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     18 اشتباه رایج در تغذیه کودکان
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چرابچههاغذانمیخورند؟

1 وجود نداشتن 
الگوی درست غذایی

رفتارهای  آینه  کودکان  بی شک 
والدین هستند و در مورد عادت های 

غذایی نیز نمی توان انتظار داشت کودکان 
روشی متفاوت از والدین در مورد ذائقه و رفتار 

تغذیه ای شان داشته باشند. پرخوری، صرف نظر از صبحانه، 
دیر شام خوردن، مصرف زیاد تنقالت و... همه عادت های ناسالمی 

 هستند که به تدریج ذائقه کودک را شکل می دهند و معموال به سختی 
می توان آن را در سال های بعد، تغییر داد.

2 غذاهای تکراری 
برای اینکه کودکان تغذیه متعادل و متنوعی داشته باشند، سعی کنید 
به برنامه غذایی خانواده تان تنوع ببخشید و همه غذاها را به طور 
مکرر و با طعم و مزه یکنواخت تهیه نکنید. به عنوان مثال، هنگام 
طبخ سوپ یا پاستا، سبزیجات مختلفی به غذا بیفزایید. از تزئین های 
گوناگون غذا نیز غافل نشوید زیرا چیدمان غذا تاثیر زیادی در ترغیب 

کودک به چشیدن مزه  غذا خواهد داشت. 

3 تغییر غذای سفره با توجه به میل کودک
همه مادران این مساله را تجربه کرده اند که کودک سرمیز یا سفره غذا 
اعالم می کند که مثال آش یا خوراکی دیگر را دوست ندارد و درخواست 
غذایی دیگر می کند. متاسفانه بعضی از مادران به دلیل محبت زیاد به 
فرزند نمی توانند غذا نخوردن او را ببینند و غذای دیگری حتی در 
حد نیمرو برای کودک آماده می کنند، در حالی که باید از سنین 
طفولیت به کودک آموزش داد هنگام صرف غذا هیچ جایگزین 
دیگری برای غذا نیست و این موضوع هم اصال جنبه تنبیه 
یا اذیت ندارد. البته عادت به چنین رویه ای باید از طرف 
والدین مورد توجه باشد و هرگز در برابر بچه ها 
نباید دوست نداشتن یک نوع غذا را اظهار 
داشت. یادتان باشد امتناع از چشیدن 
یادگیری  مزه یک غذا صرفا 

است، نه ذائقه.

4 پافشاری در 
خوردن غذا

خیلی از اوقات، غذا نخوردن کودک هیچ ارتباطی 
به بیماری، بدغذایی، طعم غذا و شرایط روانی او ندارد، بلکه او فقط 
گرسنه نیست! پیش از اینکه کودک را مجبور به غذا خوردن کرده و 
استرس زیادی به خود و او منتقل کنید، به میان وعده ها و ریزه خواری 
کودک دقت کنید زیرا مهم ترین علت بی اشتهایی کودکان، خوردن 

تنقالت پیش از وعده های غذایی شان است.

5 داشتن برنامه نامنظم غذایی
یکی دیگر از مشکالتی که تغذیه کودکان را دچار مشکل می کند، 
بی نظمی  در ساعت های صرف وعده غذایی است. در چنین شرایطی 
اگر در زمان مشخص، غذا آماده نباشد، کودک برای رفع گرسنگی 
شروع به ریزه خوری می کند و به تدریج می آموزد هر زمان گرسنه 
است، با یک خوراکی مختصر تا زمان آماده شدن غذای اصلی صبر 
کند. غذا خوردن در ساعت های منظم، اشتها و گوارش کودک را 
تحریک می کند، عالوه بر این نظم را می آموزد. به طور کلی، کودک 
به 3 وعده غذای اصلی و 2 میان وعده نیاز دارد که در این صورت 
ریزمغذی ها بهتر جذب شده و مانع اضافه وزن می شود. همچنین این 
نظم غذایی فرصت خوبی برای همراهی همه اعضای خانواده است.

6 محروم کردن کودک از بعضی خوراکی ها
درست است که غالت صبحانه، چیپس، شکالت و انواع تنقالت 

آماده ارزش تغذیه ای چندانی ندارند، محرومیت کلی از 
این خوراکی ها نوعی ولع غذایی در کودکان 

ایجاد می کند که حتی می تواند بر روند 
طبیعی و سالم تغذیه آنها نیز 

تاثیر بگذارد. البته 

کنار رعایت اصول تغذیه درست، 
گاهی این خوراکی ها را در تعطیالت آخر هفته 

یا جشن ها در اختیار او قرار دهید زیرا کودکان به 
لذت غذا خوردن نیز نیاز دارند.

7 افراط در مصرف فست فودها
بچه ها معموال عالقه زیادی به انواع ساندویچ، پیتزا و غذاهای سرخ شده 
دارند، حتی اگر این غذاها را در منزل تهیه کنید باز هم به دلیل مقدار 
باالی چربی می تواند زمینه ساز چاقی شود. از این رو، سعی کنید این 
نوع غذاها را به موقعیت های خاص محدود کنید و از سنین خیلی 
پایین ذائقه کودک را به غذاهای سالم مانند سیب زمینی بخارپز به 
جای سرخ شده، سس خانگی و ماست به جای مایونز، نان سبوس دار 

به جای نان باگت و انواع سبزیجات کنار ساندویچ عادت دهید.

