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Hozzátáplálási
Kisokos

TKÖZI AJÁ

A Házi Gyermekorvosok Egyesületének
és a Magyar Gyógyszerészi Kamara ajánlásával

Kedves Szülő!
A tudományos kutatások eredményeinek köszönhetően ismereteink folyamatosan
fejlődnek, változnak. A hozzátáplálási ajánlások is időről időre megújulnak, pontosabban fogalmaznak, hogy a gyermeked érdekét szolgálják. Aktualizált nemzetközi
ajánlások születtek az elmúlt években a hozzátáplálás, allergia prevenció témában
is. Ismerté vált, hogy igazoltan nem csökkenti a táplálékallergének bevezetésének
késleltetése a később kialakuló allergiás megbetegedések kialakulásának kockázatát. A táplálékallergének bevezetése szükséges az egészséges gyermek 12 hónapos
életkora előtt – lehetőség szerint a kizárólagos 6 hónapos korig ajánlott anyatejes
táplálást követően bármikor, így minimalizálható a később kialakuló allergia
és az ekcéma kialakulásának valószínűsége 1/a.
Nagyon izgalmas és kihívásokkal teli időszak következik számotokra a hozzátáplálás közeledtével! Számok, táblázatok, főzés, sütés, vásárlás, úgy érzed, minden
a nyakadba szakadt! Ne aggódj, a lényeg, hogy gyermeked jól fejlődjön (mely a percentiltáblázatok segítségével ellenőrizendő) és, hogy jól érezzétek magatokat!

A hozzátáplálás során a Te feladatod 2
• eldönteni, milyen ételt kínálsz gyermekednek
• eldönteni, hogy ezt hogyan és mikor tálalod

A gyermeked feladata 2
• eldönteni, hogy kér-e belőle
• eldönteni, hogy mennyit szeretne belőle enni
Szeresd és fogadd el gyermekedet olyannak, amilyen! Mindig mutass példát: egyetek
együtt, élvezzétek az étkezést, de ne ess át a ló másik oldalára: ne jutalmazz és ne
büntess, ne zsarolj étellel!

Mikor kezdd el a hozzátáplálást?

Mindenki nyaggat, hogy kezdd már el a hozzátáplálást, hiszen a gyermek éhezik! A másik
véglet, amikor azt hallod, hogy „el ne kezdd, még nincs kész rá az emésztőrendszere!”.
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Réthy Lajos Attila: A csecsemőkori allergia megelőzés korszerű irányelvei és lehetőségei,
Up-to-date guidelines and possibilities of allergy prevention in Infancy: Egészségfejlesztés, LVIII. évfolyam, 2017, 1. szám
Anette Kast-Zahn-Hartmut Morgenroth: Táplálkozási kalauz gyerekeknek, A helyes étkezés szabályai, Móra Kiadó, 2007, p.16.

De mi is az a hozzátáplálás?
A WHO definíciója szerint:
„A hozzátáplálás egy folyamat, amely akkor kezdődik, amikor az anyatej önmagában már nem elegendő ahhoz, hogy megfeleljen a csecsemő táplálkozási igényeinek,
és ezért más élelmiszerekre és folyadékokra is szükség van az anyatej mellett.” 3

A Védőnői Szakmai Kollégium meghatározása szerint:

A nemzetközi irodalom „szolid” néven foglalja össze az anyatejen és a tápszeren kívüli
egyéb ételeket. Bevezetésük a folyékony-pépestől a szilárd ételekig folyamatosan
történik, mind típus, mind állag szempontjából. „Nagy jelentőséggel bír a szolidok
bevezetésének időpontja, amelyet a csecsemő fizikai fejlettsége és állapota (a gyomorbél rendszer érettsége, a fogfejlődés, betegségek, örökletes hajlam) mellett pszichés
tényezők is befolyásolnak. Ez a rendkívül érzékeny korai időszak a későbbi problémák
(allergiák, hiányállapotok, rossz étkezési szokások, obesitas stb.) kialakulásában
meghatározó lehet. Ez a definíció nem tesz különbséget olyan táplálási módok között,
amikor az anyatejen kívül csak tápszert, csak nem-humán tejet, csak szilárd és pépes
ételeket vagy ezeket különböző kombinációban vagy arányban alkalmazzák.” 4
A hozzátáplálás időzítése kérdésében a nemzetközi, hivatalos állásfoglalás szerint
több lehetséges válasz van:
ESPGHAN | Európai Gyermekgasztroenterológiai, Hepatológiai és Táplálkozástudományi
Társaság (nemzetközi ajánlása európai szoptatott és csecsemőtápszerrel táplált csecsemőknek
egyaránt) 5 6 . Az időre született babák emésztési és vesefunkciói kb. már 4 – 5 hónaposan
(17 hetesen) készen állnak a hozzátáplálásra. Az időre született babák kb. 4 – 6 hónapos
kor között általában elsajátítják azokat a készségeket, amelyek szükségesek a hozzátápláláshoz. Az egészséges anya kizárólagos szoptatással az egészséges, időre született csecsemője tápanyagigényének javát nagyjából 6 hónapos korig fedezi, de ez nem
minden anyára és csecsemőre igaz. Néhány csecsemőnek szüksége lehet energia- vagy
vaspótlásra 6 hónapos kora előtt. A köldökzsinór késleltetett elkötése javít az újszülött
vasháztartásán, ezzel csökkentve a 6 hónapos kor előtti vaspótlás valószínűségét.
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WHO: Complementary feeding, April 28, 2010 | www.who.int/nutrition/topics/complementary_feeding/en/index.html
Védőnői Szakmai Kollégium: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja az egészséges csecsemő (0 – 12 hónap) táplálásáról, 2010,
www.mave.hu/uploads/file/VSZK%20protokoll%20csecsemo%20taplalasa%200-12%20ho.pdf
Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina: ESPGHAN Állásfoglalás – új ajánlások a hozzátáplálás területén, Új Diéta, 2017 / 2 – 3
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Mary; Bronsky, Jiri; Campoy, Cristina; Domellöf, Magnus; Embleton, Nicholas; Fidler Mis, Nataša; Hojsak, Iva; Hulst, Jessie M.; Indrio, Flavia; Lapillonne, Alexandre;
Molgaard, Christian Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition: January 2017 - Volume 64 - Issue 1 - p 119–132 doi: 10.1097/MPG.0000000000001454 Society
Statements p 15–16

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezek az állítások, javaslatok az érett, időre született
babára vonatkoznak, akire jellemző, hogy a hozzátáplálás megkezdésének idején már7:
• segítséggel képes ülni (A legtöbb baba ilyenkor még nem tud segítség nélkül
ülni. Viszont segítséggel ültethető az étkezések időtartamára, kb. 110 – 120 fokos
szögben. Fekvő / félig fekvő helyzetben a félrenyelés veszélye nagyobb.)
• tartja a fejét, nyakát
• kezét, vagy a játékait a szája felé közelíti
• hason fekve, nyújtott könyökkel kinyomja magát
• nyitja a száját, ha az étel közelít a szájához, és elfordul, becsukja a száját, ha már
jóllakott / nem kér
• érdeklődik az ételek iránt, nyúl értük, a tárgyakat egyik kezéből a másikba helyezi
• megduplázta már a születési súlyát (a legtöbb csecsemő 4 hónapos korára megduplázza a születési súlyát)
Babád többféle okból kifolyólag kiköpheti az ételt. Például ha nem ízlik neki, furcsa az állaga,
ezért próbáld meg az első alkalmakkor anyatejjel / tápszerrel hígítani a bevezetendő ételt!

Tudtad?

Tévhit, hogy a csecsemőknek 6 hónapos korukig „nyitott” a bélrendszerük8.

Mi történhet, ha túl hamar kezded el babád hozzátáplálását
(4 hónapos kor előtt7) ?

Gyakoribb lehet a félrenyelés, a még meglévő nyelvkilökő reflexe (mely általában
4 – 5 hónapos korban tűnik el) nehezíti a táplálást, ezenkívül a túl korai bevezetésnek
egyéb, nem kívánatos mellékhatásai is lehetnek, ezért nem ajánlott.

