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Bra mat för barn mellan ett och två år

อาหารทีเ่ หมาะ
สําหรับเด็ก
อายุระหว่าง หนึ่ ง และ สองขวบ

“ อาหารทีด
่ ี สําหรับเด็กวัย 1-2 ขวบ ”
( แตไมควรจะเปนเครื่องดืม
่ ที่ทํามาจากขาว, ดูหนา 18)

มันอาจจะมีสารแปลกปลอมบางอยางที่ตกมาอยูใ
 นอาหารโดยมิไดตั้งใจ
เชนจากสิ่งแวดลอมที่ไมสะอาด
วิธีที่ดีที่จะหลีกเลี่ยงการไดรับสารที่เปนอันตรายตอรางกายมากเกินไป
ก็โดยการกินอาหารที่ไมซ้ําซากกัน ทั้งในกรณีของเด็กและผูใหญ

เครือ
่ งดืม
่ จากขาว และ ขาวบดสําเร็จรูป และนมผง ทีผ
่ ลิตมาจากขาว
เครื่องดื่มธัญญพืช ที่ผลิตจากขาวจะมีสารหนูหรือที่เรียกวาสารอารซีนิคดวย
เด็กที่ไดรับแตเครื่องดื่มทีท
่ ํามาจากขาวแทนที่จะเปนนม ในระยะยาว
ปริมาณการสะสมของสารหนูสามารถจะเปนอันตรายตอรางกายได
เด็กเล็กๆจะมีโอกาสเกิดอันตรายไดงายกวาเด็กโต
ดังนั้นจึงไมควรใหเครื่องดื่มที่ทําจากขาวแกเด็กเล็กๆที่อายุต่ํากวา 6 ขวบ
ใหเลือกเครื่องดื่มเสริมสุขภาพที่ผลิตมาจากพืชอยางอื่นแทน
แมแตขาวบดสําเร็จรูป และนมผงที่ทํามาจากขาวก็มส
ี ารอารซินิคอยูดวย
เราไมตองถึงกับหยุดการใหขาวบดสําเร็จรูปและนมผงที่ทําจากขาวเสียทีเดียว
แตใหสับเปลี่ยนกับชนิดอื่นและหลายๆยี่หอ เชนเด็กที่แพกลูเต็นซึ่งเปนโปรตีนที่อยูในพวกขาว
ก็ใหใชผลผลิตที่มาจากขาวโพดแทน

เมือ่ ลูกน้ อยของคุณมีอายุครบ 1 ขวบ ส่วนใหญ่ก็สามารถทีจ่ ะรับประทานอาหารทีส่ มาชิกคน
่ ๆ ในครอบครัวทานได้ ช่วงนี ้จะเป็ นการปูรากฐานของนิ สัยในการรับประทานอาหารซึง่ มัก
อืน
จะติดไปกับตัวในชีวิตอีกนาน แนวทางเหล่านี ้สามารถช่วยให้คุณสร้างนิ สัยทีด่ ี ได้ คําแนะนํ า
่ ิสูจน์ แล้วและ
ต่างๆ นี ้ ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการวิจัยที่ ได้รวบรวมไว้และจากประสบการณ์ ทีพ
ได้เขียนขึน้ เพือ่ คนส่วนใหญ่ คําแนะนํ าทัง้ หมดอาจจะไม่เหมาะสมสําหรับทุกคน แต่สามารถ
นํ ามาปรับเพือ่ ทีจ่ ะเข้ากับสถานการณ์ ของครอบครัวคุณได้

อาหารที่ดเี หมาะสําหรับเด็กเล็ก

เด็กต้องการคุณค่าทางโภชนาการเพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ เนื่ องจากเด็กเล็กรับ
ประทานไม่มากเท่ากับผู้ ใหญ่ เขาจึงต้องการอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ ในขณะ
เดียวกันไม่ ใช่ว่าสิ่งที่เด็กรับประทานในแต่ละมือ้ หรือในวันต่างๆ ที่มีความสําคัญ แต่เป็ นสิ่งที่
เขาทานในระยะยาวมากกว่า เป้ าหมายไม่ ใช่ เพื่อจะพยายามทําให้อาหารทุกๆ มือ้ นั ้ นสมบูรณ์
แบบ แต่ทัง้ หมดนี ้ ก็เพื่อที่จะนํ าเสนออาหารที่เหมาะสม
อาหารที่เหมาะสําหรับเด็กก็เป็ นอาหารที่เหมาะสําหรับคนอื่นๆในครอบครัว เนื่ องจากเด็กเองนั ้นจะ
ไม่รู้ว่าอะไรเหมาะสําหรับเขา ดังนั ้นคุณในฐานะพ่อแม่จะต้องนํ าทางให้เขา กฏที่ดีข้อหนึ่ งคือคุณ
เป็ นผู้ตัดสินใจเลือกว่าควรจะเสริฟ์ อะไร ในขณะที่เด็กนั ้นเป็ นผู้กําหนดเขาเองว่าต้องการที่จะรับ
ประทานสัก มากเพียงใด

