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ﺇﻧﻪ ﻟﻣﻥ ﺍﻟﺟﻳﺩ ﻛﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺗﻧﻭﻉ ﺑﻳﻥ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺃﺻﻧﺎﻑ ﺍﻟﺛﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﻌﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﻠﺫﻳﻥ ﺗﺷﺗﺭﻳﻬﻣﺎ ،ﻣﻥ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ.

ﺛﺭﻳﺩ ﻭﻋﺻﻳﺩﺓ ﺍﻷﺭﺯ
2B

ﺇﻥ ﺍﻟﺛﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﻌﺻﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﻣﻭﻟﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻷﺭﺯ ﻗﺩ ﻳﺣﺗﻭﻳﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﺭﻧﻳﺦ .ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻳﺟﺏ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﻣﺎ ﺩﺍﺋﻣﺎً ،ﺑﻝ
ﻳﺟﺏ ﺗﻧﻭﻳﻌﻬﻣﺎ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﺻﻧﺎﻑ ﻭﻣﺧﺗﻠﻑ ﺍﻷﻧﻭﺍﻉ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ
ﺿﺩ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻐﻠﻭﺗﻳﻥ ،ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﻣﺣﺿﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﺫﺭﺓ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﺗﻧﻭﻳﻊ ﺑﻬﺎ ﻟﻬﻡ.

َﻏﻳﱢﺭْ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ

ﺃﺣﻳﺎﻧﺎً ،ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺿﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﻌﺎﻣﻧﺎ ،ﺳﻭﺍء ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻠﻭﺙ .ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺟﻳﺩﺓ
ﻟﻠﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣﻥ ﺧﻁﺭ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﻟﻠﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻟﺿﺎﺭﺓ ،ﻫﻲ ﺍﻟﺗﻧﻭﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﻛﻝ .ﻧﻘﺻﺩ ﺑﺫﻟﻙ ﺃﺻﻧﺎﻓﺎ ً ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻣﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ .ﻳﻧﻁﺑﻕ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻐﺎﺭ ﻭﺍﻟﻛﺑﺎﺭ.

تستند نصائح مصلحة المواد الغذائية عن طعام األطفال الى عمر سنة
واحدة على البحث المجموع ،والقصد منها أن تكون وسيلة دعم لك
بصفتك أحد الوالدين .أنها مكتوبة لتالئم األكثرية .ولكن جميع هذه
النصائح قد التكون مجدية للجميع ،بل يمكن أن تحتاج الى مالئمتها
طبق ًا لوضع العائلة.

الستة أشهر األولى:
الفترة األولى فترة تتميز بالخصوصية  -ألنها مثيرة ورائعة .فيما بعد تشعرين عادة أن
هذه الفترة كانت قصيرة جد ًا ،ولكن األمر قد يكون مرهق ًا عندما يكون المرء في
زحمة هذه الحالة الرائعة .الكثيرون اليكونون مستعدين ألن تقودهم حاجات الطفل
واليتصوروا كيف تكون حالة المرء حين يتم ايقاظه منتصف الليل عندما يريد الطفل أن
يتناول غذاءه أو يرغب بأن يشعر بإحساس ُ
القرب الحميم.

ليك تسري أمور الحياة اليومية فمن املستحسن أن نجد يف نهاية املطاف إيقاعاً مينح الطفل األمان ومينح
الوالدين نظاماً لحياتهم .وألن الحياة تتمحور يف البداية عىل األكرث حول تناول الطعام والنوم فإن الروتينات
ت ُبنى عىل مواعيد الوجبات الغذائية.
الثدي أو بديل حليب األم الطعام األمثل للطفل .ولكن الطعام اليتعلق فقط
يف الستة أشهر األوىل يكون حليب
ّ
بالتغذية ،بل مينح أيضاً لحظات من القُرب الحميم املهم للطفل.

الثدي
حليب
ّ

الثدي عىل جميع املواد الغذائية التي يحتاجها الطفل لينمو ويتطور خالل األشهر الستة األوىل.
يحتوي حليب
ّ
اإلستثناء الوحيد هو فيتامني دي الذي يحتاج الطفل أن يأخذه بواسطة قطرات فيتامني دي.
عندما يرضع الطفل يتحفز انتاج الحليب .تبدأ الرضاعة لدى البعض من تلقاء نفسها ،بينام تأخذ وقتاً أطول
لدى اآلخرين .لذلك فمن املهم أن يحصل املرء عىل املساعدة التي يحتاجها ،مثالً من قسم الوالدة ،عيادة
شؤون الرضاعة أو املمرضة يف مركز رعاية الطفولة  .BVCالترتددي يف السؤال! توجد اليوم معلومات وفرية
عن كيفية تسهيل عملية الرضاعة .يف موقع الويب التابع ملجلس املحافظة  www.1177.seتوجد أيضاً نصائح
عملية عن كيفية الرضاعة.
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هل تقلل الرضاعة من خطر اإلصابة باألمراض؟
الثدي عىل مواد تقلل من خطر االصابة بااللتهابات مثل التهاب األذن الوسطى ومايُسمى
يحتوي حليب
ّ
بانفلونزا املعدة .وقد أظهرت األبحاث أن األطفال الذين رضعوا حليب األم يتعرضون بدرجة أقل ملخاطر
االصابة بالسمنة ،ضغط الدم العايل والسكري النمط  2كالبالغني .يحصل االطفال الذين يرضعون حليب
األم عىل الحامية األكرب ،ولكن القليل من رضاعة حليب األم جيد أيضاً .كام إن خطر االصابة بالداء البطني
(السيلياك) لدى األطفال يف السنوات األوىل من العمر أقل بني األطفال الذين يتعودون ببطأ عىل الطعام
املحتوي عىل الغلوتني ،يف الوقت الذي مازالوا يرضعون .ولكن رضاعة حليب األم اليقلل من خطر اإلصابة
بالحساسية.