Mi történhet, ha túl későn kezded el babád hozzátáplálását7?

Fokozódhat a táplálékallergiák és az atópiás ekcéma kialakulásának kockázata.
Lassult súlyfejlődéshez vezethet, mivel babád 6 hónapos kora után kizárólag az anyatejből / tápszerből nem jut már elég tápanyaghoz és az allergia kialakulásának
kockázata is fokozódhat.
7
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The Science of Mom: A Research-Based Guide to Your Baby's First Year, was published by Johns Hopkins Press in August 2015.

This topic last updated: jún. 6, 2017. | http://www.uptodate.com/contents/starting-solid-foods-during-infancy-beyond-the-basics

Ha időre született, egészséges babád van, akkor ráérsz 6 hónaposan elkezdeni
a hozzátáplálást. Addig elég a szoptatás (főleg ha te is vegyesen étkezel), ennek
hiányában a megfelelően kiválasztott és elkészített tápszer. Ha bizonytalan vagy,
kérj segítséget az optimális időpont eldöntéséről gyermeked házi gyermekorvosától,
egyeztess védőnőddel!
Ha a babád koraszülött volt, illetve nem fejlődik, gyarapodik megfelelően, kérd
házi gyermekorvosod segítségét, konzultálj illetékes szakemberrel, koraszülött babád esetén gyermeked neonatológusával. Fontos, hogy minden baba hozzátáplálása
kezdődjön el a gyermek 26 hetes koráig.

Miért pont „szintek”-re van osztva a hozzátáplálási táblázat,
és miért pont ezt használd?

Nincs kötött, szigorú szabály arra nézve hogy az egyes alapanyagokat milyen sorrendben, mikor kezdd el bevezetni, de érdemes a megszokott sorrenddel kezdeni –
ebben a védőnő is segíthet tanáccsal. Annyi valószínűsíthető, hogy melyik életkorban
hogyan fog reagálni gyermeked szervezete az ételekre, de ez egyénenként eltérő
lehet. Nem is szükséges ennyire katonásan venni, ezért a Kiskanál Kommandó
könnyít a helyzeteden: szinteket használunk. A szintek nagyobb léptékben haladnak
(többségük több hónapot ölel fel), és csak iránymutató jellegűek.
1. szint az anyatej és / vagy tápszer mellett a hozzátáplálás kezdésének időpontját, jelöli
(betöltött 17. hét és 26. hét között szükséges megkezdeni a hozzátáplálást)
2. szint gyermeked 7 – 8 hónapos életkora
3. szint gyermeked 9 – 10 hónapos életkora
4. szint gyermeked 11 – 12 hónapos életkora
5. szint gyermeked 1 – 3 éves életkora

Hogyan készüljek fel a hozzátáplálásra?
A legfontosabb: nyugodj meg, lazíts, és hallgass az ösztöneidre is!
Szükséged lesz tiszta eszközökre, amelyeket kizárólag

a gyermeked ételeinek elkészítéséhez használsz. Kiskanálra, gyermekvillára, különböző tányérokra, poharakra,
szalvétára, etetőszékre, előkékre, jó alapanyagokra, időre,
nyugalomra, szeretetre, elfogadásra.
A cél az, hogy gyermeked megszeresse az étkezést,
érdeklődő és nyitott legyen, nem pedig az, hogy görcsösen ragaszkodj a mennyiségekhez, és mindenáron
beletömd az ételt.
Egész pici korától, amikor eszel, vagy a család eszik,
told nyugodtan oda a pihenőszékét az asztalhoz! Nem baj,
ha őt még nem kínálod meg, a lényeg, hogy rengeteget
tanul és segíti a szocializációját már az étkezés látványa
is. Attól még, hogy picike, ne rekeszd ki, vond be a társaságba! Hidd el, amint eljön
a hozzátáplálás ideje, a babád már alig fogja várni, hogy ő is kóstolgasson valamit.
Természetes lesz számára az étkezés, nem egy új, fura dolog.
Amikor indul a hozzátáplálás, lehetőség szerint mindig együtt egyen veled, és ha
a család többi tagjával is, az még jobb!
Ne ültesd külön, ne figyeljen az asztalnál minden szempár csendben és feszülten
arra, hogy a gyermek épp mennyit eszik, ne piszkálják: „Egyél még!”, „Fúúúj, ezt
kell megenned?”, „Ne egyél ilyen sokat!”
Természetesen figyelj, étkezés közben se hagyd soha magára, mert bármi történhet,
és a jelenléted teszi az egész folyamatot biztonságossá. A babát egyedül semmilyen
körülmények közt ne hagyd magára, egy percre sem!

Melyik étkezéseken kóstoltasd meg új étellel a gyermeked?
Először tízórai, majd uzsonna, aztán reggeli és / vagy ebéd, legvégül vacsora alkalmával,
lehetőleg hétköznap, ne nagy ünnep vagy utazás előtt!
Havonta egy étkezést vezess be gyermeked számára. Célszerű nagyjából egy
időpontban kínálnod és beépítened az étkezéseket a napirendjébe. A napirend növeli a babák biztonságérzetét már születéstől fogva, hiszen tudja, hogy mikor mi
következik. Ez nem azt jelenti, hogy stopperrel állítsd be az étkezések kezdetét,
de nagyjából tartsd a rendszert.

Hozzátáplálás menete:
1. nap: 1 – 2 teáskanál gyümölcs- / zöldségpüré (5 – 20 g)
(esetleg anyatejjel/csecsemőtápszerrel keverve)
2 – 3. nap: 3 – 5 evőkanál gyümölcs- / zöldségpüré
4 – 5. nap: fél adag gyümölcs-/zöldségpüré (kb. 60 – 90 g)
6 – 7. nap: egy teljes adag / étkezés (kb. 180 – 200 g)
Ne feledd, minden baba más. Hiába írunk neked mennyiséget, ő nem mindig így
gondolja. Előfordulhat, hogy buzgón nyitja a száját már a második napon, és kéri
a fél adagot. Bízz benne és az ösztöneidben, a baba érzi, hogy mire van szüksége!
Ez nem azt jelenti, hogy rögtön egy teljes adagot kínálj az első nap, hiszen a pocakját fokozatosan kell a szilárd táplálékra szoktatnod. Elég egyértelmű jelekkel
tudatja babád, ha kér még: nyitja a száját. Becsukja és elfordul, ha jóllakott.
Azt javasoljuk, hogy a babák étkezéseinek gerincét a hazai, szezonális alapanyagok
adják, de nyugodtan egészítsd ki ezt alkalomadtán egy-egy más jellegű (egzotikus /nem
szezonális / külföldi) alapanyaggal, ha kedve / kedved van és megengedheted magatoknak.
Mindegyik gyerkőc más és más, nem reagálnak egyformán minden alapanyag ízére, állagára.

„4-napos szabály”

Ez azt jelenti, hogy egy-egy alapanyagot mindig
négy napos szünetet tartva vezess be a babád étrendjébe. Egy példa: a banán bevezetése.
Eddig kapott almát gyermeked, de szeretnéd
bevezetni neki a banánt is (amelyet ugyanúgy moss
meg hámozás előtt!). A szokásos almája mellé keverj egy-két teáskanál banánt is, majd négy napig
más ételt ne vezess be, csak azt kaphatja enni,
amit már addig is fogyasztott. E módszer segítségével tünetek megjelenése esetén pontosan tudni
fogod, hogy azt mely alapanyag okozza.
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Védőnői Szakmai Kollégium: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja az egészséges csecsemő (0 – 12 hónap) táplálásáról, 2010,
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A higiénia nagyon fontos!