8 مصرف نوشیدنی های شیرین به جای آب
تمایل به طعم شیرین، عادتی است که از دوران نوزادی و شیرخوارگی 
از سوی بزرگ ترها القا می شود. بسیاری از والدین با افزودن شکر 
به شیر پاستوریزه سعی در خوراندن این نوشیدنی به کودک دارند، 
در حالی که او به تدریج طعم شیرین را بیشتر می پسندد. مصرف 
آبمیوه های صنعتی و نوشابه ها به دلیل وجود شکر باال و مواد نگهدارنده 
اصال توصیه نمی شود. متاسفانه مصرف روزانه چنین محصوالتی در 

خانواده زمینه ساز چنین عادتی در بچه ها نیز می شود.

9 حذف چربی از رژیم غذایی
چربی ها متهم ردیف اول چاقی هستند. بعضی خانواده ها برای پیشگیری 
از اضافه وزن کودک، انواع چربی و روغن را در برنامه غذایی کودک 
کم می کنند، در حالی که باید توجه داشت، 45 تا 50 درصد کالری 
دریافتی از شیر مادر یا شیرخشک ناشی از منابع چربی است بنابراین، به 
تدریج که میزان شیر خوردن کودک کم می شود 
باید به تامین این نیاز با افزودن مقداری 
کره یا روغن زیتون، کلزا یا 
زیتون به غذای او توجه 

داشت.

10 افراط و تفریط در مصرف شیر

کودکان تا سن 3 سالگی روزانه به 2 لیوان شیر نیاز دارند که بهتر 
است برای رشد مطلوب از شیر غنی شده حاوی ویتامین D باشد. 
بیشتر کودکان در این سنین شیشه شیر دارند و فرصتی عالی برای 
مصرف کافی شیر به نظر می رسد اما معموال این کودکان شب ها نیز 
باید در حال مکیدن شیشه به خواب بروند که اصال توصیه نمی شود 
و عالوه بر آسیب جدی به دندان ها، مانع از اشتهای کافی صبحانه 
روز بعد خواهد بود بنابراین اگر فرزندتان بدون شیشه به رختخواب 
نمی رود، به تدریج حجم شیر را کم کرده و آب را جایگزین آن 
کنید. البته در مورد کودکانی که تمایل به نوشیدن شیر ندارند حتما 
باید نیاز به کلسیم از طریق دوغ کم نمک، ماست و پنیر جبران شود.

11 زیاده روی در مصرف آبمیوه ها 
معموال آبمیوه ها را منبع سرشار ویتامین ها می دانیم و به همین دلیل 
یکی از خوراکی های مهم در برنامه غذایی کودکان محسوب می شود 
اما متخصصان تغذیه توصیه می کنند به جای آبمیوه، میوه کامل در 
اختیار کودک قرار گیرد تا به دلیل فیبرهای سرشار میوه ها، مانع از 
ضعف و گرسنگی بین وعده های غذا شود. درضمن، برای رفع 

تشنگی کودک، هیچ نوشیدنی ای بهتر از آب نیست.

12 جروبحث با کودک برای غذا خوردن
معموال کودک از یک سالگی به بعد سعی می کند با اظهار مخالفت 
در مورد غذاخوردن، شخصیت خود را نشان دهد و واکنش ها و 
محدودیت های والدین را بشناسد. در چنین شرایطی هرگز نباید 
غذا خوردن به جروبحث کشیده شود. اگر کودک واقعا گرسنه 
است و به دلیل بیماری یا ریزه خواری کم اشتها نیست، غذا 

دادن به او را چند دقیقه به تعویق بیندازید.

13 پهن بودن طوالنی 
سفره 

زمانی که کودک به هر دلیلی از غذا خوردن 
امتناع می کند نباید سفره غذا مدت طوالنی برای 
او پهن باشد. در این حالت، کودک نبود برنامه در 
غذا خوردن را می آموزد و پس از خوردن هر لقمه به 
بازی و... می پردازد بنابراین حداکثر پس از 30 دقیقه سفره 
غذا را جمع کنید و به او بگویید تا وعده غذای بعد باید منتظر 
بماند. اگر بر این قانون پایبند باشید و ریزه خواری پیش از غذا را 
کنترل کنید، کودک خیلی زود یاد می گیرد باید در زمان مشخص 

غذایش را بخورد.

14 اجبار کودک به زیاد غذا خوردن
همه والدین دوست دارند فرزندشان رشد مطلوب و قوای کافی برای 
فعالیت های بدنی داشته باشد اما این به معنای نیاز بیشتر به غذا نیست. 
سرو غذا به اندازه بزرگ ترها یکی از اشتباه های رایج اما اجتناب پذیر 
تغذیه کودکان است. در واقع، ساختار و عملکرد سیستم گوارش 
کودک و همچنین نیازهای غذایی او کامال با بزرگ ترها متفاوت است. 
بسیاری از پرخوری ها و در نتیجه اضافه وزن کودکان یا امتناع و 
بی عالقگی آنها به غذا به علت بشقاب پر از غذایی است که جلوی 
او گذاشته می شود پس این عادت اشتباه را کنار بگذارید و شیوه 

غذاخوردن درست را به او بیاموزید.

