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MIĘSO, RYBY, 
JAJKA...

ILE BIAŁKA  
NA CO DZIEŃ?

CO WARTO 
WIEDZIEĆ 

O APETYCIE  
DZIECKA?

KIEDY 
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  Kiedy zacząć? 
Polscy pediatrzy zalecają, by rozszerza-
nie diety rozpocząć pomiędzy 17. a 26. 
tygodniem życia dziecka. Oznacza to, że 
najwcześniej można podać do jedzenia 
cokolwiek poza mlekiem mamy (lub 
modyfikowanym), gdy dziecko ma 
skończone 4. miesiące i rozpoczyna  
5. miesiąc życia oraz że nie należy z tym 
czekać dłużej niż do połowy 7. miesiąca 
życia. Ale w zaleceniach podkreśla się 
także, jak ważne jest wyłączne karmie-
nie piersią przez 6 miesięcy. Wyłączne 
– a więc bez podawania dodatkowych 
produktów do jedzenia i picia. Tak samo 
brzmi stanowisko Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) – 6 miesięcy tylko pierś, 
a potem nowości.  
Specjaliści jednak odnoszą się nie 
tylko do wieku dziecka, ale także jego 
gotowości. By jeść stałe pokarmy, 
maluch powinien już siedzieć stabilnie 
z podparciem, kontrolować ruchy głowy 
i szyi. Powinien już także mieć za sobą 
noworodkowy i wczesnoniemowlęcy 
odruch wypychania językiem łyżeczki 
z buzi.

  Ty decydujesz 
Jako rodzic decydujesz, czy nowe pokar-
my wprowadzać w 5., 6. czy 7. miesiącu. 
Podejmij świadomą decyzję. Wiedz, 
że mleko mamy zaspokaja wszystkie 
potrzeby dziecka przez całe pierwsze 
pół roku. Jest bardziej kaloryczne  
niż zupki, wzmacnia system immunolo-
giczny w okresie obniżenia odporności  
(po 4. miesiącu życia). 

  Co na początek? 
Przeprowadzono tysiące badań na całym 
świecie i wniosek płynie z nich jeden: nie ma 
znaczenia, czy dziecko dostanie na początek 
warzywa czy kaszkę; nie ma też znaczenia, 
jakie to będą warzywa i jaka dokładnie kasz-
ka. Jedyne, czego warto pilnować, to tego, 
by najpierw podawać warzywa, a dopiero 
później wprowadzić owoce, bo ich słodki 
smak może być dla dziecka atrakcyjniejszy 
niż wytrawny smak warzyw. Do niedawna 
w Polsce zalecano na początek raczej  
warzywa korzeniowe (marchew, ziemniaki),  
ale eksperci doszli do wniosku, że równie 
dobrze może być to cukinia czy brokuł.  
Kaszki na początek zwykle wprowadza się 

  Ile podawać? 
Zaczynamy od niewielkich ilości, na 
skosztowanie. 1-2 łyżeczki wystarczą. 
Codziennie zwiększamy nieco porcje 
i stopniowo dodajemy inne produkty 
do już zaakceptowanych przez dziecko. 
WHO zaleca, by już od pierwszych ty-
godni podawać 2-3 razy dziennie stałe 
pokarmy w niewielkich ilościach (prócz 
tego pierś lub butelka), po 9. miesiącu 
posiłków stałych może być 3-4.  
Pamiętajmy jednak, że posiłek niemow-
lęcia to naprawdę mała porcja. Wielu 
rodziców uważa swoje dzieci za niejadki, 
bo nie chcą zjeść przygotowanej porcji. 
Ale ta porcja to zwykle za dużo. 

  Ty decydujesz 
Drugie półrocze życie to czas, w którym 
twoje dziecko powinno przejść 
stopniowo od picia mleka na żądanie 
do jedzenia 5 lekkostrawnych posiłków 
dziennie. Ale to ty znasz swoje dziecko 
najlepiej i wiesz, kiedy proponować  
mu nowe danie, a kiedy lepiej podać 
pierś. Ono zaś decyduje, ile zje z tego,  
co od ciebie dostanie.

  Jakie nowości dodawać? 
Pod koniec 1. roku życia dziecko może już 
jeść niemal wszystko, z wyjątkiem serów 
pleśniowych i produktów z niepasteryzowa-
nego mleka, surowych jaj i mięsa, surowych 
owoców morza i ryb, a także grzybów 
leśnych i miodu (ten ostatni wprowadzamy 

rozszerzanie diety
WOKÓŁ ROZSZERZANIA DIETY PRZEZ LATA NAROSŁO MNÓSTWO TEORII, ZALECEŃ 
I OBAW. JESZCZE PARĘ LAT TEMU SPECJALIŚCI TRZYMALI SIĘ TABEL I KAZALI  
RODZICOM ODMIERZAĆ PO KILKA GRAMÓW GLUTENU DO ZUPKI. SZCZĘŚLIWIE  
ZALECENIA SĄ CORAZ BARDZIEJ PRZEJRZYSTE I LIBERALNE. ALE NADAL SŁYSZY SIĘ 
SPRZECZNE OPINIE RÓŻNYCH ŚRODOWISK. JAK ZATEM W PRAKTYCE WPROWADZAĆ 
NOWOŚCI DO DIETY MALUCHA?