Gyermeked piciny szervezete érzékenyebb a kü-

lönböző fertőzésekre, mint a te szervezeted. A fertőzések kialakulását minimalizálhatod akkor is,
ha nem vagy konyhatündér!
Odafigyelés, következetesség és rendszeresség
szükséges! Mindig moss kezet, az eszközöket tartsd
rendben, babád eszközeit külön mosogasd, ételkészítésnél, tárolásnál pedig fokozottan figyelj arra,
hogy nyers hús, tojás ne érintkezzen semmivel.
Talán a legfontosabb az, hogy a „konyharuhába
törlök mindent” felejtsd el! A konyharuha fertőzőforrás lehet, ha mindent abba
törölsz. Például, ha nyers hús szeletelése után beletörlöd a kezed, majd ugyanebbe
a konyharuhába a tiszta edényeket törlöd, a fertőzésveszély megnő.
Gyakran hallhatod, olvashatod, hogy a glutén okolható több betegségért, egészségügyi problémáért. A helyzet azonban ennél jóval árnyaltabb. Joggal kérdezheted:

A glutént mikor vezessem be és hogyan?

Glutén: egy olyan fehérje, amely képes némely embernél beindítani egy kóros (autoimmun, azaz a szervezet önmaga ellen forduló) folyamatot, amely során károsodás

jön létre9.Ennek a genetikailag kódolt, örökletes betegségnek a neve „cöliákia”, azaz
lisztérzékenység.
Glutént tartalmaz a búza, a rozs és az árpa, és az ezekből készülő élelmiszerek,
a durumbúza, tönkölybúza, graham liszt egyaránt. A zab normál esetben nem (hiszen
távoli rokona a búzának), viszont az esetleges szennyeződés miatt nem tekinthető
gluténmentesnek (kivéve, ha a címkén ez olvasható).
Fontos, hogy a glutént a babád étrendjébe az első szülinapja előtt vezesd be8!
A glutén bevezetése kis adagokban történjen, és ne ez legyen babád legelsőként
kóstoltatott étele.
Kis adagnak számít például egy pici liszt az ételeibe keverve (amelyet szükséges
megfőznöd), maximum fél babakeksz (pépesítve). Az ennél nagyobb adag a hozzátáplálás első pár hetében kerülendő! Ebben az időszakban elég hetente 2 – 3-szor
kínálnod a „kis mennyiséget” babádnak.
8
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The Science of Mom: A Research-Based Guide to Your Baby's First Year, was published by Johns Hopkins Press in August 2015.
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Glutén az étrendben
H o z z átá p l á l á s
e l s ő pá r h e t e

1 éves korig

1 –3 é v e s k o r
k ö z ött (6)

• negyed - fél szelet
Mennyisége

kenyér
Maximum fél

• fél – 1 db
kifli / zsemle

babakeksz (pépesítve),

• 1 – 2 szelet kenyér
• 2 – 4 ek. főtt tészta /

1 mk. liszt ételbe

• 1 – 6 db babakeksz

bulgur / egyéb

keverve, hőkezelve

• 1 – 4 ek. főtt tészta /

gabonaalapú köret

bulgur / egyéb

G ya k o r i s á g

gabonaalapú köret
Hetente 2 – 3-szor

Naponta 1 – 2-szer

Naponta 2 – 3-szor
(ebből a fele teljes
kiőrlésű)

Általában egyidőben csak egyféle új táplálékot vezess be! Így esetleges bármilyen reakció esetén könnyebben azonosítható a kiváltó ok. Az új (bevezetendő) táplálékkal kezdd
az etetést, különben jóllakottan már nem biztos, hogy megízleli babád az újdonságot.

Mi a helyzet az allergiát okozó ételekkel? 1 b, 6
Amennyiben egészséges a gyermeked, a nemzetközileg elfogadott állásfoglalások
szerint minden táplálékallergént szükséges bevezetni számára 1 éves szülinapja előtt.
Ha azonban például ekcémás és / vagy tojásallergiás a gyermek, akkor már magasabb
rizikócsoportba sorolandó. Ilyenkor szakemberrel kell konzultálni a bevezetés időzítéséről.
A leggyakoribb táplálékallergének előfordulási gyakoriságuk sorrendjében, nemzetközileg: Tojás – Tejfehérje – Földimogyoró – Hal – Glutén
A nemzetközi allergológiai ajánlásokat várhatóan hamarosan követik a nemzeti ajánlások
is, ezek egyelőre kidolgozás alatt vannak mindenütt, így Magyarországon is.
1b
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https://www.niaid.nih.gov/sites/default/files/addendum-peanut-allergy-prevention-guidelines.pdf
Complementary Feeding: A Position Paper by the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition Fewtrell,
Mary; Bronsky, Jiri; Campoy, Cristina; Domellöf, Magnus; Embleton, Nicholas; Fidler Mis, Nataša; Hojsak, Iva; Hulst, Jessie M.; Indrio, Flavia; Lapillonne, Alexandre;
Molgaard, Christian Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition: January 2017, Volume 64, Issue 1, p. 119 – 132
doi: 10.1097/MPG.0000000000001454 Society Statements p. 15 – 16

Az, hogy ebben a (normál esetben) kb. fél évben mikor vezeted be táplálékallergéneket,
mindegy. Azonban fontos, hogy a baba életében legelőször bevezetendő táplálékfélék
még ne az allergizáló ételek közül kerüljenek ki, hanem inkább a megszokott táplálékfélékkel kezdd a hozzátáplálást. Ha ezek közül párat már elfogad, akkor kezdd
el valamelyik allergizáló étel bevezetését.
Allergén: olyan anyag, melyek allergiás reakciót képes kiváltani.
A gyakori táplálékallergének bevezetése kis adagokban történjen, és ne ezekből
kerüljön ki babád legelsőként kóstoltatott étele.
A bevezetés nem jelent egyet azzal, hogy a baba jól lakjon az adott allergénnel:
magyarul nem szabad teletömni pl. főtt tojással az első alkalommal. Kezdetben elég,
ha egy mokkáskanálnyit belerejtesz az ételeibe, ezzel mintegy bemutatod a babád
immunrendszerének az allergént!
Az élet első ezer napja (a fogantatástól kb. a babád két éves koráig terjedő időszak)
összefüggésben van a civilizációs betegségek (pl. elhízás, szív-érrendszeri betegségek,
allergiahajlam, stb.) előfordulásával.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy csökkentheted számos betegség kialakulásának
esélyét, ha ebben az időszakban fokozottan figyelsz gyermeked étrendjére, életmódjára, környezetére. Azonban vannak olyan (külső) tényezők, amit nem tudsz feltétlen
befolyásolni, és ilyen szempontból gyermeked egy kis hátránnyal indul, pl. ha:
• koraszülött
• császármetszéssel született
• nála / családban előfordul allergiás betegség / szénanátha / asztma
• csecsemőkorában olyan antibiotikus kezelésben részesült, ami megváltoztathatta a béflóráját
• nem volt kizárólagosan szoptatva 4 hónapos koráig
• dohányfüstnek van kitéve: ez nem feltétlen azt jelenti, hogy közvetlen ráfújod
a füstöt, az is elég, ha a teraszon dohányzol (passzív dohányzás, vagy bárki
a közelében dohányzik. Vigyázz, várandósság során is kerüld a dohányfüstöt!)
• későn (1 éves koron túl) vezeted be a táplálékallergéneket
Ha attól félsz, hogy babád esetleg rosszul reagál a bevezetett allergénre ha túl korán
találkozik vele, gondolj bele: az allergén sokkal barátságosabb, ha a szájon keresztül
jut be a szervezetébe, de sajnos nem ez az egyetlen kapu!
Kapu még a sérült bőr (pl. ekcéma), és a tüdő is (belélegzés útján)! Az allergén
utat keres magának, ha nem a szájon keresztül jut be a baba szervezetébe, bejut
más kapun és így súlyosabb tüneteket produkálhat.

Az allergének bevezetésénél fontos, hogy azokat a kisbabának nem kell feltétlen
lenyelnie, tehát az sem baj, ha kiköpi néha (vagy akár többször). Azonban arra
figyelj, hogy ha ehelyett rendszeresen hányással reagál babád a bevezetni próbált
táplálékra, vagy esetleg más reakciói is lennének az étel elfogyasztása után, akkor
ne erőltesd tovább, hanem konzultálj szakemberrel a további teendőkről.

FONTOS!
Allergológiai szempontból táplálékallergén nem számít bevezetettnek sem az anyatejen, sem az üveges bébiételen keresztül. Bevezetettnek számít akkor, ha a gyermek
az adott allergént tartalmazó ételt a szájába veszi.