เด็กควรที่จะรับประทานอะไร?
สําหรับเด็ก เฉกเช่นเดียวกับผู้ ใหญ่นั้น ควรที่จะรับประทานอาหารที่มีความแตกต่าง กล่าวคือ ควร
ทานอาหารหลากหลายชนิ ด เด็กถึงจะได้รับคุณค่าโภชนาการที่เขาต้องการ – โปรติน คาร์ โบไฮเดรต
ไขมัน วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ
ด้วยการเสิรฟ์ อาหารหลากหลายชนิ ด คุณจะช่วยให้เด็กได้ทําความคุ้นเคยกับรสชาติมากมาย เด็ก
หลายๆ คนจะมีข้อกังขากับอาหารรสชาติ ใหม่ๆ และอาจจต้องทดลองอาหารชนิ ดใหม่นั้นหลายๆ
ครัง้ เพื่อที่จะได้ทําการคุ้นเคยกับรสชาติรสใหม่นั้น การเสิรฟ์ อาหารที่มีรสชาติ ใหม่ ไปพร้อมกันกับ
้
อาหารที่เด็กเขาชอบอยู่แล้วจะช่วยทําให้เขายอมรับรสชาติ ใหม่นั้นได้ง่ายขึน
ถึงแม้นการรับประทานอาหารหลากหลายจะเป็ นสิ่งที่ดีก็ ใช่ว่ามันจะเป็ นเรื่องร้ายแรงอะไรที่เด็กจะ
ทานอาหารชนิ ดเดียวกันทัง้ สัปดาห์ ใช่ว่าจะทําให้เด็กขาดคุณค่าทางโภชนาการ เพราะฉะนั ้นสิ่งที่
คุณควรทําแทนก็คือพยายามจัดอาหารข้างเคียงและอาหารว่างให้มีความหลากหลาย หากเด็กยังคง
รับประทานอาหารอยู่เพียงไม่กี่ชนิ ดเป็ นเวลานานจะทําให้อาหารนั ้นจําเจจนเกินไป ควรปรึกษานาง
พยาบาลที่ศูนย์สุขภาพเด็ก (BVC) เกี่ยวกับสิงที่คุณควรทํา
ร่างกายจะรู้สึกดีเมื่อได้รับอาหารอย่างสมํ่าเสมอ – อาหารเช้า อาหารกลางวันอาหารมือ้ เย็นพร้อมด้วย
้ สําหรับเด็กในการเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างความหิว
อาหารว่างอีก 2-3 มือ้ มันจะทําให้ง่ายขึน
่
และความอิ่มอีกด้วย ควรหลีกเลียงการกินเล็กกินน้ อยระหว่างมือ้ เพื่อที่เด็กจะได้ทานอย่างปกติเมื่อ
ถึงเวลามือ้ อาหารต่างๆ และไม่ ใช่ว่ามันจะดีต่อสุขภาพฟันหากมีอะไรอยู่ ในปากตลอดเวลาอีกด้วย
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อาหารเช้าและอาหารว่าง
อาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีควรประกอบด้วย ตัวอย่างเช่น สิ่งเหล่านี ้หนึ่ งอย่างหรือ
มากกว่า:
• นมเปรีย้ วปรุงแต่ง หรือโยเกิรต์พร้อมด้วย müsli หรือflingor ที่ ไม่หวาน
• ข้าวต้มข้าวโอ๊ต (gröt) กับนม
• ขมมปังแซนด์วิชกับนม
• นมผงสูตรทารกหนึ่ งถ้วย (välling)
• และผลไม้หรือผักสักชิน
้ หนึ่ งก็จะเหมาะ
ในบางวัฒนธรรมจะนํ าอาหารคํา่ ที่เก็บไว้จากคืนก่อนมาทานเป็ นอาหารเช้าแทนซึ่งแน่ นอนจะทําก็ ได้
เนื่ องจากเด็กเล็กๆ จะไม่สามารถรับประทานอาหารในแต่ละมือ้ ได้มากนั ก อาหารว่างจึงเป็ นมือ้ ที่
สําคัญสําหรับเด็กมากกว่าผู้ ใหญ่ อาหารว่างซึ่งอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการนั ้นอาจประกอบด้วย
อาหารชนิ ดเดียวกันกับอาหารเช้าก็ ได้ หากคุณยังคงให้นมแม่กับลูกน้ อยอยู่ นมแม่นั้นก็เป็ นอาหาร
ว่างซึ่งให้คุณค่าทางอาหารมากมายอย่างเช่นไขมัน-โอเมก้า-3 เป็ นต้น ขนมปังก้อน(Bullar)
คุกกี ้ ไอสครีมและผลิตภัณฑ์หวานต่างๆ ไม่ ได้ ให้คุณค่าอะไรมากมายนั กแถมยังมีนํ้าตาลมากอีกด้วย
ดังนั ้นควรเก็บมันไหวสําหรับโอกาสพิเศษจะดีกว่า

ธัญพืชและเส้นใยอาหาร
ธัญพืชและกากใยอาหารดีสําหรับแม้กระทั่งเด็กเล็กๆ แต่สําหรับเด็กอายุต่ํากว่าสองขวบหากได้รับ
มากเกินไป อาจทําให้ท้องร่วงได้ สําหรับเด็กคนอื่นอาจกลายเป็ นตรงข้ามคือจะท้องอืด เด็กควรที่จะ
รับประทานใยอาหารได้มากน้ อยเพียงใดถึงจะไม่มีผลกระทบต่อท้องนั ้นแตกต่างจากเด็กคนหนึ่ งไป
ยังอีกคน – ควรทดลองดูไปเรื่อยๆ วิธีการที่ดีวิธีหนึ งที่จะให้ ได้รับปริมาณเส้นใยอาหารอย่างพอดีคือ
ให้สลับเปลี่ยนระหว่างผลิตภัณฑ์ธัญพืชและอาหารชนิ ดที่มีเส้นใยอาหารน้ อยกว่า

ตัวอย่างอาหารเช้าที่เปี่ ยมไป
ด้วยคุณค่าทางโภชนาการ
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อาหารกลางวันและอาหารมือ้ เย็น
้ ต่อการตอบสนองความต้องการของ
การเสริฟ์อาหารมือ้ กลางวันและมือ้ คํ่าซึ่งปรุงสุกแล้วนั ้นจะง่ายขึน
โภชนาการของเด็กเล็ก ควรยึดหลักการทั่วไป (tumregel) ในการที่จะทําให้มันเป็ นไปได้ก็คือ ควร
เสิรฟ์ อาหารให้ครบทุกกลุ่มเป็ นประจําทุกวัน:
• มันฝรั่ง พาสต้า ข้าว ข้าวบูลกูร์ ซึง่ ทํามาจากเมล็ดข้าวสาลี(bulgur)ข้าวคูสคูสซึง่ คล้ายข้าวฟาง
ของไทย (couscous) และขนมปัง: จะให้คาร์ โบไฮเดรตและอาหารที่มีเส้นใยอาหาร พร้อมทัง้ แร่
ธาตุและวิตามินต่างๆ ที่สําคัญ อาทิเช่นธาตุเหล็กและโฟเลต
(กรดโฟลิค)
• เนื ้อ ปลา ไก่ ไข่ ถั่ว เมล็ดลินิน (linser) และเต้าหู้: เป็ นแหล่งสําคัญของโปรตีน วิตามินและแร่
ธาตุโปรตีน เนื ้อ ถั่วและเต้าหู้เป็ นแหล่งที่ดีของธาตุเหล็ก
• ผักต่างๆ รากพืช ผลไม้และผลเบอรรี:่ ประกอบด้วยวิตามินมากมายและ สารป้ องกันอื่นๆ และ
เส้นใยอาหารอีกด้วย
่ ําจากพืชผัก ตัวอย่างเช่น ข้าวโอ๊ตและเครือ่ งดืม่
• นม นมเปรีย้ วปรุงแต่ง โยเกิร์ตและเครือ่ งดืม่ ทีท
ทีอ่ ุดมด้วยถั่วเหลือง: เป็ นแหล่งสําคัญของแคลเซียมและแร่ธาตุอื่น ๆ และวิตามินอีกมากมาย
• นํ ้ามัน และเนยมาร์การีนชนิ ดเหลวที่ ใช้ ในการปรุงอาหาร: เป็ นแหล่งสําคัญของไขมันที่ดีต่อ
สุขภาพหากอาหารเบาบางไปเด็กอาจต้องการไขมันเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้ อยในอาหารของเขา
ควรทําให้เด็กคุ้นเคยกับการดื่มนํ ้าหรือนมกับอาหาร ควรใช้นํ้าเย็นและเปิ ดนํ ้าทิง้ จนเย็นถึงแม้นจะ
เป็ นนํ ้าเพื่อใช้ปรุงอาหาร ในก็อกนํ ้าร้อนนั ้นนอกจากจะมีส่วนประกอบอื่นๆ แล้วอาจมีทองแดงอยู่ ใน
ท่อนํ ้าด้วย