                 

dla początkujących

POLSKIE DZIECI JEDZĄ ZA DUŻO BIAŁKA, 
A TO DLA NICH NIEDOBRZE – TAK WYNIKA 
Z BADAŃ. ZA DUŻO BIAŁKA, TO ZNACZY 
ZWYKLE ZA DUŻO MIĘSA.  

Innymi bogatymi źródłami białka są: 
ryby, jaja, produkty mleczne i rośliny 
strączkowe. Mięso podajemy dziecku  
na zmianę z rybami oraz jajkami.

Starsze niemowlę może zjeść na raz por-
cję mięsa wielkości łyżki (10 g), dziecko 
ponadroczne – maks 2 łyżki (20 g).

Warto wiedzieć, że mleko kobiece ma 
idealne proporcje białka do innych 
składników. Mleko krowie jest zbyt 
zasobne w białko, dlatego nie podajemy 
go niemowlętom do picia (mleko mody-
fikowane powstaje na bazie krowiego, 
ale jego skład jest znacznie zmieniany).

Bez przesady 
z białkiem

OBECNE WYTYCZNE SĄ TAKIE, BY GLUTEN 
WPROWADZAĆ DO DIETY DZIECKA  
W DOWOLNYM MOMENCIE,  
W DOWOLNEJ POSTACI I ILOŚCI. 

Badania pokazały, że nie ma związku 
pomiędzy tym, kiedy podamy gluten, 
a tym, czy dziecko zachoruje na celiakię.

A co z glutenem?

w 2. roku życia). A zatem do jadłospisu 
malucha po pierwszych zupkach i kaszkach 
wprowadzamy pomału wszystko, co 
jada zdrowo odżywiający się dorosłych 
na lekkostrawnej diecie. Kiedyś schemat 
żywienia opisywał dokładnie, w którym 
miesiącu wprowadzić pomidory, a w któ-
rym brukselkę. Teraz wiemy, że nie ma 
powodów, by ustalać tak ścisłe wytyczne.

  Ty decydujesz 
Dziecko przejmuje od rodziców upo-
dobania kulinarne, lubi towarzyszyć im 
w jedzeniu. Warto to wykorzystać i oswa-
jać niemowlę z różnymi smakami, które 
goszczą w waszej kuchni (szczególnie,  
że po pierwszych urodzinach maluch może 
wejść w fazę buntu i niechęci do nowości, 
wtedy będzie trudniej proponować mu 
nowe smaki).

Dieta dziecka powinna 
być od początku zróż-
nicowana. Dzięki temu 
maluch ma szansę 
wyrosnąć na praw-
dziwego smakosza. 

bezglutenowe: ryżową, kukurydzianą, 
jaglaną, ale można podawać także owsianą, 
pszenną, gryczaną. 
Do bazy w postaci warzyw dość prędko,  
bo jeszcze w 7. miesiącu, warto zacząć 
dodawać nieco chudego mięsa.  
I znów – nie ma większego znaczenia,  
czy to będzie drób, królik, cielęcina.  
Podajemy też jajo, całe: żółtko i białko. 
Wprowadzamy również ryby (gotowane 
lub pieczone), najlepiej takie jak: sola, 
halibut, dorsz, szprot, łosoś, śledź.  
Oczywiście nie wędzone ani nie z puszki!

  Ty decydujesz 
Jeśli dziecko jest karmione piersią, w mleku 
mamy poznało już smaki jej ulubionych 
potraw. Można więc wybrać na początek 
ulubione warzywo mamy. Ale równie  
dobrze może to być kaszka na wodzie, 
nieco rozgotowanego ryżu, ziemniak. 

Z czasem konsystencja  
serwowanych dziecku  
posiłków powinna być  
coraz mniej rozdrobniona.

Na początek podajemy 
dziecku niewielkie porcje, 
1-2 łyżeczki nowości.
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wokół apetytu
KAŻDE DZIECKO JEST INNE. TAKŻE POD WZGLĘDEM APETYTU. TYLKO JAK W TAKIM RAZIE 
ZADBAĆ O PRAWIDŁOWĄ DIETĘ, SKORO MALUCH JE MAŁO ALBO BARDZO DUŻO, MA  
SWOJE UPODOBANIA, A NIEKTÓRYMI DANIAMI PLUJE NA ODLEGŁOŚĆ?