ّ
إدخار حليب الثدي
الثدي فمن املهم لهذا السبب أن تغسيل
حساس للعدوى .فإذا كنت ستقومني بحلب حليب
ّ
الطفل الصغري ّ
يديك أوالً ،يك التنتقل البكرتيا والفريوسات من ِ
يديك اىل الحليب .واليحتاج الحليب اىل تربيد بل ميكن وضعه
الثدي يف الثالجة لثالثة ايام كح ّد اعىل .أما يف املجمدة
مبارشة يف الثالجة أو املجمدة .ميكن االحتفاظ بحليب
ّ
الثدي يف املاء الساخن أو البارد أو الثالجة ،وليس يف
فيحتفظ الحليب بخصائصه ملدة ستة أشهر .ذ ّويب حليب
ّ
درجة حرارة الغرفة .إرمي الحليب املتبقي بعد أن يشبع الطفل.

الثدي بما تأكل األم؟
هل يتأثر حليب
ّ
الثدي .ميكنك قراءة املزيد عن هذا يف الكتيب ”نصائح عن الطعام
ما تأكله األم وترشبه يؤثر عىل حليب
ّ
للمرأة املرضعة”  ،Råd om mat till dig som ammarالذي ي ّوزع يف مركز رعاية الطفولة .كام توجد النصائح
يف موقع الويب .www.livsmedelsverket.se

بديل حليب األم
اذا كان الطفل اليرضع حليب األم فيوجد بديل حليب األم الذي مينح الطفل الطاقة والغذاء الذي يحتاجه .إن
الثدي من املواد الغذائية قدر اإلمكان.
البديل املوجود للرشاء مصنوع ليشابه محتويات حليب
ّ
توجد أنواع مختلفة من البديل  -تحصلني من مركز رعاية األطفال عىل نصائح عن النوع األكرث مالمئة لطفلك.
ولكن اليجب عىل االطالق أن متزجي بديلك الخاص لحليب األم من الحليب العادي أو ماشابه ،إلنك لن
تتمكني من وضع النسب الصحيحة من املواد الغذائية .قد تسبب النسب غري الصحيحة أرضارا ً للطفل يف
الكليتني أو تجعله الينمو كام يجب.
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الجمع بين الرضاعة الطبيعية وبديل حليب األم
أحياناً يرغب املرء بالجمع بني الرضاعة الطبيعية وبديل حليب األم .ومي ّر األمر بشكل جيد للكثريين ،ولكن
يؤدي لدى البعض اىل توقّف الرضاعة الطبيعية يف وقت مبكر عماّ كان مقررا ً .وقد يعود ذلك اىل إن انتاج
مص زجاجة الرضّ اعة ،ألن الطعام يأيت بشكل أرسع منها.
الحليب اليحفّز بدرجة كافية أو اىل أن الطفل يفضّ ل ّ
ولذلك فقد يكون من املستحسن إعطاء البديل يف فنجان بدالً من الزجاجة.
واذا كان ذلك ممكناً فمن املستحسن أيضاً االنتظار اىل أن يصل انتاج الحليب اىل مستوى جيد ويصبح مستقرا ً
قبل البدء بإعطاء البديل .ويف الجانب اآلخر هناك أمهات ميكن أن يحتجن اىل اعطاء بديل يف البداية ،واالنتقال
اىل الرضاعة فقط فيام بعد .ميكنك الحصول عىل نصائح عملية عن كيف تفعلني اذا كنت تجمعني بني الرضاعة
الطبيعية وبديل حليب األم.

قطرات فيتامين دي
اليحصل األطفال على كمية كافية من فيتامين دي من
الطعام .وقد يؤدي نقص فيتامين دي الى عدم تطور
الهيكل العظمي للطفل بشكل طبيعي .لهذا السبب يحتاج
جميع األطفال الى جرعات تكميلية من فيتامين دي يومي ًا
خالل السنتين األولى من أعمارهم .من المهم أن يتناول
الطفل القطرات بشكل منتظم .بعض األطفال ،من ذوي البشرة
الداكنة يحتاجون فيتامين دي لفترة أطول من سنتين.

مزج بديل حليب األم
ألن األطفال حساسون للعدوى فمن املهم أن يكون املرء دقيقاً يف موضوع النظافة العامة عند اعداد البديل.
لهذا السبب عليك غسل اليدين دامئاً قبل البدء يف ذلك .كام إنه من املهم أيضاً استعامل زجاجات ورضّ اعات
نظيفة وأن تكون قد غُسلت بشكل دقيق ،ولكن اليجب تعقيمها.
المتزجي البديل مع ماء الحنفية الساخن ،ألنه قد يحتوي عىل عنارص من ضمنها النحاس القادم من األنابيب.
استعميل املاء البارد بدالً من ذلك ،واتريك الحنفية مفتوحة حتى يصبح املاء باردا ً .سخ ّني املاء فيام بعد
وأخلطي البديل طبقاً للتعليامت املوجودة عىل العلبة .توجد عىل العلبة أيضاً معلومات عن الفرتة التي يدوم
بها البديل الجاهز .إرمي املتبقي من البديل بعد أن يتناول الطفل كفايته.
يف موقع الويب التابع ملجلس املحافظة  www.1177.seتوجد أيضاً نصائح عملية عن كيفية اعطاء البديل.