หากท่านมีบอ่ นํ า้ ของตนเอง

ทางคณะกรรมการประกันสังคมจะแนะนํ าให้ทาํ การวิเคราะห์
คุณภาพของนํ า้ นัน
้ ทุกๆ สามปี ทางหน่ วยงานบริหารด้านสิ่งแวดล้อม (miljöförvaltning) ประจํา
่ า่ นอาศัยอยูน
เขตเทศบาลทีท
่ ัน
้ สามารถให้คาํ แนะนํ าเกีย่ วกับว่าคุณจะต้องทําอย่างไร หากพบว่านํ า้
นัน
้ ”ไม่เหมาะ” เนื่ องจากแบคทีเ่ รีย หรือหากพบเจอแบคทีเรีย อี โค ไลEscherichia coli (E.coli)
่ ๆ ควรปฏิบตั ติ ามคําแนะนํ าซึ่งส่ง
อยูใ่ นนํ า้ จะต้องต้มนํ า้ เสียก่อนทีจ่ ะไปให้เด็กดืม่ สําหรับสารอืน
มาพร้อมกับผลการวิเคราะห์
อ่านรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับนํ า้ ดืม่ และบ่อนํ า้ ของตนเองได้ที่ www.livsmedelsverket.se.
4

อาหารซึง่ ปรุงทีบ่ ้านหรืออาหารสําเร็จรูป?
หลายคนคิดว่าการทํากับข้าวป็ นเรือ่ งที่สนุ กในขณะที่บางคนก็จะไม่คน
ุ้ เคยกับการทําอาหาร การปรุง
อาหารที่เหมาะสําหรับเด็กนั ้นไม่จําเป็ นต้องยาก ทางอินเตอร์เน็ ตหรือในตําราทํากับข้าวจะมีตาํ ราทํา
อาหารดีๆ และง่ายซึ่งคุณสามารถที่จะพึ่งได้ นอกเหนื อจากนี ้ก็มีอาหารแปลรูปและอาหารสําเร็จซึ่ง
เหมาะสมดีสําหรับเด็กเล็ก
บางคนจะมีความลังเลกับอาหารซึ่งปรุงในลักษณะอุตสหกรรมเพราะจะมีสารเติมแต่งมากกว่า
อาหารซึ่งปรุงที่บ้าน ดังนั ้นจึงเป็ นสิ่งที่ดีท่ีจะรู้ว่าสารทัง้ หมดที่ ใช้ ในการปรุงอาหารได้รับการประเมิน
ทางวิทย์ศาสตร์และได้รับอนุ มัติและปลอดภัยสําหรับเด็กและผู้ ใหญ่ อย่างไรก็ตามคุณอาจจะต้อง
ระวังว่าผลิตภัณฑ์ ไม่มีเกลือหรือนํ ้าตาลมากเกินไป พยายามเลือกอาหารที่มีเครื่องหมายของรูกุญแจ
- มันจะมีเกลือและนํ ้าตาลน้ อย

ปลาและอาหารทะเล
ปลาและอาหารทะเลเป็ นแหล่งสําคัญของวิตามิน- ดี ไอโอดีนและซีลีเนี ยม (selen) ปลาที่มีมันอย่าง
เช่นปลาแซลมอน ปลา (sill) และปลาทูน่าชนิ ดหนึ่ ง (makrill) ประกอบด้วยไขมันโอเมก้า-3 DHA
ซึ่งเด็กต้องการสําหรับการพัฒนาของสมองและสายตา ดังนั ้นจึงเป็ นการดีสําหรับเด็กที่จะต้องรับ
ประทานปลาบ่อยๆ ถ้าเป็ นไปได้ 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ พยายามสลับกับปลาหลายๆ ชนิ ด เพราะจะดี
ต่อกับทัง้ สุขภาพและเพื่อประโยชน์ ของสิ่งแวดล้อม มีปลาไม่กี่ชนิ ดที่อาจมีสารพิษจากสิ่งแวดล้อม
ได้ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี ้ ได้ท่ี หน้ า 12.
หลายคนจะมีความรูส้ ึกว่าการปรุงอาหารด้วยปลานั ้นยาก แต่จริงแล้วไม่ ได้เป็ นเช่นนั ้น – วิธงี า่ ยๆ ใน
การนํ าปลามาทํากับข้าววิธห
ี นึ่ งคือ นํ าปลาชิน้ เล็กสักชิน้ มาปรุงสุกในเตาไมโครเวฟสักสองสามนาที ใน
ขณะเดียวกันก็จะมีอาหารกึง่ สําเร็จรูปและสําเร็จรูป ให้เลือกมากมาย นอกจากนี ้กย็ งั มีอาหารกึง่ สําเร็จและ
อาหารพร้อมทีจ่ ะทานด้วย อีกวิธกี ารหนึ่ งง่ายๆ ในการทีจ่ ะเสริฟ์ปลาก็คอื การวางหน้ าขนมปังแซนดวิช
ด้วยปลา (Fiskpålägg) ตัวอย่างเช่นปลาแมคเคอเริล (makrillหรือปลาทูน่าชนิ ดหนึ่ ง) กระป๋ อง
เด็กที่ ไม่ทานปลาเลยควรได้รับอาหารซึ่ง
ปรุงด้วยนํ ้ามันดอกคาโนล่า (rapsolja)
และเนยมาร์การีนซึ่งผลิตจากนํ ้ามันมัน
ดอกคาโนล่า นํ ้ามันดังกล่าวประกอบด้วย
ไขมันโอเมก้า-3 ซึ่งสามารถแปลงไปเป็ น
DHA ในร่างกายได้ แม้กระทั่งในถั่ววอลนั ทและนํ ้ามันเมล็ดลินิน (linfröolja)
ก็ยังมี ไขมันโอเมก้า-3 อยู่ด้วย

ธาตุเหล็กเป็ นสารอาหารสําคัญซึ่ง
สําหรับเด็กเล็กแล้วนัน
้ ยากทีจ่ ะรับมัน
ได้อย่างเพียงพอ ดังนัน
้ ข้าวต้มข้าว
โอ๊ต (gröt) ชนิ ดผงทีเ่ พิม่ ,คุณค่าหรือ
นมผงสูตรสําหรับทารกจึงเป็ นอาหารที่
ดีในช่วงปี ทสี่ องของชีวติ เนื อ้ พุดดิง้
ดํา (blodpudding) พุดดิง้ ขนมปังบาง
่ ที่
(palttunnbröd) หรืออาหารชนิ ดอืน
มีเลือด (blodmat ) เป็ นอาหารทีอ่ ดุ ม
ไปด้วยธาตุเหล็ก ถัว่ ถัว่ เขียว (kikärter)
เมล็ดลินินและเต้าหูเ้ ป็ นแหล่งทีม่ าของ
ธาตุเหล็กมังสวิรตั ทิ ัง้ หลาย