A földimogyoró

Az elmúlt tíz évben megkétszereződött a földimogyoróallergiások száma a nyugati
országokban, ezért változtatni kellett a korábbi ajánlásokon.
Azt gondolhatnád, el lehet kerülni, hogy a földimogyoró bekerüljön a gyermeked
szervezetébe, hiszen nem sűrűn fogyaszt a család földimogyorót. Sajnos tévedsz:
a földimogyorófehérje szinte mindegyik otthon (nappali) háziporában megtalálható,
és onnan is bejuthat a szervezetbe 11.
Ha a háziporban ott van a földimogyorófehérje, mind a két kapun keresztül szabad utat kap: gyermeked belélegezheti, és az ekcémás bőrén keresztül is bejuthat
a szervezetébe.
Ezért szükséges ezeket a lehetséges bejutási utakat (belélegzés/ekcémás bőrön
keresztül) megelőzni, a földimogyoró korai (egy éves kor előtti) bevezetésével, ételbe
keverve. Így mintegy immunterápiaként viselkedik a kismennyiségű natúr földimogyorópüre (a földimogyoróallergia elleni megelőzésként) a gyermek szervezetében 1 b.

Mikor javasolt bevezetni földimogyorót a nemzetközi állásfoglalás szerint,
ha a babád tojásallergiás és / vagy súlyos ekcémás (fokozott kockázatú)?

Az ő esetükben a gyermek allergológus / gyermek gasztroenterológus szakember kell,

hogy felmérje a földimogyoróallergia pontos kockázatát és ezzel szoros összefüggésben a földimogyoró bevezetés idejének pontosítását.
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Ha a fokozott kockázatú csecsemőnél az allergológiai / gyermek gasztroenteológiai
szakvizsgálat alapján nem várható komoly reakció a földimogyoró bevezetésétől,
akkor minél korábban ajánlják bevezetni: ezzel ugyanis az eddigi, hitelt érdemlő
nemzetközi tapasztalok szerint lényegesen, töredékére csökkenthető a földimogyoró
allergia kialakulása.
Ha azonban a földimogyoró bevezetéstől – a szakvélemény alapján – várható komoly
reakció (azaz már kialakult a tényleges földimogyoró allergia), akkor sajnos már szigorúan
kerülni kell a földimogyorót.
1 évesnél idősebb gyermekek esetében, ha még nem vezették be számára a földimogyorót, célszerű szakorvost felkeresni annak bevezetése előtt!
A földimogyoró bevezetése otthon, egészséges ill. alacsony kockázatú gyermekeknél
(a kockázatot orvos döntse el, bevezetés kb. 6 hónapos kortól, ne elsőként bevezetett
ételként) a NIAID1b ajánlás szerint:

1. Összezúzni 8 – 10 szem földimogyorót mozsárban, krémes állag eléréséig (ez 2,5
teáskanálnyi mennyiség. Egész földimogyorót 5 éves korig nem ajánlott gyermekeknek
kínálni a félrenyelés veszélye miatt)

2. 2 teáskanálnyi földimogyorópürét belekeverni a gyermek 2 – 3 evőkanálnyi már
bevezetett zöldség / gyümölcs / joghurt püréjébe

3. A kész, mogyorós zöldség / gyümölcs / joghurtpüréből első dózisként elég egy minimális mennyiséget („szinte csak kanál-hegynyit”) a szájába juttatni.

4. 10 percet várni
5. Amennyiben nem mutat allergiás reakciót a gyermek a kis mennyiségől, lassan,
az ő tempójában elfogyaszthatja a maradék pürét

Ha továbbra is minden rendben, a következő napokon 1-1 kiskanálnyival is emelheted az adagot. Ha
reakció nélkül tudja fogyasztani a földimogyoró
pépet emelkedő adagban, akkor a későbbiekben,
heti 2 – 3 alkalommal kínáld a gyermekednek
az otthon készített földimogyorókrémet és már
minimalizáltad is a földimogyoró allergia kialakulásának esélyét!
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Szükséges megkülönböztetni az enyhe allergiás reakciókat (új kiütések vagy néhány
csalánkiütés a száj körül vagy az arcon), a súlyosabb reakcióktól (melyek magukba
foglalják a következők bármelyikét egyenként vagy együtt kombinálva: ajakduzzanat,
hányás, kiterjedt csalánkiütések [hólyagok] testszerte, arc-, vagy nyelvdduzzanat,
bármilyen légzési nehézség, zihálás, ismétlődő köhögés, a bőrszín megváltozása (kék,
halvány), hirtelen fáradtság / letargia / gyengeség). Súlyos esetben vagy ha bizonytalanság merülne fel a tünetek értékelésében, azonnali orvosi segítséget kell hívni1b.

Házi koszt vagy üveges bébiétel?

Gyermekedet akkor tudod megismertetni a szezonális, friss alapanyagokból készülő,
a családotokban jellemző ételekkel, ha főzöl neki. Ezt ezerféleképpen variálhatod!
Fontos, hogy ne csak az édes ízt mutasd meg neki, hanem a többit is (kivéve a sósat)!
A családi ételek átalakításával (a gyermek nem kis felnőtt 2 – 3 évesen sem, ezért
szükséges az ételt átalakítani. Például só és hozzáadott cukor kerülése) érheted el
a célt: minél több alapanyag megismertetését és az ízlés kialakulását. Természetesen
van olyan helyzet, amikor nincs módod főzni (utazás, pihenés, fáradtság, betegség stb.
miatt). Ilyen helyzetben nyugodtan használd az üveges bébiételeket! Ezek biztonságos,
bevizsgált, megbízható termékek. Ne legyen bűntudatod! Mindenkivel előfordul, hogy
bármilyen oknál fogva nem készít ételt gyermekének, ilyenkor nagyszerű segítség
az életkorhoz illő üveges bébiétel.
Manapság egyre felkapottabbak az etetőtasakok: ezekben különféle pürék vannak,
amelyeket a gyermek elfogyaszthat egy rossz módszerrel is, a hosszantartó kiszopogatással. Az etetőtasakok legfőbb hátránya, hogy a gyermek igényeit nem igazán tudod
kielégíteni velük: neki az kell, hogy lássa, tapintsa, érezze az ételek, alapanyagok
ízét, állagát, alakját! Az étel ebben a korban játék is, segítségével tanul a gyermek.
Azonban szuper megoldás utazáskor, kiránduláskor, amennyiben
nincs lehetőséged friss gyümölcsöt kínálni gyermeked számára.
Figyelj arra, hogy fogyasztás után
kb. 1 – 1,5 órán keresztül ne mosd
meg gyermeked fogát!
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Tudod, mi az a BLW?

10 – 15 éve egy angol védőnő, Gill Rapley megálmodott egy alternatív hozzátáplálási irányzatot13, amit BLW-nek neveztek el (Baby-Led Weaning), azaz olyan hozzátáplálásnak,
amelyet a baba „vezet”, ezáltal a babára bízva az étel mennyiségét, tempóját egyaránt.
A BLW ígéretes módszer, ám a jelenlegi kutatások nem teljesen meggyőzőek14.
Amennyiben a BLW-módszer mellett dönt a gyermeked, konzultálj védőnővel,
gyermekorvossal, dietetikussal!
A Baby-Led Introduction to SolidS (BLISS)-módszer a BLW kibővített verziója,
amely kimondottan hangsúlyozza a vasban és energiában gazdag élelmiszerek
bevezetését, valamint a fulladásveszélyes ételek kerülésének fontosságát15. Egy
kis létszámú, megfigyeléses, kísérleti vizsgálat szerint ez a megközelítés keresztülvihető és kedvező a csecsemők által fogyasztott vasban gazdag ételek körének
kiterjesztésére, ám ennek félreértelmezéséből is adódhatnak problémák. Például:
nem megfelelő vasbevitel, félrenyelés, tápanyaghiány stb.1b

Mit igyon a gyermek?