على األشخاص الذين لديهم بئر ًا خاصُا أن يقوموا بتحليل جودة الماء قبل اعطاءه الى
الطفل .يمكن إلدارة شؤون البيئة في البلدية التي تقطن فيها أن تعطيك نصائح عن
ما يجب أن تفعليه .عليك إيالء اهتمام خاص لما إذا كان الماء يحتوي على البكتيريا،
والزرنيخ ،والمنغنيز ،والنترات والفلوريد ،ألن األطفال الصغار أكثر حساسية من الكبار لهذه
المواد.
أقرأي المزيد عن الماء من البئر الخاص في موقع الويب .www.livsmedelsverket.se
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كم يحتاج الطفل من الطعام؟
الثدي أو بديل حليب األم يحتاج الطفل
ألن األطفال يختلفون عن بعضهم فالميكن القول كم من حليب
ّ
الرضيع .األفضل هو أن نرتك شهية الطفل تحد ّد كمية وعدد مرات األكل.
وكلام رضع الطفل أكرث كلام ازداد انتاج الحليب .أحياناً يريد الطفل أن يأكل ملرات عديدة ،األمر الذي قد يعود
اىل أن انتاج الحليب مل يتكيف بعد مع حاجة الطفل .وقد يكون أن الطفل يحتاج اىل الشعور بالقُرب واملواساة
أكرث من حاجته اىل الطعام.
اذا كنت تعطني بديل حليب األم فالكمية املوىص بإعطاءها للطفل مذكورة عىل مغلّف العلبة .ولكن حتى لو
كان الطفل يتناول البديل فمن املهم ترك الطفل يحد ّد الكمية التي يرغب بتناولها .أحياناً اليستطيع الطفل
تناول كامل الكمية املخلوطة ،فينبغي عند ذلك عدم محاولة إجبار الطفل عىل أخذ املزيد.
ميكنك رؤية الخط البياين لطول الطفل ووزنه يف مركز رعاية الطفولة  .BVCأنها أداة لنستطيع بسهولة أكرث
معرفة ما اذا كان الطفل ينمو كام يجب .اذا كان الطفل يتبع الخط البياين لطوله ووزنه الطبيعيني فال تحتاجي
للشعور بالقلق بخصوص كمية الطعام التي تعطيها للطفل.

عينات صغيرة للتذوق
يبدي بعض األطفال اهتامماً مبكرا ً بالطعام .ففي عمر اليتجاوز األربعة أشهر ميكنك السامح للطفل بأن يتذوق
عينات صغرية من الطعام العادي ،طاملا كانت الكميات صغرية والتنافس الرضاعة الطبيعية .وحتى لو ِ
كنت
تعطني الطفل عينات صغرية للتذوق فمن املهم االستمرار بالرضاعة الكاملة أو اعطاءه بديل حليب األم كالعادة
حتى يبلغ ستة أشهر.

اذا كان طفلك ُيظهر فضو ً
ال نحو الطعام الذي تتناولينه -
يتذوق كميات قليلة جداً
من عمر أدناه أربعة إشهر  -دعيه
ّ
أحيان ًا.
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إن عينات التذوق الصغرية متنح الطفل فرصة ليج ّرب مذاقات ومواد بكثافة
وقوام جديد .ميكنك مثالً أن تأخذي قليالً من طعامك الخاص ،ما يعادل
للتذوق
اذا كنت تعطين الطفل عينات
ّ
مقياس بهارات ،مبلعقة أو باالصبع وتدعي الطفل يأخذ القليل منها
فمن المهم االستمرار بالرضاعة الكاملة
نحض مريلة للطفل وصحناً ،بل ندع عينات
بلسانه .وهذا اليعني أن رّ
أو اعطاء بديل حليب األم كالعادة حتى
التذوق تكون عينات للتذوق الأكرث ،اي ليست بداية لتناول لوجبات
يبلغ الطفل ستة أشهر.
الطعام .وليس هناك خطر من احتواء الطعام عىل قليل من امللح ،ألن
كميات الطعام صغرية جدا ً .ولكن يف الجانب اآلخر يجب أن يكون
الطعام ليّناً يك اليختنق به الطفل.
واذا مل يُبد الطفل أي اهتامم فلست بحاجة اىل اعطاءه اية عينات للتذوق.
الثدي وبديل حليب األم يعطي الطفل كل املواد الغذائية التي
ألت حليب
ّ
يحتاجها الطفل خالل نصف العام األول من عمره ،ماعدا فيتامني دي .لذلك السبب
ميكن االنتظار حتى يبلغ الطفل الشهر السادس.

الطعام الذي يحتوي على الغلوتين
إن تناول الطفل كميات صغرية من الغلوتني خالل فرتة الرضاعة يقلل من خطر اصابة الطفل بالداء البطني
(السيلياك) .لذلك ينبغي أن تبدأي اعطاء الطفل يف عمر أقصاه ستة أشهر وأدناه أربعة أشهر قليالً من الطعام
الذي يحتوي عىل الغلوتني .والغلوتني موجود يف الطعام الذي يحتوي عىل القمح ،الشعري والشيلم .أما يف
الشوفان فاليوجد سوى القليل من الغلوتني.
ِ
ميكنك مثالً أن تسمحي للطفل بتذوق قطعة صغرية من الخبز األبيض أو رقائق شطائر السمورغوس أو ملعقة
ِ
أعطيت الطفل الرثيد يف زجاجة
صغرية من العصيدة  grötأو الرثيد  vällingعدة مرات يف االسبوع .اذا
الرضاعة فسيكون من السهل وجود كمية كبرية من الغلوتني .ميكنك زيادة الكمية بعد بلوغ الطفل ستة أشهر.
من املهم أن تبدأي بشكل بطئ مع الغلوتني اذا كان طفلك يتناول بديل حليب األم .إبدأي بكميات صغرية من
الطعام الذي يحتوي عىل الغلوتني وزيدي الكمية بشكل بطئ جدا ً .ألن ذلك قد يقلل من خطر اصابة الطفل
بداء البطني (السيلياك) ،وكذلك فإن التمهيد البطئ بالعالقة مع الرضاعة الطبيعية يقلل أكرث من تلك األخطار.
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تذوق  -من حوالي
وجبات ّ
ستة أشهر
في سن الستة أشهر تقريب ًا يحين وقت تعويد الطفل على تناول الطعام العادي .إن
تعليم الطفل على تناول الطعام العادي هو عملية تدريجية .في البداية ،يتعلق ذلك
بما اذا كان الطفل سيتعود على قوامات وكثافة الطعام الجديدة ،مذاقات عديدة،
أن يأكل من الملعقة وأن يتعلم حركات المضغ .إستمري كالمعتاد بالرضاعة الطبيعية
الثدي والبديل عن حليب األم
أو اعطاء بديل حليب األم خالل هذه الفترة .وألن حليب
ّ
تقدم الطفل
يحتويان على مواد غذائية كافية فالتحتاجين للشعور بالقلق اذا كان ّ
يسير بإيقاع بطئ.