มันเป็ นการดีสําหรับเด็กที่ ได้ทานปลาบ่อยๆ
ถ้าเป็ นไปได้ 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
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ผักและผลไม้
มีเด็กมากมายที่รับประทานผักและผลไม้ด้วยความยินดี ขอเพียงให้ โอกาสเขาเท่านั ้น อย่างไรก็ตาม
ก็ยังมีเด็กอีกมากมายซึ่งทานผักและผลไม้น้อยเกินไป ควรเสิรฟ์ ทัง้ ผักและผลไม้ ให้เด็กทัง้ ในอาหาร
มือ้ กลางวันและมือ้ คํ่าเป็ นประจําทุกวัน ควรสลับสีสันและรูปแบบเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากรู้อยาก
เห็นและความสุขในการรับประทานอาหารให้เขาด้วย
ผักที่แช่แข็งมี ให้เลือกมากมาย มันจะมีคุณค่าทางโภชนาการเท่าเทียมกันกับผักสดและรวดเร็วใน
การปรุงอาหาร หากนํ าเข้าไปปรุงในเตาไมโครเวฟจะทําให้คุณค่าทางโภชนาการอยู่ ในนานกว่าการนํ า
ไปต้มในหม้อ บนกล่องบรรจุภัณฑ์จะระบุวิธีการทําไว้ ไห้
ถั่วและเมล็ดลินิน (linser) ทัง้ หลายมีสารที่สามารถทําให้เกิดเป็ นตะคริวที่ท้อง แต่จะหายไปหากต้ม
ถั่วให้สุก บนกล่องบรรุภัณฑ์จะระบุวิธีการทําไว้
ไห้ ถั่วสดเช่นกันต้องนํ าไปต้ม นอกจากนี ้ยังมี
ถั่วและเมล็ดลินินกระป๋ องหรือในกล่องเต็ดต้า
แพ็ค Tetra พร้อมปรุงซึ่งสามารถนํ าไปเสิรฟ์ ได้
ทันที่
ตัวอย่างเพิ่มเติม:
• หั่นแตงกวา แครอท หัวบร็อคโคลี่เป็ น
ท่อนๆ- หรือกะหลํ่าดอก และเสิรฟ์ ในขณะ
ที่คุณปรุงอาหาร มันจะทําได้ง่ายและช่วย
กําจัดอาการหิวโหยได้อีกด้วย
• ใส่ผักในอาหารเช่น แครอทขูด กะหลํ่าปลี
มะเขือเทศบดหนึ่ งกระป๋ อง ข้าวโพดหรือถั่ว
ในซอสเนื ้อหรือสตูว์
• เด็กเล็กๆ จะสนุ กกับผลแอปเปิ ้ ลและลูก
แพร์ซึ่งหั่นในรูปแบบ ”เรือ” หรือกล้วยเป็ น
แว่นๆ มันจะทําให้เด็กทานได้ง่ายอีกด้วย
• อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในตอน อาหาร
มังสวิรัติสําหรับเด็ก

นมและผลิตภัณฑ์จากนม
นอกจากอื่นๆ แล้ว นมและผลิตภัณฑ์นมเป็ นแหล่งสําคัญของแคลเซี่ยม แคลเซียมเป็ นสิ่งจําเป็ น
เพื่อสร้างกระดูกและฟันของเด็ก นม นมเปรีย้ วหรือโยเกิร์ตครึง้ ลิตรต่อวันก็พอเพียงที่จะคลอบคลุม
ปริมาณแคลเซี่ยมที่เด็กต้องการ แม้นนมผสมสูตรทารกจะมีแคลเซี่ยมแต่จะน้ อยกว่านม ชีสหรือ
เนยแข็งหนึ่ งชิน
้ จะให้แคลเซียมเท่ากับนม ½ -1 ถ้วย
นมไขมันตํ่าและนมไขมันกลางเป็ นแหล่งสําคัญของวิตามิน- ดี เนื่ องจากอุดมไปด้วยวิตามิน-ดีเสริม
พวกเขาจึงมีวิตามิน-ดี ที่มากกว่านมที่มี ไขมันสูงกว่า แม้กระทั่งนมเปรีย้ วปรุงแต่งและโยเกิรต์ ไขมัน
ตํ่าหลายชนิ ดยังได้รับการเสริมเลย
้ เนื่ องจากแพ้ โปรตีนนม คุณควร
หากลูกน้ อยของท่านไม่ ได้รับประทานผลิตภัณฑ์จากนมใดๆ ทัง้ สิน
ติดต่อเพื่อที่จะได้รับคําแนะนํ าจากนั กโภชนาการ
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เด็กเล็กๆ ควรที่จะดื่มนมประเภทใด?
เด็กอายุน้อยกว่าสองขวบควรได้รบั ไขมันในอาหารมากกว่าผู้ ใหญ่ ดังนั ้นจึงเป็ นเรือ่ งธรรมชาติ
ที่จะให้ผลิตภัณฑ์นมที่มี ไขมันสูงแก่เด็ก แต่จริงๆ แล้วโดยเฉพาะไขมันโอเมก้า-3 ที่เด็กจําเป็ น
ต้องการมากกว่านั ้นไม่ ได้อยู่ ในนม ดังนั ้นจึงเป็ นเรือ่ งที่ดกี ว่าหากจะให้ผลิตภัณฑ์นมไขมันตํา่
และใช้นํ้ามันคาโนลาในอาหารเล็กน้ อยแทน เพราะมันมี โอเมก้า- 3
นมไขมันตํา่ มีวติ ามินและแร่ธาตุเท่ากันกับนมไขมันสูง นอกจากนี ้ผลิตภัณฑ์นมที่มี ไขมันตํา่
ส่วนใหญ่จะอุดมไปด้วยวิตามิน-ดีและจึงเป็ นแหล่งสําคัญของวิตามิน-ดีของเด็กๆ

เนย เนยมาร์การีนและนํ ้ามัน
ไขมันโอเมก้า-3 มีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็ก โดยธรรมชาติของมันนํ ้ามันคาโนล่านั ้นจะ
อุดมไปด้วยโอเมก้า-3 วิธีที่ง่ายเพื่อนํ าโอเมก้า-3เข้าไปในร่างลูกของคุณคือการที่คุณเลือกนํ ้ามันคาโนลาและไขมันปรุงอาหารที่มีนํ้ามันคาโนล่าในการทําแซนด์วิชของเด็กและในการปรุงอาหาร เด็ก
อายุตํ่ากว่าสองขวบจําเป็ นต้องได้รับไขมันมากกว่าผู้ ใหญ่ ดังนั ้นเนยเทียมหรือมาร์การีนที่มี ไขมันสูง
กว่าจึงดีกว่าเนยเทียมที่มี ไขมันตํ่า เนยนั ้นมี โอเมก้า-3 เพียงเล็กน้ อยและจึงไม่ ใช่ทางเลือกที่ดีท่ีสุด
สําหรับเด็ก หากคุณเลือกที่จะให้เนุ ยแก่ลูกน้ อย จึงเป็ นเรื่องสําคัญที่จะต้องใช้นํ้ามันคาโนล่าในการ
ปรุงอาหารและควรให้เด็กทานปลามีมันซึ่งให้ โอเมก้า-3 แม้กระทั่งเด็กซึ่งดื่มนํ ้านมแม่ก็ยังได้รับโอ
เมก้า-3 จากนํ ้านมแม่อีกด้วย