15 دخالت ندادن کودک در امور آشپزخانه
معموال اغلب مادران به دلیل رعایت نظافت و دقت در تهیه آشپزی 
و امور آشپزخانه تمایلی ندارند کودکان در آشپزخانه کنار آنها باشند. 
این در حالی است که مشارکت کودکان در امور مختلف تهیه و سرو 
غذا باعث تحریک اشتها به خصوص در مورد کودکان کم اشتها و 
بدغذا می شود. از این رو، بهتر است این ترفند عالی را برای ترغیب 
آنها نسبت به خوردن غذاهای جدید امتحان کنید و مسوولیت های 
جزیی مانند آماده کردن سس، هم زدن تخم مرغ و... را به آنها بسپارید.

16 تشویق 
کودک با هله هوله ها

با اینکه به خوبی از فواید تغذیه 
درست در رشد و تکامل کودک آگاهی 

انواع  پاداش کودک  اولین  معموال  داریم، 
شکالت، چیپس، پفک و خوراکی هایی از این 

گروه است. فارغ از اینکه چنین خوراکی هایی سرشار 
از شکر، نمک و چربی های اشباع هستند، نمی توان از 

تاثیر منفی مواد نگهدارنده و افزودنی هایشان غافل شد. سعی 
کنید از دوران طفولیت، انواع میوه ها و سبزیجات تزئین شده را 

به عنوان پاداش در نظر بگیرید.

17 صبحانه ناکافی خوردن 
صبحانه به عنوان مهم ترین وعده غذایی روز شناخته می شود زیرا 
پس از چند ساعت گرسنگی حین خواب، بدن را برای فعالیت های 
روزمره و کسب انرژی آماده می کند. به همین دلیل است که صبحانه 
کودکان باید مغذی باشد و حتما در دوران مدرسه جدی تلقی شود. 
متاسفانه شیوه زندگی نوین، افراد را به عجله وامی دارد و غالبا به دلیل 
دیرخوابیدن، اشتها و فرصتی برای صرف صبحانه کامل نیست. حال آنکه 
صبحانه نخوردن یا اکتفا به تکه ای کیک یا بیسکویت اصال تامین کننده 
نیاز کودک نیست و به تدریج در بازدهی تحصیلی و فعالیت های 

جسمی او تاثیر منفی می گذارد و زمینه ساز اضافه وزن خواهد بود.

18 غذا دادن به کودک هنگام تماشای تلویزیون
امروزه کمتر خانواده ای است که هنگام صرف غذا تلویزیون را خاموش 
کند. حتی بسیاری از اوقات این شرایط فرصت عالی برای غذا دادن 
به کودک محسوب می شود. اما تا به حال فکر کرده اید چرا بچه ها 
هنگام تماشای تلویزیون مورد عالقه خود هیچ مقاومتی نسبت به غذا 
ندارند؟ علت این است که آنها به دلیل تمرکز بر تلویزیون، پیام سیری 
که نشان دهنده دست کشیدن از غذاست را احساس نمی کنند. این مساله 
گرچه به نظر خوشایند می آید، به تدریج زمینه ساز پرخوری و عامل خطر 
ابتال به دیابت و کلسترول باال در سنین بزرگسالی می شود. مشکل 
دیگر تغذیه کودکان هنگام تماشای تلویزیون، مصرف 
زیاد خوراکی های چرب، شور و شیرین است 
بنابراین توصیه می شود در این اوقات انواع 
میوه ها، سبزیجات و لبنیات را در اختیار 
کودک قرار دهید و سعی کنید 
به جای این بی تحرکی، او 
را به بازی و تحرک 

ترغیب کنید.

شماره هفتصدوسی   دو آذرنودوهشت

بارها بر این موضوع مهم تاکید کرده ایم که تغذیه نقش اساسی در رشد مطلوب کودکان، حتی از دوران جنینی دارد و خانواده ها نیز بیش 
از گذشته دغدغه رسیدگی به تغذیه فرزندانشان را پیدا کرده اند. با این حال، گاهی ناخواسته عادت ها و رفتارهای اشتباهی در این زمینه دیده 
می شود که غذا خوردن را به مشکلی جدی تبدیل می کند و حتی زمینه ساز مشکالتی مانند اضافه وزن، بی اشتهایی و... می شود. البته بهترین 
عامل تعیین کننده وضعیت تغذیه کودک در کوتاه مدت، وزن و در بلندمدت، قد است بنابراین بچه ها با یک یا دو روز غذا خوردن ناکافی، 

آسیب نخواهند دید. این هفته در »پوستر سالمت« به 18 عادت غذایی نادرست رایج در تغذیه کودکان پرداخته ایم که در ادامه می خوانید.
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مریم سادات 

کاظمی