ماذا يمكن إعطاء الطفل؟
ليس هناك ”قواعد” ملا ميكن للمرء أن يبدأ به .ولكن من املهم أن يكون للطعام قوام لينّ يك اليختنق به
الثدي أو بديل
الطفل .ميكنك مثالً أن تهريس قطعة بطاطا مسلوقة أو القليل من الرز بشوكة واضافة حليب
ّ
حليب األم يك تصبح هريس لينّ القوام .بنفس الطريقة ميكنك طهي الهريس من الفواكه الجذرية والخرضوات.
وميكن أن ندع الطفل يلتقط بنفسه ،قطعاً صغرية لينة من الطعام .يف السابق كانت تعطى نصائح لتجربة
نفس املادة الغذائية لعدة أيام قبل أن نق ّدم للطفل املادة التالية ،ولكن ميكننا كذلك وبكل رسور تجربة مواد
غذائية مختلفة يف نفس الوقت.
ميكنك أيضاً إعطاء الطفل الدجاج والسمك واللحم املفروم والبقوليات والعدس وجبنة التوفو ،مسلوقة ،أو
مهروسة أو مخلوطة بالخالط .يحتوي اللحم ،والبقوليات وجبنة التوفو عىل كميات كبرية من الحديد الذي
يحتاجه الطفل .كان االعتقاد السائد سابقاً بأن من املمكن الحيلولة دون االصابة بأمراض الحساسية ،اذا ما
انتظرنا اعطاء الطفل السمك ،البيض واملكرسات حتى يبلغ الطغل عامه األول ،ولكن البحوث الجديدة أظهرت
أن األمر ليس كذلك .وألن السمك والبيض يحتويان عىل مواد غذائية مهمة فمن املستحسن أيضاً أن يتناول
الطفل هكذا طعام يف مرحلة مبكرة .إقرأ املزيد عن الحليب يف صفحة  14واملكرسات يف صفحة .17
تستطيعني هرس املوز ،التفاح والكمرثى (اإلجاص) بسهولة بواسطة كشط الفاكهة بحذر مبلعقة.
عليك أن تتذكري ان الطفل بحاجة اىل أن يتعود ببطأ حتى عىل الرثيد والعصيدة .يف األسابيع األوىل يكون من
املناسب اعطاء عدد قليل من مالعق الرثيد والعصيدة ،ثم زيدي الكمية تدريجياً.
إستمري بإعطاء كميات قليلة من الطعام الذي يحتوي عىل الغلوتني ،كالخبز ،الشطائر (السمورغوس)،
املعكرونة أو الربغل .تحتوي بعض أنواع عصيدة وثريد األطفال عىل غلوتني أيضاً  -اقرأي النص املوجود عىل
العلبة .الغلوتني موجود يف القمح ،الشعري والشيلم .أما يف الشوفان فاليوجد به سوى القليل من الغلوتني.
األطفال الصغار رسيعو التأثر بالبكرتيا التي تسبب انفلونزا املعدة .لهذا السبب فمن املهم بصفة خاصة التفكري
بالنظافة عند طهي الطعام.
اقرأي املزيد يف اقرتاح الوصفات.
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ليس هناك بحوث كافية لنستطيع القول ماهو الوقت الذي يستغرقه الطفل للتعود
على الطعام .تستند الفئات العمرية المذكورة هنا بد ً
المجربة.
ال من ذلك على الخبرات
َّ
وألن األطفال يختلفون عن بعضهم فيجب أن التنظري الى الفئات العمرية على إنها حدود
دقيقة .لهذا السبب التحتاجين الى الشعور بالقلق اذا أراد طفلك التقدم الى أمام بشكل
سريع أو بطئ.
أن الطعام اليتعلق فقط بالمواد الغذائية بل أيض ًا بشعور األلفة وفي نهاية المطاف،
عندما يصبح الطفل أكبر قلي ً
ال ،باللقاء وقضاء وقت مع ًا حول وجبة الطعام.
أحيان ًا تكون هناك بعض الصعوبات والعراقيل بطرق مختلفة حول الطعام.
يمكنك الحصول على الكثير من الدعم واالسناد في مركز رعاية الطفولة فيما يتعلق
بهذه األمور.
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كيف يمكن إعطاء حصص التذوق؟
عند تجريبك لعينات التذ ّوق الصغرية املذكورة يف جزء (عي ّنات صغرية للتذ ّوق) ميكنك زيادة الكمية ببطأ.
وتكفي معالق قليلة فقط يف األسابيع األوىل .اذا مل تبدأي بعي ّنات التذوق سابقاً فينبغي أن تفعيل ذلك عند
بلوغ الطفل ستة أشهر .إبدأي بكميات صغرية ،ليتعود الطفل تدريجياً .يف األيام األوىل تكفي بضع مالعق شاي،
ثم ميكن زيادة الكمية بشكل بطئ.
تأكدي من إن الطعام ليس ساخناً جدا ً وأطعمي الطفل مبلعقة صغرية أو دعي الطفل يلتقط قطع صغرية،
صغرية ولينة من الطعام .يعاين أكرث األطفال من صعوبة ادخال الطعام بشكل صحيح يف الفم وابتالعه .واذا
حب الطفل للطعام ،بل ألن الطفل اليعرف كيف
خرج الطعام من الفم فإن ذلك غالباً اليكون بسبب عدم ّ
الثدي
يفعل وأنه غري متعود بعد عىل كثافة وقوام الطعام .كام إن للطعام العادي مذاقاً ليس حلوا ً مثل حليب
ّ
أو بديل حليب األم وقد تأخذ املذاقات الجديدة وقتاً حتى يتع ّود عليها الطفل.
بعض األطفال يتقبلون ذلك رسيعاً بينام يكون اآلخرون أكرث تشك ّكاً ويحتاجون اىل تجربة الطعام الجديد مرات
عديدة .ميكنك أن تساعدي الطفل بعندما تتذوقني وتُظهرين للطفل بأنك تحبني ذلك الطعام .أما اذا أظهر
الطفل نفوره من الطعام فمن األفضل االنتظار عدة أيام وبعد ذلك اعادة التجربة مرة أخرى.