เด็กเล็กควรรับประทานมากเพียงใด?
มันเป็ นเรื่องธรรมชาติที่เด็กไม่ ได้เพิ่มสัดส่วนอาหารของพวกเขาในอัตราเดียวกับกับในช่วงปี แรก
ของชีวิตเพราะเขาไม่เจริญเติบโตเร็วเท่ากับเมื่อก่อน ในฐานะที่คุณเป็ นผู้ ใหญ่แต่หากปล่อยให้เด็ก
มีความรับผิดชอบต่อปริมาณเอง ถ้าเฉลี่ยในระยะยาวเด็กมักจะทานอาหารพอเกิน ดังนั ้นจึงไม่ควร
เสิรฟ์ อาหารเป็ นสัดส่วนที่ ใหญ่ แต่ควรให้เด็กขออาหารเพิ่มดีกว่า บางครัง้ ลูกของคุณทานน้ อยมาก
้ อีกอย่างรวดเร็ว บางครัง้ ก็จะทานมากและอิ่มจนเกินไป เด็กจึงควรที่จะได้ลองฝึ กดูว่า
แล้วก็จะหิวขึน
ปริมาณสักเท่าใดถึงจะเรียกว่าพอดี

เด็กต้องการวิตามินและแร่ธาติเพิ่มพิเศษไหม?
เด็กต้องการวิตามินและแร่ธาติเพื่อการเจริญเติบโตและเพื่อพัฒนาการของตน จึงเป็ นการที่ดีกว่า
หากได้สิ่งเหล่านี ้จากอาหารมากกว่าที่จะได้จากอาหารเสริม แต่เพื่อความปลอดภัยก็ยังมีคนจํานวน
มากซึ่งต้องการที่จะให้วิตามินและแร่ธาตุเสริมแก่บุตรหลานของตน แต่เด็กเล็กๆ อาจจะได้รับสาร
บางอย่างมากเกินไปเมื่อพวกเขาได้รับอาหารเสริมที่สามารถทําความเสียหายมากกว่าหากได้รับน้ อย
เกินไป ดังนั ้นจึงไม่ควรให้อาหารเสริม อื่น ๆ นอกเหนื อจาก วิตามิ-ดีชนิ ดหยดกับลูกของคุณโดยไม่
ได้ปรึกษากับพยาบาลที่ศูนย์สุขภาพเด็กเสียก่อน
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วิตามินดี-ชนิ ดหยด (D-droppar)
เด็กตัวน้ อยๆ จะไม่ ได้รับวิตามิน-ดีจากอาหารได้เพียงพอ การได้รับวิตามิน-ดีน้อยไปอาจทําให้ โครง
กระดูกของเด็กนั ้นไม่พัฒนาได้ตามที่ควร ดังนั ้นเด็กทุกคนควรที่จะได้รับวิตามิน-ดีชนิ ดหยดเป็ น
ประจําทุกวันจนกว่าจะครบสองขวบ
เด็กบางคนยังคงต้องการวิตามิน-ดีชนิ ดหยดแม้นอายุจะมากกว่าสองขวบไปแล้ว ทัง้ นี ้หมายถึง
• เด็กที่มีผิวหนั งสีเข้ม เนื่ องจากเม็ดสีจะทําให้การสร้างวิตามิน-ดี ในผิวหนั งได้น้อยกว่า
• เด็กที่ ไม่ค่อยได้ออกนอกบ้านบ่อยหรือแม้กระทั่งในช่วงฤดูร้อนก็ยังสวมใส่เสือ้ ผ้าที่ครอบคลุม
ใบหน้ า แขนและขาเมื่อพวกเขาอยู่นอกบ้าน
• เด็กซึ่งไม่ ได้รับอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน-ดี ตัวอย่างเช่น นมที่มี ไขมันตํ่า นมที่มี ไขมันปานกลางและเนยเทียมมาร์การีน
• เด็กซึ่งไม่รับประทานปลา
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อาหารมังสวิรตั ิ
้ มันเป็ นการดีสําหรับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
นั บวันคนเลือกเลือกที่จะกินอาหารมังสวิรัติมากขึน
ของคุณ ดังนั ้นจึงเป็ นเรื่องที่ดีถ้าลูกของคุณเริ่มคุ้นเคยกับการชอบอาหารมังสวิรัติต่างๆ
คนจํานวนมากจะสลับเปลี่ยนโดยรับประทานอาหารมังสวิรัติเป็ นเพียงบางครัง้ บ้างเลือกเพียงแต่
้ เชิง การที่เลือกคัดเนื ้อสัตว
ไม่ทานเนื ้อ ในขณะที่คนอื่นเลือกที่จะคัดอาณาจักรสัตว์ออกไปอย่างสิน
ออกไปมักจะไม่มีปัญหา
ถ้าคุณทานอาหารมังสวิรัติและไม่ทานเนื ้อสัตว์ ปลา นม และไข่เลย คุณต้องมีความรู้มากพอที่จะได้
รู้ว่าต้องเตรียมอาหารที่ช่วยให้เด็กได้รับสารอาหารทัง้ หมดที่เขาต้องการได้อย่างไร หากคุณเลือกที่จะ
ให้อาหารมังสวิรัติกับลูกของคุณ คุณควรจะปรึกษากับพยาบาลที่ศูนย์สุขภาพเด็ก (BVC) เสียก่อน
ไม่ว่าคุณจะรับประทานอาหารมังสวิรัติประเภทใดก็ตาม ก็เป็ นเรื่องสําคัญที่เพียงไม่ ใช่แค่ตัดอาหาร
ที่ผลิตจากสัตว์ออกอย่างเดียว แต่จําเป็ นจะต้องแทนที่ด้วยอาหารมังสวิรัติที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ด้วย
หากลูกน้ อยของท่านทานอาหารมังสวิรัติเสียเป็ นส่วนใหญ่ นอกเหนื อจากสิ่งอืนๆ ควรที่จะได้รับสิ่ง
ดังต้อไปนี ้ด้วยทุกวัน
• พืชตระกูลถั่วลันเตา ถั่ว เมล็ดลินิน เต้าหู้หรือผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง
• เมล็ดธัญพืช
• ผักและผลไม้
• นมไขมันตํ่า นมไขมันปานกลางหรือเครื่องดื่มผักเสิรม
• นํ ้ามันคาโนล่าและมาร์การีนที่มีนํ้ามันคาโนล่าประกอบอยู่ด้วย
อาหารมังสวิรัติมีเส้นใยอาหารสูง เส้นใยอาหารทําให้รู้สึกอื่มดีและสําหรับเด็กถ้าได้รับเส้นใยอาหาร
มากเกินไปจะเสี่ยงต่อการทําให้เด็กอิ่มเสียก่อนที่จะได้รับพลังงานและคุณค่าทางโภชนาการได้เพียง
พอ จึงเป็ นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่จะต้องคอยระมัดระวังและสังเกตุดวู า่ ชาวมังสวิรตั ติ วั น้ อยนั ้นมีการเจริญ
เติบโตเท่าที่ควรหรือไม่
หากบุตรของท่านทานอาหารมังสวิรัตินม (lactovegetarisk) ก็ง่ายต่อการที่จะได้รับไขมันอิ่มจํานวน
มากจากอาหารที่ปรุงด้วยนมและเนยแข็ง ตัวอย่างเช่น อาหารที่มีเนยแข็งอบ (gratänger) เป็ นต้น
ดังนั ้นจึงเป็ นเรื่องสําคัญในการที่จะเลือกผลิตภัณฑ์นมไขมันตํ่าให้กับเด็กที่กินอาหารมังสวิรัตินม
ดังนั ้นเด็กที่ทานอาหารมังสวิรัติต้องได้รับวิตามินบี 12 และวิตามิน-ดีจากอาหารเสริมหรือ
ผลิตภัณฑ์เสริม
ที่ www.livsmedelsverket.se จะมีคําแนะนํ าที่เป็ นรูปธรรมมากขมากมายเกี่ยวกับวิธีการเตรียม
อาหารมังสวิรัติที่เหมาะกับเด็กเล็ก
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โรคภูมิแพ้
หากสงสัยว่าเป็ นโรคภูมิแพ้
หากคุณคิดว่าบุตรหลานของคุณแพ้อาหารชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งก็เป็ นสิ่งสําคัญที่คุณไม่ควรเริ่มละเว้น
้ ได้ ควร
หรือเลิกให้อาหารดังกล่าวด้วยตนเอง มันสามารถทําให้การวินิจฉั ยโรคที่ถูกต้องนั ้นยากขึน
่
ปรึกษาหารือกับเจ้าหน้ าทีของศุนย์สุขภาพเด็ก (BVC) ก่อนเสมอ หากเด็กเกิดการเจ็บป่ วยใน
กระเพาะอาหาร มีผื่นหรือมีปฏิกิริยาในลักษณะอื่นใด อาจจะมีคําอธิบายอื่น ๆ ให้ก็ ได้