A hozzátáplálás megkezdésével csemetédnek nem csupán enni, hanem inni is meg
kell tanulni. Eleinte alkalmas erre az itató kulacs / csőrös kulacs, majd a tanulópohár,
végül a pohár. Abban az esetben, ha kulacsot használtok, legyen mindig egy olyan
darab, amelyet kizárólag vízivásra rendszeresítesz: ne tölts bele gyümölcslevet, teát
stb. A gyümölcsdarabokat, gyógyszermaradványt nagyon nehéz az apró résekből
kimosni, ez pedig melegágya lehet a kórokozóknak.
Tartsd tisztán az itatásra szolgáló eszközt, naponta mosd el forró vízzel! Kisebb
gyermeknek nyugodtan sterilizálhatod őket. A cél az lenne, hogy a gyermeked minél
hamarabb megtanuljon pohárból inni, ideálisan egy éves korára.
A folyadék, amit gyermekednek ebben az időszaknak kínálsz, alacsony ásványianyag-tartalmú legyen, pl. kevesebb mint 1000 mg/l (például ilyen a csapvíz), valamint csíramentes (kórokozóktól, szennyeződésektől mentes).
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Csak vezetékes hálózatból származó, felforralt, (5 percig)
majd lehűtött csapvíz megfelelő a csecsemőd számára. Fúrt
kút, forrásvíz, ha nincs bevizsgálva, veszélyes lehet! Amen�nyiben a házatok vízvezetékhálózata elöregedett, érdemes
bevizsgáltatni a vizet, mielőtt gyermekednek kínálnád.
Erről érdeklődni, illetve a vizet bevizsgáltatni a területileg illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályán
vagy a szolgáltató vízműveknél kell, lehetőleg még csecsemőd születése előtt, hiszen például a tápszerét is kizárólag
biztonságos, bevizsgált vízzel készítheted.

Babavíz

Viszonylag újdonság a piacon, ám nem minden arany, ami
fénylik! Attól még nem lesz egy termék ivásra, itatásra,
tápszer készítésére alkalmas egy csecsemő számára, mert
aranyos grafikát rajzolnak az üvegre. Többségük magas ásványianyag-tartalommal
rendelkezik, és gyakorlatilag csíramentes ásványvíz. Olvasd át a csomagolást!

Ásványvíz

Ezen termékek különböző koncentrációban tartalmaznak ásványi anyagokat, mégpedig általában jóval nagyobb mennyiségben, mint a csapvíz. Alkalmatlanok tápszerkészítésre és csecsemők itatására.

Víztisztítók

A csapvíz szűrésére nincs szükség, hiszen arra az ásványianyag mennyiségre, amely
a csapvízben jelen van (általában 300 – 500 mg/l), szüksége van az emberi szervezetnek, mivel jelentős mennyiséget fogyasztunk belőle mindennap.
Ezen szűrők tisztán tartása körülményes. Ha egyetlen nap nem használod, már
annyi kórokozó szaporodik el rajta és kerül be a tisztított vízbe, amennyi már káros
lehet gyermeked számára. Természetesen ezt ki lehet küszöbölni a rendszeres karbantartással.

Gyümölcslé, tea

6 hónapos és 1 év közötti gyermeked számára a gyümölcslé nem nyújt elegendő
tápanyagot, rendszeres kínálását mellőzd16.
1 – 3 éves kor közötti gyermeknél16:
• 100%-os gyümölcslé (ha bolti és pasztörizált, vagy ha frissen, otthon facsart is)
ajánlott az egészséges étrend részeként, akár főétkezés, akár kisétkezés mellé
fogyasztva
• 1 – 1,2 dl a napi maximális mennyiség
• ne kínáld őt gyümölcslével palackból, itatópohárból, kizárólag pohárból
• a gyümölcslevet ne lefekvés előtt add neki
A gyümölcslevek hátrányai, veszélyei a gyümölcsökkel szemben16:
• nem tartalmaznak elég rostot
• nem megfelelő választás hasmenés vagy kiszáradás kezelésében
• gyermeked viszonylag rövid idő alatt tud belőlük nagy mennyiséget fogyasztani,
ezzel többletkalóriát bevive
• előnye az egész gyümölcsökkel szemben nincs, és nincs alapvető szerepe a gyermekek egészséges, kiegyensúlyozott étrendjében
• egyes gyógyszerekkel némely gyümölcslevek kölcsönhatásba léphetnek, mivel
a gyümölcslevek több gyümölcsből készülnek, könnyebben okozhatnak gyógyszer-étel interakciókat (pl. grépfrútlé), ezért (is) minden esetben olvasd el a készítmény használati útmutatóját!
• a pasztörizálatlan gyümölcslevek kórokozókat tartalmazhatnak (pl. E. Coli,
Salmonella, Cryprospridium), amelyek súlyos betegségeket okozhatnak
• a pasztőrözött gyümölcslevek nem tartalmaznak mikroorganizmusokat (ezt
a csomagoláson tudod ellenőrizni, rá van írva, hogy „pasztőrözött”)
Ha orvosi javallatra kínálod, pohárból add gyermekednek, ne itatókulacsból, cumisüvegből, palackból (akkor sem, ha látszólag külön gyermekeknek készült – grafika
stb.), mert így károsodhatnak a pici fogacskák. (Minél tovább érintkeznek a fogak
a gyümölcslével, annál nagyobb a fogszuvasodás veszélye.)
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Mit okozhat, ha túl sok gyümölcslevet fogyaszt gyermeked?
• hasmenést
• puffadást
• hasfájást
• fogszuvasodást
• nem kielégítő táplálást, ezáltal alultápláltságot (vagy ellenkező esetben elhízást)

Cukrozott / édesített, ízesített szénsavas üdítők

Csecsemőkorban, kisgyermekkorban nem javasolt a fogyasztásuk, több okból kifolyólag, pl. fogszuvasodás, elhízás, egyéb ételek elutasításának veszélye megnő (hiszen
kevésbé lesz éhes a baba).

Tea

Mindennapi folyadékpótlásara a tea nem javasolt. A gyógyteák gyógyászati céllal
készülnek, így alkalmazásuk is kizárólag alkalmanként, kúraszerűen ajánlott. Kisgyermekeknél ez a kis adag nagyon csekély, egyeztess gyermekorvossal és védőnővel!
A legtöbb tea koffeint tartalmaz, és a szintén benne jelen lévő csersav ennek
felszívódását lassítja. Gyermekednek a koffein nem javasolt, álmatlanságot, szívdobogást, hiperaktivitást okozhat. Ez természetesen az erősre főzött, rendszeresen
fogyasztott teákra érvényes, nem lesz semmi baj, ha hetente egy-két alkalommal,
kis mennyiségben, világosra főzött teát kap gyermeked.
Koffeint tartalmazó teafélék: zöld tea, mate tea, fekete tea

Koffeint nem tartalmazó teafélék: gyermekteák, néhány gyümölcstea (sokszor keverik őket a fekete teával, ebben az esetben már tartalmaznak koffeint).

Egy kis cukor gondolom nem árt?

Szögezzük le: a cukor az cukor, mindegy, hogy miből

állítják elő, cukornádból, cukorrépából, gyümölcsből,
kókuszvirágból, lótuszvirágból stb. Hazánkban jellemzően cukorrépából, több országban pedig cukornádból.
A nádcukornak ugyan kissé más az íze, de semmilyen
szempontból nem előnyösebb a gyermekeknek.
Jelentőségét tekintve lényegtelen, hogy melyik különleges cukor tartalmaz több, ám minimális mennyiségű,
a gyermekünk számára hasznos anyagot – hasonlóan

CUKOR

a sóhoz, mert ebből nem fedezhető csemetéd szükséglete. Az édesítésre is igaz, hogy egyéves korig ne használj
rendszeresen édesítőanyagot, mert a gyermeked jobban
fogja kedvelni azt, hozzászokik, és később nehezebben
fogadja el a többi ízt. Másrészt, amíg a gyermeked cukros ételeket, italokat fogyaszt, megfosztod attól, hogy a számára jóval előnyösebb
ételekből, italokból elegendőt fogyasszon, hiszen kevésbé lesz éhes.

