
•
•

Када ваша беба добије зубе перите их два пута дневно користећи танку,
чисту крпицу или малу меку четкицу за зубе. Исту премажите танким
слојем пасте за зубе ниске концентрације хлора. Хлор у зубној пасти
помаже спречавање кварења зуби.
Осигурајте да је храна коју дајете својој беби свежа, правилно
похрањена, и припремљена у чистој околини. Баците сву храну којом сте
већ хранили своју бебу, а припремљену храну држите у фрижидеру само
један дан, јер су бебе веома осетљиве на тровање храном.
Приметићете промене унутар пелена ваше бебе, када уведете нове
намирнице.
Добро је да рано пођете стварати навику беби да пије воду. Пођите
са увођењем прокуване , охлађене воде из шоље са `кљуном`.
Освежавајући напитци, сокови на размућивање и чај нису одговарајући
напитци за бебу.
Наставите са дојењем по потреби или са формулом настојећи да унесете
100ml/kg бебине тежине. Мајчино млеко или формула и даље су основна
храна ваше бебе у овом узрасту.
Да би вам било лакше, припремите храну унапред, те је заледите у
посудама за прављење леда или малим кутијама за храну.

Ово је заиста узбудљиво доба. Не само због саме прехране, него због тога
што бебу уводите у свет наше хране, уживања у њој и друштвених аспеката
исте. Циљ је да у узрасту од 12 месеци ваша беба једе широк спектар здраве
хране, баш као и остатак породице.
Прехрамбене потребе ваше бебе и способност њеног организма да се носи
са новим намирницама, одредиће када ће и којим редом намирнице бити
уведене.
У сладу са развојем ваше бебе мењајте структуру хране од меке до
згњечене, грудвичасте до уситњене за лакше једење прстима. Користите
куповну храну за бебе само повремено, пошто она не пружа овакву
разноликост.
Проверавајте редовно раст своје бебе и уносите га у графикон раста у
личном здравственом картону ваше бебе. Наставите да проверавате да
развојна линија ваше бебе прати шаблон или кривуљу графикона. Ако
линија раста стагнира или се креће на доле, обратите се професионалном
здравственом раднику.
Захвалница
Овај памфлет је у складу са важећим смерницама за храњење беба (Infant Feeding Guidelines)
и за исхрану деце и младих у Аустралији (Dietary Guidelines for Children and Adolescents in
Australia) у издању National Health and Medical Research Council.
Такође је базиран на информацијама из:
•
Infant and Toddler Feeding Guide, Department of Nutrition and Dietetics, Royal Children’s
Hospital and Health Service District, 2004.
•
Breastfeeding: A Simple Guide to Help You Establish Breastfeeding, Community Child Health
Service, Royal Children’s Hospital and Health Service District, 2004.
•
Growing Strong: Feeding You and Your Baby, Public Health Services,
Queensland Health, 2003.
•
Optimal Infant Nutrition: Evidence Based Guidelines 2003-2008,
Queensland Health, 2003.
Овај памфлет је резултат уложених напора многих професионалних здравствених 		
радника Квинсленда. Њихова помоћ у припреми овог материјала је од велике 		
важности.

Цео комплет памфлета можете да пронађете на Интернет страници www.health.qld.gov.au/child&youth/factsheets/.