หากบุตรของท่านเป็ นโรคภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้ที่พบมากที่สุดในเด็กเล็กนั ้นคือโรคภูมิแพ้ โปรตีนจากนมและไข่ หากลูกน้ อยของคุณแพ้
สิ่งเหล่านี ้ เป็ นเรื่องสําคัญที่ควรจะได้คําแนะนํ าพิเศษจากนั กโภชนาการ

ที่ www.livsmedelsverket.se จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และความละเอียด
อ่อนต่ออาหาร
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ขอให้คาํ นึ งถึงสุขอนามัยเป็ นพิเศษเมื่อคุณปรุงอาหารกับเด็กและสําหรับเด็ก

ข้อควรพิจารณาเมื่ออยู่ ในห้องครัว
เด็กเล็กมีความละเอียดอ่อนต่อการติดเชือ้ แบคทีเรียและไวรัสที่สามารถทําให้เกิดโรคอาหารเป็ น
พิษได้ ดังนั ้นจึงควรระมัดระวังเป็ นพิเศษในด้านสุขอนามัยเมื่อปรุงอาหารสําหรับหรือกับเด็กด้วย
แน่ นอนมันเป็ นสิ่งสําคัญที่จะล้างมือของคุณก่อนที่จะเตรียมอาหาร แต่ยังไรก็ควรล้างมือในทันทีหลัง
จากที่ ได้มีการสัมผัสเนื ้อและไก่ดิบ
ควรล้างเขียงและอุปกรณ์ ในครัวอย่างละเอียดเมื่อคุณได้หั่นชิน
้ เนื ้อและไก่ นอกจากนี ้ยังเป็ นการที่ดี
ที่จะต้องล้างผักโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักมี ใบ
เนื ้อดิบจะมีแบคทีเรียที่เป็ นอันตรายอย่างเช่น ehec (เชือ้ เบคที่เรีย อี โค ไล ชนิ ดรุนแรง) อย่าได้
ปล่อยให้เด็กชิมเนื ้อบดดิบหรือเนื ้อดิบเป็ นอันขาด ควรที่จะทอดหรือผัดเนื ้อบดและไก่ ให้สุก
หากคุณต้องการที่จะเก็บอาหารที่เหลือไว้ ก็ควรที่เก็บใส่ตู้เย็นหือแช่แข็งโดยเร็วที่สุด หากปล่อย
อาหารทิง้ ไว้ข้างนอกในอุณหภูมิของห้องเป็ นเวลานานกว่าสองชั่วโมง เชือ้ แบคที่เรียก็สามารถที่จะ
้ มาได้ ควรนํ าอาหารร้อนหรืออุ่นปริมาณน้ อยเข้าเก็บในตู้เย็นทันที
งอกขึน

อย่าทานอาหารที่ ไหม้
เมื่ออาหารถูกเผาไหม้ จะมีการก่อตัวของสารที่เป็ นอันตรายซึ่งไม่ดีสําหรับทัง้ เด็กหรือผู้ ใหญ่ ควรหั่น
ชิน
้ หรือส่วนที่ ไหม้ออกหรือโยนอาหารที่ ไหม้มากทิง้ ไป นอกจากนี ้ยังเป็ นสิ่งที่ดีที่จะปรุงให้อาหารเป็ น
สีเหลืองทองแทนที่จะเป็ นนํ ้าตาลทอง
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มีอะไรที่เด็กเล็กไม่ควรทานบ้างไหม?
ผู้ปกครองหลายคนมีความกังวลว่าอาหารที่เด็กทานเข้าไปนั ้นจะมีสารที่เป็ นอันตราย แม้ว่าเด็กอาจ
จะมีความไวต่อสารบางอย่างมากกว่าผู้ ใหญ่ สิ่งเหล่านี ้ก็จะถูกนํ ามาพิจารณเมื่อ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อ
มีการกําหนดข้อจํากัดของปริมาณของสารกําจัดศัตรูพืชที่ควรคงอยู่ ในผักและผลไม้หรือการอนุ มัติ
วัตถุเจือปน ดังนั ้นไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสารดังกล่าว
อาหารนั ้นสามารถกินได้เกือบทัง้ หมดแม้สําหรับเด็ก แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่เด็กเล็กควรหลีกเลี่ยง :

ปลาที่อาจมีสารปนเปื ้ อน
ปลาส่วนใหญ่สามารถรับประทานได้บ่อยครัง้ แต่มีเพียงไม่ก่ีสายพันธุ์ที่อาจมีความเข้มข้นของสาร
มลพิษที่เป็ นพิษสูง ปลาเหล่านี ้คือ
• ปลาสเตริมมิ่งจากทะเลบอลติคชนิ ดหนึ่ ง (strömming) ทะเลสาบเอิสเตอร์เชิน (Östersjön)
• ปลาแซลมอนที่ถูกจับมาจากป่ า (vildfångad) (ไม่ ได้เลีย้ ง) ปลาเทราท์ (öring) จาก
ทะเลสาบเอิสเตอร์เชิน (Östersjön) ทะเลสาบแวเน็ น (Vänern) และทะเลสาบแว็ตเติน้
(Vättern)
• ปลาสีก (sik) (ปลาขาวชนิ ดหนึ่ ง) จาก ทะเลสาบแวเน็ น (Vänern)
• ปลาเรอดิง้ ปลาตระกูลเดียวกับเรนโบว์เทราท์ (röding) จากทะเลสาบแว็ตเติน
้ (Vättern).
ปลาเหล่านี ้มีระดับของไดออกซินและ PCB สูง ที่เด็กผู้หญิง สตรี ในวัยเจริญพันธุ์และเด็กชายอายุถึง
18 ไม่ควรทานบ่อยกว่า 2-3 ครัง้ ต่อปี
ปลาแซลมอนที่ถูกจับมาจากป่ า ปลาเทราท์ (öring) และปลาเรอดิง้ (röding) หาซือ้ ได้ค่อนข้างยาก
ตามร้านค้าทั่วไป ปลาแซลมอนที่มีขายในท้องตลาดเกือบทัง้ หมดนั ้นจะเป็ นปลาเลีย้ ง