Tudtad?

A mézet 12 hónapos kor előtt nem tanácsolt bevezetni, mert 17 botulizmust okozhat,
ami akár életveszélyes állapotot is előidézhet. A toxint csak nagyon hosszú ideig
tartó hőközléssel lehet hatástalanítani, amely módszer az otthoni körülmények
között gyakorlatilag kivitelezhetetlen.

A D-vitamintól fájhat a gyermeked hasa?

A D-vitamint Magyarországon pótolni kell. Elegendő D-vitamin étellel alapvetően
nem pótolható. Egyedüli kivétel a tápszer, mely általában már tartalmazza az első
három életévben szükséges napi 500NE-t (a hazai ajánlás ilyen idős gyermekeknek
400 – 1000NE-nyi bevitelt javasol 18).

17
18

I Brook, Infant botulism, Journal of Perinatology, 2007, p.175 – 180. | doi:10.1038/sj.jp.7211651
Állásfogalás - Hazai konszenzus a D-vitamin szerepéről a betegségek megelőzésében és kezelésében,

Orvosi Hetilap 2012, 153. évfolyam, Szupplementum 5 – 26 o.
http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/OH.2012.29410

Az „NE”, azaz „nemzetközi egység”, a D-vitamin általánosan elfogadott mértékegyége, a leg- több hatóanyagtól és vitamintól eltérően nem tömeg mértékegységet
(pl. μg) használunk.
A pótlására rengeteg termék van már a piacon: a döntő többségük étrendkiegészítő,
ezek mellett néhány speciális táplálkozási célra szánt tápszer, egy recept nélküli
(korábban receptköteles) gyógyszer és néhány vényköteles gyógyszer van forgalomban.
Az egyes készítmények között a D-vitamint tekintve lényegi különbség nincs.
A D-vitamin laboratóriumban előállítható úgy, hogy az ún. elővitaminját baktériumtenyészettel termeltetik, majd tisztítás után azt UV sugárzással kezelik (pont,
ahogy a szervezetünkben történik). Emellett kinyerhető tengeri halakból vagy gyapjúzsírból. De a kettő végterméke között semmilyen különbség nincsen (még csak
nem is tesztelhető, hogy melyiket milyen módon állították elő).
A természetes módon nyert D-vitamin semmivel sem „természetesebb” a laboratóriumi, ún. félszintetikus változathoz képest. A dobozok / tájékoztatók szövege jelentős
eltérést általában a mellékhatások tekintetében mutat, de – a fentiek okán – csak
látszat, hogy a gyógyszerként forgalmazott D-vitaminnak több a mellékhatása. Egyszerűen arról van szó, hogy a mellékhatásokat csak a gyógyszereken kötelező feltüntetni – az étrendkiegészítőkről egyszerűen nem kell feltüntetni, vizsgálni ezeket.

Tudtad, hogy a D-vitamint nem a szájába kell csepegtetni, hanem fel kell
oldani kis tápszerrel, vagy anyatejjel?

Nagyon fontos, hogy a D-vitamin egy zsírban oldódó vitamin (többek között ezért

javasolt a tejtermékekből, tejből a zsírdús verzió kínálása a light-tal szemben gyermekkorban), és akkor lesz teljes a felszívódása, ha (anya)tejben, illetve nagyobb gyerekeknél élelmiszerben elkeverve adjuk be – az anyatej ugyanis maga is eloszlatott
zsírcseppeket tartalmaz (azaz emulziót), amelyben már beoldódik a D-vitamin. Így
adagolva már a bejuttatott teljes mennyiség hasznosulni fog.
Ha megnézzük a betegtájékoztatót, ott is ez az alkalmazási előírás szerepel. Nem
cumira, nem mellre, nem szájba cseppentjük, hanem kis kanálnyi lefejt tejbe, vagy
tápszerbe, ételbe. A tapasztalatok szerint ez a helyes adagolás sokszor meg is oldja
a hasfájás problémáját.

18

Állásfogalás - Hazai konszenzus a D-vitamin szerepéről a betegségek megelőzésében és kezelésében, Orvosi Hetilap 2012, 153. évfolyam, Szupplementum 5 – 26 o.

http://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/OH.2012.29410

Tudtad?

A megfelelő probiotikumtörzs választása, hatásosság szerint választandó. Nem
mindegyik törzs hatásos minden problémára, pl. Lactobacillus reuteri Protectis
DSM 17938 törzs akut gyomor-bélfertőzés, kólika esetén, és antibiotikum miatti
hasmenés kezelése esetén javasolt.

Még egy pár valós veszély...

A félrenyelés a három év alatti gyermekek körében gyakoribb jelenség, ezért különösen
komolyan kell venned a problémát. A gyermekek jellemzően az ételeket, játékokat
nyelik félre. Ezt némi óvintézkedéssel ki tudod küszöbölni19.
Fontos, hogy még a baj bekövetkezése előtt elsajátítsd az újraélesztés = légúti idegen
test eltávolításának módszerét (attól függően, milyen idős a gyermeked: például 1 év
alatti vagy 1 év feletti). Tanácsos ezt szakembertől elsajátítani!
Teljesen ingyenes elsősegélynyújtó tanfolyamokat szerveznek országszerte a Magyar
Gyermekmentő Alapítvány gyermekmentő szakemberei!

Gyakorlati tanácsok, amelyek betartásával minimalizálhatod
a félrenyelés kockázatát 20 21
• Étkezés közben figyelj a gyermekedre, ne hagyd magára!

• Az étkezés ülve történjen, semmiképp ne fekve, futkosás közben, séta közben,
nevetés, beszéd közben.
• Ügyelj arra is, hogy gyermeked ne habzsoljon: ne siettesd!
• Kerüld a potenciálisan veszélyes ételek kínálását, amelyeket nagyon könnyű
félrenyelni!

Milyen ételek veszélyesek a félrenyelés szempontjából222?

Egészben, félbe vágva, körcikkekre vágva nem ajánlott kisgyermeknek kínálni: szőlő,
bébiparadicsom, borsó, bogyós gyümölcsök, virsli (negyedelve / hosszában félbevágva mindegyik adható biztonsággal, amennyiben a gyermek nem diagnosztizáltan
allergiás rájuk)! Kerülendő még:
• ragacsos állaga miatt: rágógumi, pillecukor
• keménysége miatt nyers alma, nyers répa (Ezek reszelve adhatóak, amennyiben
a gyermek nem diagnosztizáltan allergiás rájuk- azaz nem szakorvos általi diagnózis miatt diétázik a gyermek.)

Tudtad?

Keménysége miatt (is) kerülendő: cukorka, popcorn, chips. Egészben, kis darabokban (pl. durvára törve) kerülendő: olajos magvak, mák, dió, mandula, kesudió stb.
(Ezek krémes állagúvá alakítva adhatóak, amennyiben a gyermek nem diagnosztizáltan allergiás rájuk.)

Jöjjön egy olyan alapanyag a végére, mely itthon népszerű, elsőként kínált alapanyag!
A cékla a legnagyobb nitráthalmozó növényünk. Ezt az anyagot a földből szívja magába kisebb-nagyobb mértékben (függ a leszedés napszakától, a trágyától, a gumó
tárolási idejétől stb). Sajnos erre sincs ráírva, hogy melyik gumó éppen mennyit
tartalmaz, bár van erre a mérésre konkrét eszköz, inkább azt javasoljuk, hogy
a céklát a gyermek 10 – 12 hónapos kora körül add elsőként23.

Mi történhet, ha egy adag nitrátdús céklát fogyaszt el ezen életkor előtt?