قد يحدث أن الطفل الذي يتناول
الڤينليج في القنينة يرفض الثدي،
ويعود السبب في ذلك كون
الطعام يتدفق أسرع من القنينة.
لذلك قد يكون من األفضل
اعطاء الطفل العصيدة أو الڤيلينج
بواسطة كوب .الحظي أن الڤيلينج
والعصيدة يحتويان غالب ًا على مادة
الجلوتين ،لذلك اعطي الطفل في
البداية كميات صغيرة.
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ماهو الوقت األفضل إلعطاء حصص التذوق؟
اليهم كثريا ً يف أي وقت من اليوم تعطني حصة التذوق الصغرية .يرى البعض أن األسهل هو اعطاءها يف وقت
الغداء ،بينام يعتقد اآلخرون أن وقت العشاء أو الوقت بني الوجبتني مناسب اكرث .األكرث أهمية هو أن التعطي
حصة التذوق الصغرية للطفل حني يكون جائعاً جدا ً ،شبعاناً جدا ً أو ُمر َهقاً جدا ً .يجب اإلستمرار يف التجربة
للوصول اىل أفضل الطرق الفاعلة.

كم يحتاج الطفل من الطعام؟
الميكن القول عىل وجه التحديد ماهي الكمية التي يحتاجها األطفال الصغار .ذلك إن بعض األطفال يريدون
دامئاً املزيد بينام يرغب اآلخرون بالكاد بتذوق الطعام .ويسبب األمران خيبة وغضباً لدى الوالد الذي يعتني
بالطفل .يف أكرث الحاالت يهتم األطفال أنفسهم بتناول كمية كافية من الطعام بواسطة إظهار متى يشعرون
بالجوع .وقد يكون األمر أحياناً أكرث سهولة اذا تناولنا الطعام سوية مع الطفل .اذا كان الطفل يأكل القليل من
الثدي أو البديل فإن ذلك الغذاء يكفيه طويالً .واذا كان الطفل ينمو ويتطور
الطعام ويأخذ الكثري من حليب
ّ
كام يجب فال تحتاجني للشعور بالقلق.
اذا كان لدى املرء طفل يرغب بأكل الكثري من الطعام فقد يكون من الصعب معرفة متى يجب ايقاف ذلك.
الثدي أو البديل بدالً من زيادة كمية
عندما يكون الطفل مازال جائعاً قد يكون من األفضل اعطاؤه حليب
ّ
الطعام بشكل رسيع .ذات الشئ يرسي عىل العصيدة أو الرثيد  -زيدي الكمية بشكل بطئ.
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الطعام األول -
بعض الوصفات األساسية
(أقتراحاتي)
پوريه وبطاطا ،فواكه جذرية أو خضروات
يمكن هرس أكثر الفواكه الجذرية
خذي مث ً
والخضروات لعمل پوريه منهاّ .
ال
شيئ ًا مما يلي:
 1بطاطا 1 ،جزرة صغيرة 1 ،قطعة من
الجزر األبيض ،حبات الذرة ،البازالء ،عدد من
براعم البروكولي أو القرنبيط
 1ملعقة شاي مارجرين سائل أو الزيت،
ُي ّ
فضل زيت السلجم raps
الثدي أو الحليب العادي
القليل من حليب
ّ

طريقة اإلعداد:
ّ
قشري البطاطا والفواكه الجذرية
وقطعيها الى شرائح ،أو ّ
قطعي
الخضروات الى قطع صغيرة .ضعي
القطع في طنجرة وأسكبي عليها الماء
حتى يغطي القطع تمام ًا .وأغليها حتى
تصبح لينة .يمكنك أيض ًا غل ّيها في
فرون المايكروويف.
أهرسيها بالشوكة أو أضغطيها بمطحنة
كنت
الثوم أو من خالل المصفاة .اذا
ِ
عدين وجبات كبيرة فيمكن أن يكون
ُت ّ
من العملي استعمال الخالط أو ماكنة
تحضير الطعام.

مرقة العدس النباتية

طريقة اإلعداد:
ً
أطبخي العدس المجفف طبقا للتعليمات
الموجودة على المغّلف ،دون أضافة
الملح ،أو إستعملي العدس المطبوخ
الجاهز .أفرمي البصل ،الفلفل والثوم
ودعيها تصبح لينة في طنجرة أو وعاء
ووك في ماء فاتر .ثم أضيفي الطماطم
المهروسة والعدس المطبوخ .دعيها
تغلي سوية مع الزعتر.

 1ديسيلتر عدس مجفف أو  3ديسيلترات
مطبوخة.
 2مالعق طعام من زيت السلجم �raps
.olja
 1بصلة
 1فلفلة
 1سن ثوم (فص ثوم)
 400غرام طماطم مهروسة زعتر.

بعض من كرات لحم السمك ،بعض مالعق پاتيه الكبد املطحون
أو رشيحة من بودنغ الدم هو طعام اليحتاج سوى لتسخينه يف
فرن امليكروويف ويالئم الطفال الصغار بشكل جيد.

11

جمدي الطعام بكميات مناسبة ،مثالً يف قالب
ّ
مكعبات الثلج.

اللحم أو الدجاج

السمك

الكمية تكفي  15-20حصة
(الحصة حوالي  2ملعقة طعام)
 400غرام لحم مفروم أو دجاج
 4-5ديسيلتر ماء
شبت ،بقدونس أو أعشاب أخرى.

 1فيليه سمك السلمون
(حوالي  100-150غرام)
 1ملعقة شاي مارجرين سائل أو الزيت،
ُي ّ
فضل زيت السلجم raps
الشبت أو أعشاب أخرى ،وربما ليمونة
حامضة معصورة

طريقة اإلعداد:
أقطعي الدجاج الى قطع صغيرة
وأطهيها حتى تنضج جيد ًا ،أي حتى
يصبح اللحم أبيض اللون بأكمله.
قطعيها الى قطع صغيرة جد ًا باليد
بواسطة خالط الطعام أو أبرشيها
بالمبرشة.
يتم هرس اللحم المفروم بالشوكة
بينما هو ُيسَلق.
أضيفي مرق الطبخ حتى يصل الى
القوام المناسب وتّبليه بالشبت أو
البقدونس.