เด็กทีร่ บั ประทานปลาทีจ่ ับหรือตกมาเอง
ปลาเพริช (Abborre) ปลาไพค์ (gädda) ปลาเยิสปลาเนื ้อแน่ นคล้ายปลากราย (gös) ปลาlake อาจ
มีสารปรอทเจือ้ ปนอยู้ ได้ เด็กที่กินปลาดังกล่าวเกินกว่าหนึ่ งครัง้ ต่อสัปดาห์จะได้รับปรอทในปริมาณ
ซึ่งในที่สุดอาจเป็ นอันตรายได้ ดังนั ้นจึงเป็ นการดี่ที่จะสลับเปลี่ยนกับปลาชนิ ดอื่น ๆ บ้าง แม้กระทั่ง
ปลาทูน่าสด/แช่แข็ง ปลาเบน ที่ ใหญ่มาก (Hälleflundra) ปลาทะเลใหญ่ขากรรไกรบนยาวคล้าย
กระบี่ (svärdfisk) ปลาฉลามและปลาเรย์หรือปลากระเบน ก็อาจมีสารปรอทได้ด้วย

อาหารเพื่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเช่นสารสกัดจากพืชและสมุนไพรไม่ค่อยมีการทดสอบในเชิง
วิทยาศาสตร์ อาหารเหล่านี ้ ไมได้ผ่านการทดสอบกับเด็กด้วยเพราะฉะนั ้นจึงเป็ นไปไม่ ได้ท่ีจะรู้ว่า
อาหารเหล่านี ้จะเป็ นอันตรายหรือไม่
ในด้านการตลาดกล่าวว่าอาหารกลุ่มนี ้มักจะมีผลกระทบที่ดีต่อสุขภาพ แต่อาจจะไม่เหมาะสมสําหรับ
เด็กที่กําลังเติบโตและการพัฒนา ดังนั ้นอย่าได้ ให้ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพแก่ลูกน้ อยของคุณ

กาแฟ นํ ้าชาดําและเครือ่ งดืม่ ชูกําลัง
เด็กเล็กๆ ไม่ควรที่จะได้รับกาแฟหรือนํ ้าชาดําหรือเครื่องดื่มโคล่าปริมาณมาก เนื่ องจากเครื่องดื่ม
เหล่านี ้มีส่วนประกอบของคาเฟอีน เด็กจะมีความไวต่อคาเฟอีน และอาจทําให้เกิดปฏิกิริยา ตัวอย่าง
เช่นใจสั่น และการคลื่นไส้ เครื่องดื่มชูกําลังอาจมีคาเฟอีนปริมาณมาก ดังนั ้นจึงไม่ควรที่จะให้เด็ก
ดื่มเลย
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นมที่ยังไม่ ได้ผ่านการพาสเจอร์ ไรส์
นมที่ ไม่ ได้ผ่านการพาสเจอร์ ไรส์อาจจะมีแบคทีเรียที่เป็ นอันตราย อย่างเช่น ehec และ
campylobacter ดังนั ้นไม่ว่าจะเป็ นเด็กหรือผู้ ใหญ่จึงไม่ควรที่จะดื่มนมชนิ ดนี ้ ทัง้ นี ้รวมถึงเนยแข็ง
สดซึ่งทําด้วยนมที่ ไม่ ได้ผ่านการพาสเจอร์ ไรส์ เนยแข็งชนิ ดนี ้จะหาซือ้ ได้ยากตามร้านทั่วไป แต่จะมี
ตามผู้ท่ีผลิตเนยแข็งท้องถิ่น Ehec เป็ นแบคที่เรียที่ค่อนข้าง ”ใหม่” ซึ่งเริ่มที่จะแพร่กระจายเมื่อช่วง
ศตวรรษที่ 90 และซึ่งสามารถทําให้เกิดไตเสียหายอย่างรุนแรงในเด็กเล็ก จึงไม่อนุ ญาติ ให้ขายนมที่
ไม่ ได้พาสเจอร์ ไรส์ตามร้านทั่วไป แต่ก็สามารถหาพบได้ตามฟารม์ต่างๆ

เกลือ
เมื่อเด็กอายุได้หนึ่ งขวบร่างกายของเขาก็จะสามารถควบคุมความสมดุลย์ของเกลือได้ อย่างไรก็ตาม
ควรที่จะให้เกลือเท่าที่จําเป็ นต่อไปเรื่อยๆ เนื่ องจากหากให้เกลือมากจนเกินไปก็จะเป็ นเหตุก่อให้
เกิดความดันเลือดสูงแม้กระทั่งในเด็ก วิธีหนึ่ งที่จะช่วยลดปริมาณเกลือก็คือการเลือกผลิตภัณฑ์ท่ี
มีเครื่องหมายรูกุญแจ ตัวอย่างเช่นธัญญพืช ขนมปังและเนยแข็งซึ่งจะมีเกลือน้ อยกว่าชนิ ดที่ ไม่ ได้
รับการทําเครื่องหมายรูกุญแจ ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารขบเขีย้ ว อย่างเช่น มันฝรั่งทอดแผ่นและชี
สดูเดิล้ เนื่ องจากว่าสิ่งเหล่านี ้ส่วนมากจะมีรสชาติเค็มมาก
ควรเลือกเกลือที่อุดมไปด้วยธาตุไอโอดีนแต่อย่าใส่เกลือมากเกินไป ไอโอดีนสําคัญต่อการควบคุมการ
เผาผลาญอาหารและเกลือที่อุดมไปด้วยไอโอดีนเป็ นแหล่งสําคัญสําหรับทัง้ เด็กและผู้ ใหญ่ จะมีระบุ
ไว้บนกล่องบรรุภัณฑ์ว่าเกลือนั ้นมี โอโอดีนประกอบอยู้ด้วยหรือไม่

สารโซลานิ นในมันฝรัง่ สีเขียว
มันฝรั่งสีเขียวหรือมันฝรั่งเสียมีส่วนประกอบของสารโซลานิ นซึ่งเป็ นสารก่อให้เกิดอาการปวดท้อง
อาเจียน โรคท้องร่วง ทัง้ ผู้ ใหญ่และเด็กควรที่จะหลีกเลี่ยงมันฝรั่งดังกล่าว

ประมาณ 350 แคลอรี่
(kcl)