A nitrátot a szervezet egy enzim segítségével bontja, és ez kisebb korban még nem
működik 100%-osan, ezért előfordulhat fulladás, elkékülés. Nitrátot azonban tartalmaz a legtöbb gyökérzöldség, leveles zöldségek is, ám egy kis odafigyeléssel, kis
mennyiségben, más alapanyaggal keverve adhatóak a babádnak. Megelőzés:
• cékla kerülése kis mennyiségben is 10 – 12 hónapos kor előtt
• leveles zöldség (pl. spenót, bébispenót, saláta) fogyasztásának kerülése 10 – 12
hónapos kor előtt (smoothie-ba se kerüljön!)
• gyökérzöldségek: felső és alsó harmadát vágd le, a közepét használd fel, ugyanis
itt kevesebb a nitrát
Hozzátátáplálás során a megfelelő felkészüléssel, ellátással minimalizálhatod a betegségek kialakulásának esélyét, valamint a már kialakult betegségek szövődményei
kialakulásának esélyét egyaránt.
A legfontosabb tanács: bízz a gyermekorvosokban, védőnőkben, dietetikusokban, gyógyszerészekben, és probléma esetén keresd őket, az laikus tanácsadók
véleménye helyett!

e g y k i s tá m p o n t (m e ly ne m e lvé g ze ndő fe lada t , c s u p á n i rá nym u t a t á s)

energiaigény
kcal / nap 1

folyadékigény
ml / nap 1

1. szint

2. szint

3. szint

4. szint

5. szint

800

850 – 900

900

950 – 1000

1000 – 1300

1040 – 1240

1125 – 1210

1300

1200 – 1300

1100 – 1550

szoptatás

ISZSZ

ISZSZ

ISZSZ

ISZSZ

ISZSZ

/ nap

(igény szerinti szoptatás)

(igény szerinti szoptatás)

(igény szerinti szoptatás)

(igény szerinti szoptatás)

(igény szerinti szoptatás)

követő csecsemőtápszer

500 ml / nap

500 ml / nap

500 ml / nap

500 ml / nap

–

1×2

2×3

3×4

4×5

×5

ml / alkalom 1

180 – 210

210 – 230

240 – 250

250 – 300

300 – 350

állag

püré

püré / áttört

darabos

darabos

• tartja a fejét

• mászni kezd

• segítség nélkül felül

• áll

• sétál és fut

• segítséggel ül

• segítség nélkül felül

• elkezd járni

• ujjait a szájába veszi

• felhúzza magát
álló helyzetbe

• étel felé nyúl, ha
éhes

• kifejezi az éhséget

• kanalat, villát,
poharat önállóan
használja

• önállóan eszik
az ujjával

• dobálja és játszik
az étellel

• gesztusokkal,
szavakkal nemet
mond, ha jól lakott /
nem ízlik neki az étel

• kifejezi akaratát,
ha éhes / nem ízlik /
jól lakott

/ nap

étkezések gyakorisága
anyatej és csecsemőtápszeren
kívül / nap
étkezések mennyisége

• megduplázza
a születési súlyát
fejlődési
mérföldkő

• ételért, kanálért
nyúl, ha éhes
• egyik kezéből
a másikba rakja
a tárgyakat

• étel felé nyúl,
ha éhes
• izgatott, ha ételt lát
és éhes
• kiköpi az ételt,
ha jól lakott

• hangot utánoz

áttört / darabos
„finger food”

• izgatott, ha ételt lát
és éhes
• kiköpi az ételt,
ha jól lakott

• rázza a fejét, ha
nem kér több ételt

• hang felé fordul
• lassabban eszik, ha
jól lakott
• száját zárja,
elfordul ha jól lakott

Az egyes alapanyagokat tulajdonságaik (emészthetőség, allergenitás, alak stb.), a külföldi és hazai irodalom, gyakorlat alapján rangsoroltuk a táblázatban. FONTOS! Egy kávéskanálnyi olajat (repce / len / olíva) keverj gyermeked már fogyasztásra kész ételébe, minden 100ml-ként4b
1
2
3

Decsi T. (szerk.): A beteg gyermek táplálása, Medicina Könyvkiadó 2009
Health Encyclopedia – University of Rochester Medical Center: Feeding Guide for the First Year, Adler, Liora, C., Wilkins, Johanna, RD, CD,
https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=90&contentid=P02209
https://www.fda.gov/downloads/FoodborneIllnessContaminants/Metals/UCM536321.pdf

4b
5
6

37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkezésekre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról, módosítva: 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet a közétkezésekre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi

előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet módosításról
Salt and health scientific advisory committee on nutrition, 2003, p. 58.
Réthy L. A. : A csecsemőkori allergia-megelőzés korszerű irányelvei és lehetőségei, Up-to-date guidelines and possibilities of allergy prevention in Infancy: Egészségfejlesztés LVIII. évfolyam 2017. 1. szám

1 . S Z I N T (gye rm e ke d 6 h ó n a p os é le t ko ra)
HÚS

HAL

TEJTERMÉK,-KÉSZÍTMÉNY

EGYÉB

1× 1–2 ek (15 – 45g)2

heti 2×

2× 1–2 ek2

fűszerek, olajok stb.

Fiatal állat húsa:

Javasolt halfajok

Natúr:

· repceolaj

· csirkehús

szálkátlanul, frissen3:

· joghurt

· olívaolaj

· pulykahús

· busa

· kefír

· lenmagolaj

· sertéshús

· pisztráng

· görög joghurt

· napraforgómagolaj

· marhahús

· lazac

· nyúlhús

· csíkoshasú tonhal

állatorvos által ellenőrzött,
nem lőtt vad

· tofu
csecsemőknek gyártott
szójatermék

· máj max. 1 ek/hét

· fogas

zsírdús,ízesítés:
friss gyümölccsel

Pasztrőrizált sajt
nem light

· harcsa

· trappista

· lepényhal

· edámi

· süllő

· gouda

· hekk

· cottage cheese

· tőkehal

· mild cheddar

Kerülendő fajok:
· nagyszemű tonhal
· kardhal

· margarin

Omega-3-mal dúsított,
transz-zsírsav mentes

· vaníliarúd

· ricotta
· túró
· vaj

· királymakréla
· cápa
· cserepeshal

GABONA

GYÖMÜLCS

ZÖLDSÉG

TOJÁS

vassal dúsított gabonakása,

napi 1×2 1–2 ek2

napi 1×2 1–2 ek2

heti 1 – 2 db

gabonafélék (csecsemőknek

friss szezonlis, ennek

friss szezonlis, ennek

gyártott termékek)

hiányában mélyhűtött

hiányában mélyhűtött

· zab

· alma

· sütőtök

· rizs

· őszibarack

· édesburgonya

· barna rizs

· avokádó nyersen

· burgonya

· búza

· banán nyersen
· mangó
· körte

Földimogyoró6 (Naid és Espghan ajánlás szerint):
· egészséges gyermekeknél: 6 –12 hónapos korban, kis mennyiségben, amennyiben ellenjavallat nincsen
· ekcéma és / vagy táplálékallergia / tojásallergia esetén: szakorvossal egyeztetve

2 . S Z I N T (gye rm e ke d 7– 8 h ó n a p os é le t ko ra)
HÚS

HAL

TEJTERMÉK,-KÉSZÍTMÉNY

EGYÉB

2× 1–2 ek (15 – 45g)2

heti 2×

2× 1–2 ek2

fűszerek, olajok stb.