طريقة اإلعداد:
ّ
قطعي فيليه سمك السلمون الى
قطع صغيرة وضعيها في صحن.
غطيها بغطاء غير محكم واطهيها
في فرن الميكروويف على أعلى درجة
قطعيها
حواي  2-3دقائق .أهرسيها أو
ّ
الى قطع صغيرة وأمزجيها مع دهن
الطعام واالعشاب /أو أعصري عليها
قلي ً
ال من الليمون الحامض.

إنهي الوجبة بكل رسور بالفواكه التي تُكشط مبلعقة أو
الثامر العنبية املهروسة.

ما ينبغي التفكير به بشكل خاص عند طهي الطعام

األطفال الصغار سريعو التأثر بالبكتريا التي تسبب انفلونزا المعدة .لهذا السبب فمن
المهم بصفة خاصة التفكير بالنظافة عند طهي الطعام لألطفال الصغار.
•إغسلي يديك قبل البدء بطهي الطعام.
•وإغسلي يديك مباشرة بعد معالجة اللحم الطازج أو الدجاج.
•أغسلي لوح تقطيع الطعام وأدوات المطبخ بشكل دقيق بعد تقطيع اللحم الطازج أو
الدجاج.
•إطهي اللحم المفروم والدجاج حتى ينضج بشكل جيد عند السلق أو مقلي ًا بشكل جيد.
سيتم تخزينه في الثالجة أو المجمدة بأقرب وقت ممكن .اذا
•ضعي الطعام الذي
ّ
بقي الطعام في الخارج في درجة حرارة الغرفة ألكثر من ساعتين فقد تبدأ البكتريا
بالنمو في داخله .يمكن وضع الكميات الصغيرة من الطعام الساخن أو الدافئ
مباشرة في الثالجة.
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من حوالي ثمانية أشهر.

عندما يريد الطفل حصص تذ ّوق أكرب فيمكن زيادة الكمية بشكل تدريجي لتصبح وجبات طعام صغرية .إن
الثدي أو بديل حليب األم اليزاالن يحتويان عىل الكثري من الغذاء الذي يحتاجه الطفل .لذلك فال داعي
حليب
ّ
للعجلة لإلنتقال اىل الطعام العادي بجميع الوجبات .دعي رغبة الطفل للطعام تتحكم بالوترية .مع الوقت،
عندما يبلغ الطفل عرشة أشهر اىل إثناعرش شهرا ً ،يحتاج الطفل اىل وجبتني رئيسيتني يف اليوم وبعض الوجبات
الخفيفة بينها.
يف هذا الس ّن يحتاج الطعام فقط اىل الفرم بسكني أو برش ِه مبساعدة ماكنة البرش أو ماكنة تحضري الطعام.
كام ميكن إعطاء قطع كبرية قليالً يستطيع الطفل نفسه امساكها بيده.

الفطور ،وجبة خفيفة ووجبة المساء

الثدي ،بديل حليب األم ،العصيدة ،الرثيد ،يُفضّ ل يف كوب ،أو شطرية سمورغوس فطور جيد ،وجبة
حليب
ّ
خفيفة جيدة ووجبة مساء جيدة .يُفضّ ل تقدميها مع القليل من الفواكه ،الثامر العنبية الربية أو الخرضوات.

العصيدة والثريد
مسحوق العصيدة املعززّة جيد لألطفال تحت سن سنة واحدة ،ألنه مينح فيتامينات ومعادن أكرث من العصيدة
املطبوخة يف البيت .فهي ،من بني أشياء أخرى ،غنية بالحديد الذي يصعب عىل األطفال الصغار الحصول
عىل كمية كافية منه .يف نفس الوقت قد يكون جيدا ً إعطاء الطفل العصيدة املطبوخة يف البيت ،ليتعود عىل
مذاقها .ينبغي أن اليزيد مجموع وجبات العصيدة والرثيد عىل ثالث وجبات يف اليوم .ويحتاج الطفل اىل أن
يتعود أيضاً عىل طعام آخر ويتدرب عىل مضغ الطعام ذي القوام األكرث خشونة.

يتعلم األطفال العديد من األشياء بواسطة
تذوقي بكل سرور جميع أنواع
التقليدّ .
الطعام وأظهري للطفل إنك تحبين ذلك
الطعام ،عندما تأكلي سوية مع الطفل.
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الحبوب الكاملة وااللياف
الحبوب الكاملة واأللياف مفيدة أيضاً لألطفال الصغار ،ولكن بعض األطفال ميكن أن يصابوا باالسهال اذا
تناولوا أكرث من الالزم .وقد يكون األمر معكوساً ألطفال آخرين ف ُيصابون باإلمساك .إن كمية األلياف التي ميكن
لألطفال تناولها دون أن تتأثر املعدة تختلف من طفل اىل آخر  -عليك بالتجربة للوصول اىل الكمية الصحيحة.
إحدى الطرق الجيدة للحصول عىل كمية معتدلة من االلياف هي التنويع بني منتجات الحبة الكاملة واألصناف
األقل غنى بااللياف.

منتجات الحليب
إنتظري إعطاء الحليب كرشاب ،وكميات كبرية من اللنب املخثرّ أو اللنب الرائب (الزبادي) حتى يبلغ الطفل عامه
األول .يحتوي الحليب يف ح ّد ذاته عىل عدد كبري من الفيتامينات واملعادن ،ولكنه اليحتوي سوى عىل القليل
من الحديد .اذا تناول الطفل الكثري من الحليب أو منتوجات الحليب فهناك خطر أن اليستطيع الطفل أخذ
الثدي ،بديل حليب
كفايته من أصناف الطعام األخرى ،التي تحتوي عىل املزيد من الحديد .وبواسطة حليب
ّ
األم أو مايُدعى باملواد الغذائية التكميلية  tillskottsnäringيحصل الطفل أيضاً عىل كفايته من الحليب عىل
أي حال ،والذي هو أكرث مالمئة للطفل.
إن الحديد مادة غذائية مهمة يصعب على األطفال الصغار الحصول على كميات كافية
منها .وإذا كان الطفل اليتناول مسحوق العصيدة المعزز بالحديد أو الثريد فمن األهمية
بمكان أن يحصل على غذاء آخر غني بالحديد ،مثل اللحم ،بودنغ الدم  ،blodpuddingأو
أي طعام يحتوي على الدم .كما إن أنواع الفاصوليا ،الحمص ،العدس وجبنة التوفو مصادر
نباتية للحديد.