ประมาณ 350 แคลอรี่
(kcl)
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นํ ้าตาล ขนม นํ ้าหวานและนํ ้าอัดลม
ควรหลีกเลี่ยงขนม นํ ้าหวานและนํ ้าอัดลมให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ สิ่งเหล่านี ้มีคณค่าทาง
โภชนาการน้ อยแต่นํ้าตาลมากซึ่งเด็กไม่ต้องการ นํ ้าตาลมากเกินไปจะไปทําร้ายฟันของเด็ก มันอาจ
จะทําให้เด็กไม่สามารถทานอาหารปกติธรรมดาได้ ไหว หรือไม่ก็ทําให้เด็กอาจมีนํ้าหนั กมากเกินไปใน
ระยะยาว
อาจจะไม่ ได้มีการนึ กถึงว่าอาหารบางชนิ ดก็ประกอบไปด้วยนํ ้าตาลค่อนข้างมาก ในที่นี้หมายถึงโยเกิรต์ผลไม้หลายชนิ ด เครื่องดื่มโยเกิรต์ ธัญญาหารต่างๆ (คอร์นเฟลกส์) นํ ้าผลไม้ อาหารว่างที่ทํา
ด้วยข้าวหวานหรือใกล้เคียง มันไม่จําเป็ นเลยที่จะไปทําให้เด็กนั ้นเคยชินว่าทุกอย่างจะต้องมีรสชาติ
หวาน แทนที่จะป็ นโยเกิรต์ผลไม้ คุณอาจให้ ตัวอย่างเช่นโยเกิรต์ธรรมชาติ หรือนมเปรีย้ วปรุงแต่ง
และก็ผสมผลไม้เข้าไป ในกรณี ของซีเรยลหรือธัญญพืชอบกรอบ (flingor) และมูสลีหรือข้าวโอ๊ต
ผสมธัญญพืช ก็จะมีหลายชนิ ดซึ่งไม่มีนํ้าตาลประกอบอยู่ด้วยมากนั ก
ควรอ่านบนกล่องบรรจุภัณฑ์ดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้มีการเติมนํ ้าตาลเข้าไปในปริมาณสักเท่าใด คุณ
สามารถที่จะเลือกสินค้าซึ่งได้มีการทําเครื่องหมายรูแกแจได้เครื่องหมายรูกุญแจนั ้นอนุ ญาติ ให้ติด
บนกล่องของผลิตภัณฑ์ธัญญา
พืชอบกรอบซีเรียลโยเกิรต์และ
นมเปรีย้ วซึ่งมีนํ้าตาลน้ อยและที่
ไม่มีสารให้ความหวานเท่านั ้น

ขอให้ระวังกับดักนํ าตาลซึ่งแอบ
ซ่อนอยู่ – พยายามให้ลูกน้ อย
ของคุณได้คน
ุ้ เคยกับรสชาติท่ี
ไม่หวาน ในด้านซ้ายของรูปคุณ
จะเห็นว่าโยเกิรต์ ผลไม้ น้ าหวาน
เครือ่ งดืม่ ช็อคโกแลตและครีม
นั ้นมีส่วนประกอบของนํ ้าตาล
้ มากเพียงใด
เพิ่มขึน
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คําแนะนํ าที่สําคัญที่สุดโดยสรุป
มันเป็ นการดีถ้าเด็กได้รบ
ั

หลีกเลี่ยงหรือควรระมัดระวัง

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

อาหารชนิ ดต่างๆเพราะจะทําให้เด็กคุ้น
เคยกับรสชาติมากมายและได้รับความ
แตกต่างของอาหารดี
อาหารอย่างสมํ่าเสมอ – อาหารเช้า
อาหารกลางวันและอาหารเย็น และ
ระหว่างนั ้ นอาหารว่าง 2-3 มือ้
มันฝรั่ง พาสต้า ข้าว ข้าวบูลกูร์ข้าวคูสคูส
ขนมปัง ธัญญาหารต่างๆ (คอร์นเฟลกส์)
หรือเมล็ดข้าว ทุกๆ วัน
ปลา 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
เนื ้ อ ไก่ ไข่ ถั่ว เมล็ดลินินหรือเต้าหู้ทุก
วัน
่ กุ วัน
ผักทุกๆ มือ้ และผลไม้หรือผลเบอรรีท
นมไขมันตํ่า นมเปรีย้ วปรุงแต่ง
หรือโยเกิร์ต
เนยมาร์การีนบนขนมปังแซนด์วิชและ
เนยมาร์การีนชนิ ดเหลวหรือนํ ้ ามัน
สําหรับปรุงอาหาร
นํ ้ าเปล่าและนมเป็ นเครื่งดื่มของอาหาร
แต่มือ้
วิตามินดี- ชนิ ดหยดทุกวันไปจนกว่า
เด็กจะอายุครบสองขวบ เด็กบางคนยัง
คงต้องการวิตามินดี - ชนิ ดหยดถึงแม้น
จะอายุครบสองขวบแล้วก็ตาม
ควรเลือกเกลือที่มี ไอโอดีนในอาหาร แต่
อย่าใส่จนเค็มมาก ควรหลีกเลี่ยงขนม
ขบเขีย้ วชนิ ดเค็มให้นานที่สุดเท่าที่จะ
ทําได้

•

•
•
•
•

•

ขนม นํ ้ าหวานและนํ ้ าอัดลม – ควรหลีก
เหลี่ยงนานที่สุดเท่าที่จะทําได้และควร
จะเบาๆ กับการให้ขนมปังที่ทานกับ
กาแฟและอาหารว่างสรชาติหวาน
ปลาสเตริมมิ่งจากทะเลสาบเออสเต
อร์เชิน (Östersjön) ปลาแซมอนที่ ได้
ตกมาจากป่ า และปลาเทราท์ จากทะเล
สาบเออสเตอร์เชิน (Östersjön) ทะเล
สาบแวเน็ น(Vänern) และทะเลสาบ
แว็ตเติน
้ (Vättern) ปลาสีก (sik) (ปลา
ขาวชนิ ดหนึ่ ง) จากทะเลสาบแวเน็ น
(Vänern) และ ปลาเรอดิง้ (röding) จาก
ทะเลสาบ (Vättern) – เด็กควรทานปลา
เหล่านี ้ มากสุด 2-3 ครัง้ ต่อปี
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหาร
สุขภาพ – ควรปรึกษากับทางศูนย์
สุขภาพเด็ก ก่อนที่จะให้เด็ก
นมที่ยังไม่ ได้พาสเจอร์ ไรส์และเนยแข็ง
สดจากนม – อย่าให้แก่เด็ก
เนื ้ อบดและเนื ้ อดิบ – อย่าให้แก่เด็ก ควร
ที่จะทอดทอดเนื ้ อบดและไก่ ให้สุกๆ
เด็กจะมีความละเอียดอ่อนต่ออาหาร
เป็ นพิษ ดังนั ้ นควรจะคํานึ งถึงสุข
อนามัยมากเป็ นพิเศษเมื่อคุณปรุงอาหาร
ให้เด็กหรือด้วยกันกับเด็ก
หากคุณสงสัยว่าลูกน้ อยของคุณแพ้
อาหารชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง จึงเป็ นเรื่อง
สําคัญที่คุณไม่ควรทําการละเว้นหรือแยก
อาหารดังกล่าวด้วยตนเอง ควรปรึกษา
กับเจ้าหน้ าที่ศูนย์สุขภาพเด็กก่อนเสมอ

คุณอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมไหม?
เข้าไปที่ www.livsmedelsverket.se ที่นี่จะมีขอ้
มูลเกี่ยวกับอาหารสําหรับเด็กและเรือ่ งอื่นมากมาย
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