Przygotowała Joanna Szulc

1. Zaufaj dziecku
Apetyt jest powiązany z zapotrzebowaniem 
dziecka na energię i ważne składniki  
odżywcze. Jeśli nie będziemy zaburzać  
naturalnie odczuwanej chęci i niechęci  
do jedzenia, apetyt będzie dla dziecka  
– teraz i w przyszłości – jego sprzymierzeń-
cem. Co to oznacza w praktyce? Otóż to,  
że nie należy niemowlęcia i małego dziecka 
ani specjalnie zachęcać do jedzenia, ani 
zmuszać, ani karmić, gdy dziecko jest zajęte 
oglądaniem bajki. Kiedy maluch zaciska usta, 
odwraca głowę, odsuwa jedzenie – szanujemy 
jego odmowę i nie dajemy jeszcze jednej 
łyżeczki „za mamusię”. Przekarmiając dziecko, 
choćby i w dobrej wierze, szkodzimy mu. 

2. Zachowaj spokój
Jedzenie ma być przyjemnością, a posiłki 
okazją do miłego spędzania czasu w rodzin-
nym gronie. Warto dodać jeszcze, że rodzicowi 
karmienie dziecka też nie może się kojarzyć 
ze stresem. Jeśli mama lub tata nadmiernie 
skupiają się na tym, ile dziecko zjadło,  
a ile ich zdaniem powinno zjeść, posiłek staje 
się przykrym obowiązkiem.

3. Próbuj wiele razy
Eksperci twierdzą, że trzeba kilkanaście razy 
spróbować jakiegoś pokarmu, by stwierdzić, 
czy rzeczywiście się go lubi czy nie – szcze-
gólnie, gdy człowiek dopiero poznaje nowe 
smaki. Jeśli maluch spróbował marchewki, 
ale potem odwrócił się i odmówił jedzenia, 
uszanuj to. Następnego dnia podaj znów  
nieco i znów uszanuj reakcję. Próbuj wiele  
razy, w różnych zestawach. Nie forsuj odmo-
wy. Nic na siłę, wszystko z cierpliwością.

4.  Poczekaj trochę
Jeśli maluch uparcie odmawia zjedzenia 
czegoś, zrób przerwę, odczekaj i spróbuj 
ponownie po kilku tygodniach. I tę drugą 
próbę potraktuj na luzie. Dzieci świetnie 
wyczuwają napięcie u rodziców. Jeśli patrzysz 

wyczekująco („zje-nie zje?”), niemowlę odbiera 
sygnał ostrzegawczy („jakieś zagrożenie”). Trudno 
się dziwić, że mu to odbiera apetyt. 

5. Pozwól na samodzielność
Dla niemowląt poznawanie nowości jest fascynu-
jące. Ale najlepiej, jeśli odkryć można dokonywać 
samodzielnie – sięgać rączką po kawałek banana, 
rozgniatać go palcami, wyjadać słodką papkę 
z piąstki, a resztę wetrzeć we włosy (swoje albo 
mamy). Dzieci, którym pozwala się jeść rączkami, 
zwykle mają świetny apetyt i zróżnicowaną dietę. 
Dawaj do jedzenia miękkie ugotowane warzywa 
w różyczkach (brokuł, kalafior) albo po ugotowa-
niu pocięte na słupki (np. marchewka, rzodkiew, 
burak, cukinia). Groszek i jemu podobne ziarenka 
rozgniataj i formuj z nich kulki lub walce (ziarnami 
łatwo się zakrztusić). Takie formy możesz lepić 
z rozgotowanego ryżu czy mielonego mięsa.  

Do jedzenia rączkami świetnie nadaje się maka-
ron, placuszki, kluseczki. W internecie pod hasłem 
BLW (Baby Led Weaning, Bobas Lubi Wybór) znaj-
dziesz dużo przepisów, są także świetne książki 
kulinarne wydawnictwa Mamania. Uwaga: żeby 
dziecko mogło jeść samodzielnie, nie musi mieć 
zębów, ale musi już samo pewnie siedzieć.

6. Nie dodawaj cukru i soli
Nam, dorosłym, wydaje się, że bez dosładzania 
i dosalania niemowlęce dania są mdłe i nie zachę-
cają do jedzenia. Ale to nasz smak jest spaczony. 
Dzieci odczuwają wyraźnie naturalne smaki 
warzyw, kasz i innych pokarmów. Dodawanie 
soli i cukru jest dla niemowląt i małych dzieci nie-
wskazane, obciąża niedojrzały organizm, naraża 
na choroby cywilizacyjne. Przynajmniej przez trzy 
pierwsze lata życia uchrońmy malucha przed solą 
i cukrem, by nie zaburzać jego metabolizmu. 

To rodzic decyduje, co dziecko dostaje do jedzenia. 
Ale to dziecko decyduje, ile zje i czy w ogóle zje – tak 
brzmią oficjalne wytyczne pediatrów.