الغداء والعشاء
إختاري البطاطس ،املعكرونة ،الرز ،الخبز ،الربغل أو ماشبه لتكون األساس يف وجبات الطعام سوية مع الفواكه
الجذرية والخرضوات .أما اللحم ،السمك ،الدجاج ،البيض ،الفاصوليا ،العدس أو التوفو فهي مكمالت للوجبات
الغذائية .ويُفضّ ل أن ت ُنهي الوجبة بالقليل من الفاكهة أو الثامر العنبية الربية .تحتوي الفواكه والثامر العنبية
عىل الفيتامينات ،ومن ضمنها فيتامني يس ،الذي يساعد الطفل عىل االستفادة من الحديد املوجود يف الطعام.
إستمري بتقديم مذاقات وقوامات جديدة ليتعود الطفل عىل أنواع مختلفة من الطعام .وقد يكون من السهل
تق ّبل مذاق جديد اذا ما ت ّم تقدميه سوية مع طعام يحبه الطفل.
اذا كان مل يكن املرء معتادا ً عىل طهي الطعام أو مل يكن متأكدا ً بقدرته عىل إعداد طعام مينح الطفل مايكفيه
من املواد الغذائية فقد يرى املرء بأنه من السهل إعطاء الطفل الطعام املعلّب .ليس هناك أي خطأ يف الطعام
املعلّب ،ولكن رشاء الطعام الجاهز دامئاً قد يكون غايل التكلفة .كام أنه ليس من الصعب إعطاء الطفل الطعام
املطهي يف املنزل .مثالً قليالً من طعام العائلة ،ولكن التضعي امللح يف الطعام .ذلك إن األطفال تحت عمر سنة
واحدة اليستطيعون تنظيم توازن امللح يف الجسم بطريقة صحيحة .توجد أمثلة يف اقرتاحات وصفات الطعام
عن كيف تبدو بعض وجبات الطعام الصغرية.
يحتاج األطفال تحت عمر سنتني اىل كمية قليلة اضافية من الدهون أكرث مام يحتاجه البالغون ،ألنهم يف طور
النمو .من املناسب اضافة ملعقة شاي من املارجرين السائل أو الزيت ،ويفضّ ل زيت الكانوال (السلجم ) �raps
 oljaلكل حصة غذائية ،اذا مل تكن وجبة الطعام تحتوي مسبقاً عىل الدهون .يحتوي طعام األطفال الجاهز
عىل كمية معتدلة من الدهون ،لذلك فليس هناك حاجة اىل أضافة كمية اضافية من الدهون.
فيام يتعلّق بالربوتني فإن األطفال يحصلون بشكل عام عىل كمية أكرب من تلك التي يحتاجونها.
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كم يحتاج الطفل من الطعام؟
يعرف الطفل نفسه مقدار كمية الطعام التي يحتاجها .يف بعض الوجبات سوف يأكل الطفل كمية أقل من
الطعام ،ولكنه يقوم بتعويضها بشكل طبيعي بواسطة أكله املزيد يف وجبة أخرى .عىل مدى فرتة طويلة يتناول
األطفال كمية كافية من الطعام .وطاملا كان الطفل ينمو ويتطور بشكل طبيعي فلست بحاجة اىل أن تشعري
بالقلق.
اليطيق األطفال أكل مقادير كبرية جدا ً من الطعام لذلك فإنهم يأكلون ملرات أكرث من البالغني .وبواسطة
الوجبات املنتظمة يحصل الطفل بشكل أسهل عىل مقدار الطعام الالزم .إن ايقاع وجبات طعام جيد ميكن أن
يكون ،الفطور ،الغداء والعشاء وبعض الوجبات الخفيفة بينها.

كم من الوقت يجب اإلستمرار بالرضاعة
الطبيعية أو إعطاء بديل حليب األم؟
الثدي أو بديل حليب األم تبقى مصادر مهمة للغذاء.
بينام يتعود الطفل عىل تناول طعام آخر فإن حليب
ّ
الثدي
حليب
بأخذ
ار
ر
لإلستم
بحاجة
الطفل
فإن
ببطأ
م
يت
ألن من املستحسن اذا كان تقديم الطعام الجديد ّ
ّ
الثدي أو
أو بديل حليب األم .وكلام تناول الطفل املزيد من الطعام العادي كلام كانت حاجته أقل اىل حليب
ّ
ِ
رغبت أنت والطفل بذلك حتى بعد أن يبلغ الطفل عامه األول.
البديل ،ولكن ميكنك االستمرار بالرضاعة طاملا
ومن املمكن أيضاً االستمرار بإعطاء بديل حليب األم طوال السنة األوىل.

تجنبي الوجبات الصغيرة
قد يرى البعض أن أقواس الذرة اململحة ،رقائق شطائر السمورغوس ،الزبيب وغريها أشياء عملية إلشغال
الطفل يف العربة أو كمواساة له .ولكنها ليست
فكرة حكيمة  -فوجود شئ يف فم الطفل دامئاً
ليس جيدا ً ألسنان الطفل أو لشهية الطعام.
وعليك أن تتحنبي بشكل كامل إعطاء الطفل
املرشوبات املحالّة كالعصائر أو الشاي املحلىّ
يف زجاجة الرضاعة .ألنها المتنح الطفل أية مواد
غذائية وميكن أن تسبب له تس ّوس األسنان.
ومن األفضل بكثري اذا جعلنا الطفل يتع ّود عىل
رشب املاء عند العطش.
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هل هناك شئ ينبغي على
األطفال تحت سن سنة واحدة أن
يتجنبوه؟
يمكن لألطفال تناول أكثر أنواع الطعام الذي يأكله بقية أفراد العائلة ،ولكن ينبغي
للطفل تجّنب بعض المواد الغذائية أو االنتظار حتى بلوغه سنة واحدة.