Fiatal állat húsa:

Javasolt halfajok

Natúr:

· kókuszolaj

· csirkehús

szálkátlanul, frissen3:

· joghurt

nem mindennapi használatra

· pulykahús

· busa

· kefír

· sertéshús

· pisztráng

· görög joghurt

· marhahús

· lazac

· nyúlhús

· csíkoshasú tonhal

állatorvos által ellenőrzött,
nem lőtt vad

· tofu
csecsemőknek gyártott
szójatermék

· máj max. 1 ek/hét

· fogas

zsírdús,ízesítés:
friss gyümölccsel

· lepényhal

· edámi

· süllő

· gouda

· hekk

· cottage cheese

· tőkehal

· mild cheddar

· kardhal

· fahéj

nem light

· trappista

· nagyszemű tonhal

· kapor

Pasztrőrizált sajt

· harcsa

Kerülendő fajok:

· petrezselyem

· ricotta
· túró
· vaj

· királymakréla
· cápa
· cserepeshal

GABONA

GYÖMÜLCS

ZÖLDSÉG

TOJÁS

vassal dúsított gabonakása,

napi 2× 2–3 ek2

napi 2× 2–3 ek2

heti 2 –3 db

gabonafélék (csecsemőknek

friss szezonlis, ennek

friss szezonlis, ennek

gyártott termékek)

hiányában mélyhűtött

hiányában mélyhűtött

· zab

· sárgabarack

· sárgarépa

· rizs

· szilva

· paszternák

· barna rizs

· gesztenye natúr

· zöldborsó passzírozva

· búza

· füge friss

· sárgaborsó passzírozva

· papaja

· csicseriborsó passzírozva
· cukkini, nyári tök
· jég-, fejes saláta főtt

Földimogyoró6 (Naid és Espghan ajánlás szerint):
· egészséges gyermekeknél: 6 –12 hónapos korban, kis mennyiségben, amennyiben ellenjavallat nincsen
· ekcéma és / vagy táplálékallergia / tojásallergia esetén: szakorvossal egyeztetve

3 . S Z I N T (gye rm e ke d 9 – 1 0 h ó n a p os é le t ko ra)
HÚS

HAL

TEJTERMÉK,-KÉSZÍTMÉNY

EGYÉB

2× 2–3 ek (30 – 45g)2

heti 2×

2× 2–3 ek2

fűszerek, olajok stb.

Fiatal állat húsa:

Javasolt halfajok

2 adag2 | 1 adag =

· élesztő, sütőpor

· csirkehús

szálkátlanul, frissen3:

· pulykahús

· busa

· sertéshús

· pisztráng

· fokhagyma

· marhahús

· lazac

· bazsalikom

· nyúlhús

· csíkoshasú tonhal

· oregano

· fogas

· rozmaring

· harcsa

· citromhéj

· lepényhal

· gyömbér

· süllő

· menta

· hekk

· szerecsendió

· tőkehal

· ánizs

állatorvos által ellenőrzött,
nem lőtt vad

· tofu
csecsemőknek gyártott
szójatermék

· máj max. 1 ek/hét

· 1 dl kefír / joghurt / · szódabikarbóna sütéshez
· 5 dkg túró / 5 dkg sajt

· bors

· curry

Kerülendő fajok:

· tárkony

· nagyszemű tonhal

· borsika-, kakukkfű

· kardhal

· metélőhagyma

· királymakréla

· lestyán

· cápa

· szegfűszeg

· cserepeshal

GABONA

GYÖMÜLCS

ZÖLDSÉG

TOJÁS

vassal dúsított gabonakása,

napi 2×2 2–4 ek2

napi 2×2 2–4 ek2

heti 3 – 4 db

gabonafélék (csecsemőknek

friss szezonlis, ennek

friss szezonlis, ennek

gyártott termékek)

hiányában mélyhűtött

hiányában mélyhűtött

· hajdina

· áfonya, szőlő

· spárga, uborka, lencse

· görög-, sárgadinnye

· hagyma póré-, fok, bab zöld

· cseresznye, meggy

· paprika, zeller

· licsi érett, nem üres pocakra

· brokkoli, karfiol

· kiwi, khaki

· padlizsán, endívia

· csillaggyümölcs

· káposzta kel-, fehérrépa

· kókusz víz / tej krém / reszelt

· kelbimbó, csicsóka

csecsemőknek gyártott termékekben

· quinoa
· bulgur

· kuszkusz
· búzacsíra
· kamut

Földimogyoró6 (Naid és Espghan ajánlás szerint):
· egészséges gyermekeknél: 6 –12 hónapos korban, kis mennyiségben, amennyiben ellenjavallat nincsen
· ekcéma és / vagy táplálékallergia / tojásallergia esetén: szakorvossal egyeztetve

4 . S Z I N T (gye rm e ke d 11 – 12 h ó n a p os é le t ko ra)
HÚS

HAL

TEJTERMÉK,-KÉSZÍTMÉNY

EGYÉB

2× 2–3 ek (30 – 60g)2

heti 2×

2× 2–3 ek2

fűszerek, olajok stb.

· kacsa

Javasolt halfajok

2–3 adag2

· só max. napi 1 g 5

· liba

szálkátlanul, frissen3:

max. napi 500 ml

· méz

· tehéntej

· kesudió

· busa
· pisztráng
· lazac
· csíkoshasú tonhal
· fogas
· harcsa

önálló italként 1 éves kortól

· kecsketej forralva

· kecskesajt pasztrőrizált
· juhsajt pasztrőrizált
· tejszín

· dió
· mák
· mandula
· pisztácia
· pekándió

· lepényhal
· süllő
· hekk
· tőkehal
Kerülendő fajok:
· nagyszemű tonhal
· kardhal
· királymakréla
· cápa
· cserepeshal

GABONA

GYÖMÜLCS

ZÖLDSÉG

TOJÁS

vassal dúsított gabonakása,

napi 2×2 2–4 ek2

napi 2×2 2–4 ek2

napi 1 darab

gabonafélék (csecsemőknek

friss szezonlis, ennek

friss szezonlis, ennek

gyártott termékek)

hiányában mélyhűtött

hiányában mélyhűtött

· citrusfélék

· gomba, cékla

· fél szelet kenyér
· 1–4 ek főtt tészta
· bulgur
· rizs stb.

narancs, mandarin, citrom, lime stb.

· ananász

· vörösáfonya
· eper
· málna
· nektarin

· kukorica
· spenót
· paradicsom
· mángold
· rebarbara

levelét tilos kínálni

Földimogyoró6 (Naid és Espghan ajánlás szerint):
· egészséges gyermekeknél: 6 –12 hónapos korban, kis mennyiségben, amennyiben ellenjavallat nincsen
· ekcéma és / vagy táplálékallergia / tojásallergia esetén: szakorvossal egyeztetve

5 . S Z I N T (gye rm e ke d 1 – 3 éve s é le t ko ra)
HÚS

HAL

TEJTERMÉK,-KÉSZÍTMÉNY

EGYÉB

2× 3–7 ek (kb. 125g)2

heti 2×

2× 2–3 ek2

fűszerek, olajok stb.

Az eddig bevezetettek

Az eddig bevezetettek

Az eddig bevezetettek

Az eddig bevezetettek

pl. egyszeri adag: 4b

pl. egyszeri adag: 4b

2–3 adag2

· só max. napi 2 g 5

· 40 – 60g (színhús)

· 40 – 60g (feltétenként)

max. napi 500 ml

pl. egyszeri adag: 4b

· 30 – 40g

pl. egyszeri adag: 4b

· 30 – 40g (darálthús)
· 15 – 25g

(szendvicshez, konzerv)

(hidegétkezéshez, rakott,
töltött ételekhez, máj / szív / zúza)

· 1–2 dl tej
· 1–1,5 dl kefír / joghurt
· 20 – 30 g sajt

· 30 – 50g (raguhoz)

· olajos magvak

kizárólag darált formában

· max. napi 1 – 2 dl
100%-os gyümölcslé4b

· max. 10–20 g 4b tejföl

· 20 – 40g (levesekhez)

· 0–10 g (vaj, margarin, vajkrém)

· őz, szarvas, nyúl

· 50 g túró

tenyésztett

GABONA

GYÖMÜLCS

ZÖLDSÉG

TOJÁS

vassal dúsított gabonakása,

napi 2×2 2–4 ek2

napi 2×2 2–4 ek2

napi 1 – 2 darab

gabonafélék (csecsemőknek

friss szezonlis, ennek

friss szezonlis, ennek

gyártott termékek)

hiányában mélyhűtött

hiányában mélyhűtött

Az eddig bevezetettek

Az eddig bevezetettek

Az eddig bevezetettek

pl. egyszeri adag: 4b

pl. egyszeri adag: 4b

pl. egyszeri adag: 4b

· 40 – 90g friss,

· 100 – 150 g burgonya

fagyasztott, befőtt,

· 20 – 70 g nyersen salátához

kompót

· 20– 40 g nyersen hidegétk.-hez

ebből a fele teljes kiőrlésű

· 20 – 45 g
teljeskiőrlésű
kenyérfélék, kalács
· fél –1 db péksütemény

· 30 – 60 g levesekhez
· 60–150 g főzelékhez, köretekhez
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