الخضروات ذات األوراق الخضراء
كالخس ،الجرجري والسبانخ ،حتى يبلغ الطفل عامه
أنتظري إعطاء الطفل الخرضوات ذات األوراق الخرضاء
ّ
األول .وزيدي الكمية تدريجياً بعد ذلك .ألن هذه الخرضوات تحتوي عىل الكثري من النرتات التي ميكن أن
تتحول اىل نرتيت يف الجسم .وميكن للنرتيت أن يتسبب يف منع نقل األوكسجني يف الدم.

البطاطس الخضراء
البطاطس الخرضاء أو التالفة تحتوي عىل السوالنني ،وهي مادة ميكن أن تسبب آالماً يف املعدة وكذلك التقيؤ
واالسهال .وينبغي لهذا السبب تج ّنب تناول البطاطس الخرضاء أو التالفة للكبار واألطفال عىل حد سواء .كام
يوجد القليل من مادة السوالنني يف البطاطس غري التالفة ،عىل األكرث مبارشة تحت القرشة .لهذا السبب يجب
تقشري البطاطا ،حتى الطازجة منها ،قبل اعطاءها اىل الطفل بعمر أقل سنة واحدة.
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العسل
التعطي العسل لألطفال الذين ُهم أقل من س ّن سنة واحدة .فالعسل ميكن أن يحتوي عىل أبواغ (خاليا تكاثر
الجنيس) ميكنها أن تتطور اىل بكرتيا يف األمعاء حيث تُنتج سماّ ً خطريا ً ،إسمه البوتوكس.

الحليب غير المپستر
الينبغي لألطفال أو الكبار أن يرشبوا الحليب غري املبسرت .فقد يحتوي عىل بكرتيا ضا ّرة ،مثل بكرتيا اي أتش اي
يس  ehecوبكترييا العطيفة  .campylobacterإن بكرتيا اي أتش اي يس «جديدة» نسبياً بدأت باإلنتشار يف
تسعينات القرن املايض يف السويد وميكنها أن تسبب أمراض خطرية يف الكليتني لدى األطفال الصغار .يمُ نع بيع
الحليب غري املبسرت يف املتاجر ،ولكن ميكن الحصول عليه من املزارع.

الملح
يجب أن يكون مذاق الطعام لذيذا ً يك نأكله .ويشمل هذا طعام األطفال أيضاً .الترتددي يف اضافة البهارات
العشبية اىل الطعام مثل الشبت ،والبقدونس والكزبرة والتوابل األخرى .ولكن كوين حذرة يف الجانب اآلخر من
امللح لألطفال بعمر أقل من سنة واحدة .فاألطفال تحت عمر سنة واحدة اليستطيعون تنظيم توازن امللح يف
الجسم بطريقة صحيحة .كام إنه من املستحسن عدم تعويد األطفال عىل الطعام املالح.
عندما تطهني طعام العائلة ،إعزيل قليالً للطفل قبل اضافة امللح .كام يجب تج ّنب املكرسات املالحة والتعطي
الطفل غالباً املأكوالت الباردة املالحة ،مثل املقانق (السجق) ولحم الخنزير اململح.

ّ
السكر
تجنبي املواد الغذائية املحلاّ ة ألطول فرتة ممكنة .فالسكّر المينح سوى سعرات حرارية فارغة  -وال يحتوي عىل
أية فيتامينات أو معادن .توجد كميات كبرية من السكّر مثالً يف اللنب الرائب املحلىّ (الزبادي) واللنب املخرث،
البسكويت والكعك ،حساء مثر الورد ال ّربي  nyponsoppaوالكرميات ،املربيات بأنواعها وطبعاً الحلويات
واآليس كريم.
كام تحتوي املرشوبات املحلاّ ة كالعصائر ،مرشوبات الفواكه واملرشوبات الغازية أيضاً عىل الكثري من السكّر.
التعطي الطفل هكذا مرشوبات بل ع ّودي الطفل عىل رشب املاء.

حبوب المكسرات الكاملة والفول السوداني
كان االعتقاد السائد سابقاً بأن من املمكن الحيلولة من االصابة بأمراض الحساسية ،اذا ما انتظرنا اعطاء الطفل
املكرسات والفول السوداين حتى يبلغ الطغل عامه األول ،ولكن البحوث الجديدة أظهرت أن األمر ليس كذلك.
يف الجانب اآلخر فإن هناك خطر أن يختنق الطفل بحبوب املكرسات الكاملة ،ولكن ال بأس بإعطاءه القطع
الصغرية.
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الحساسية
إذا شككت بوجود أعراض الحساسية
ذا كنت تعتقدين إن طفلك اليتحمل مادة غذائية معينة فمن املهم أن تستشريي املمرضة يف مركز رعاية
الطفولة .واليجب أن تستبعدي املواد الغذائية قبل وجود تشخيص طبي .فقد التكون الحساسية هي السبب
اذا مرض الطفل ج ّراء تناوله طعاماً ما .قد يصاب األطفال بإحمرار أو طفح حول الفم ،احمرار يف املؤخرة أو
مشاكل يف املعدة دون أن يكون ذلك بسبب الحساسية أو التحسس املفرط.

إذا كان طفلك يعاني من الحساسية
إن أكرث أنواع الحساسيات شيوعاً خالل سنوات الطفولة هي ض ّد بروتني الحليب وبروتني البيض .واذا كان
طفلك يعاين من حساسية فمن املهم أن تحصيل عىل مشورة خاصة من أخصايئ تغذية.
يوجد يف موقع الويب  www.livsmedelsverket.seاملزيد من املعلومات عن الحساسية ضد الطعام.
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