
تغذية الرضع

تغذية األطفال خالل العام األول
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   حليب األم

 )أو التغذية االبتدائية للرضع(
خالل الـ 4 إىل 6 أشهر األوىل سيحتاج طفلك إىل   -

احلليب فقط. واألفضل بالطبع هو حليب األم، ذلك 
أن الرضاعة مفيدة للطفل ولألم أيًضا.

إذا مل تتمكين من إرضاع طفلك، فعليك اختيار أي   -
نوع من التغذية االبتدائية املخصصة للرضع املتوفرة 

باألسواق.

الغذاء املكمل اإلضايف
يمكنك أن تقدمي لطفلك غذاًء مكماًل بدًءا من   -

الشهر اخلامس عىل األقل أو الشهر السابع عىل األكرث.
استمري يف الرضاعة حسب رغبتك أنِت وطفِلك.  

االنتقال إىل الطعام 
العائيل

يًبا تبدأ  يف نهاية العام األول تقر  -
مرحلة االنتقال إىل الطعام العائيل.

مالحظات مهمة:
ال تقدمي لطفلك يف عامه األول أي جنب أو اللنب اخلاثر.   .6

استخدمي كميات قليلة فقط من الزبادي واحلليب املتداول 
باألسواق، مثاًل ملزج مسحوق احلبوب عند بلوغه سن تناول 

املكمالت الغذائية.

قدمي لطفلك يومًيا فيتامني د عىل هيئة قطرات. استخدمي   .7
يد بدًءا من ظهور أول سنة لبنية. معجون أسنان لألطفال بالفلور

قدمي لطفلك ملعقة طعام من زيت الكانوال مرة واحدة يف   .3
اليوم مع الغذاء املكمل. وابتعدي عن استخدام امللح والسكر. 
قومي بتحضري الغذاء املكمل دون توابل محتوية عىل ملح أو 

عسل نحل أو أية ُمحليات أخرى.

يف حالة الغذاء املكمل، من األفضل البدء بمادة غذائية واحدة.   .4
يادة الكمية بالتدريج وإضافة املزيد من املواد الغذائية. ويمكنك ز

قدمي لطفلك يف العام األول السمك والغذاء الذي يحتوي   .5
عىل الغلوتني. فالتخيل عن إعطائه هذه النوعيات من الغذاء لن 

يحميه من احلساسية.

تناويل قدًرا كافًيا من اليود إذا كنِت ترضعني طفلك. فكلما   .1
تناولِت قدًرا جيًدا، سيحصل طفلك أيًضا عىل كمية كافية من 

اليود عن طريق حليب األم. وتتمثل املصادر اجليدة لليود يف ملح 
يد الذي يمكن استخدامه  الطعام املعاجل باليود واملعاجل بالفلور

لتتبيل األطباق، وكذلك السمك واجلنب والبيض.

إذا مل تتمكين من إرضاع طفلك، يمكنك أن تقدمي لطفِلك نوًعا   .2
من التغذية االبتدائية للرضع طوال العام األول من عمره. إال 

أن التحول إىل التغذية الالحقة ليس له أية مزايا.

أوه!
يرىج قلب 

هذا امللصق  



تغذية األطفال 
الصغار

تغذية األطفال يف العامني الثاين والثالث 

الكثري من األغذية النباتية 
واملرشوبات غري املحالة

قدمي لطفلك
املاء وشاي الفواكه واألعشاب غري املحىل  -

اخلرضاوات والفواكه يف كل وجبة رئيسية أو خفيفة  -
البطاطس واخلزب وحبوب اإلفطار واملعجنات واألرز   -

وعصيدة دقيق الذرة والعدس واحلمص وما شابه 
للشعور بالشبع.

لنظام غذايئ متوازن يحتاج الطفل 
إىل اآليت:

الغذاء قليل الدهون والسكريات

قدمي لطفلك
يومًيا من ملعقتني صغريتني إىل ثالث مالعق صغرية   -

من الزيت النبايت، عىل أن تكون نصف هذه الكمية 
عىل األقل يف صورة زيت كانوال،

ملعقة صغرية من اجلوز املطحون يومًيا،   -
احللويات وحبوب اإلفطار املحالة واملرشوبات املحالة   -

والوجبات اخلفيفة اململحة، لكن بكميات صغرية.

الغذاء الذي يحتوي عىل قدر 
معقول من الربوتني

قدمي لطفلك
احلليب والزبادي واجلنب ومنتجات احلليب األخرى   -

يومًيا.
اللحوم والسمك والبيض والتوفو بكميات صغرية. ال   -
تقدمي لطفلك اللحوم يومًيا، ولكن نّويع بني أصناف 

الغذاء املختلفة الغنية بالربوتني.

تناويل أنت أيًضا الطعام املتوازن باستمتاع. وهكذا ستكونني قدوة   .8 
حسنة لطفلك.

يد، وكذلك  استخدمي ملح الطعام املعاجل باليود واملعاجل بالفلور  .9
معجون أسنان لألطفال بالفلوريد.

10. احريص عىل أن يتحرك طفلك يومًيا خارج املزنل.

قدمي لطفلك قطرات فيتامني د يف حالة عدم تعرضه لضوء   .11
الشمس إال بقدر ضئيل أو عند استخدام كريمات احلماية من 

الشمس أو يف حالة إصابته بأمراض مزمنة.

كثرًيا ما يحتاج الطفل إىل التجربة عدة مرات حىت يتقبل الغذاء   .4
غري املعروف له.

ال تجعيل الغذاء وسيلة للمواساة أو املكافأة أو العقاب.  .5

اجعيل طفلك يساعدك يف التسوق ويف تحضري الوجبات.  .6

األغذية املخصصة لألطفال غري رضورية.  .7

تناولوا الطعام مًعا يف إطار العائلة بقدر اإلمكان. وخذوا الوقت   .1
الكايف لتناول الطعام.

احريص عىل عدم استخدام اهلاتف الذيك أو مشاهدة التلفاز أو   .2
قراءة اجلريدة أثناء تناول الطعام.

ين ما ســيوضع عىل املائدة. ولكن طفلك هو من  أنِت اليت تقرر  .3
يقرر الكمية اليت ســيأكلها. ال تجربي طفلك عىل إنهاء صحنه.
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أوه!
يرىج قلب 

هذا امللصق  

Albanisch, Arabisch, Deutsch, 
Englisch, Französisch, Italie-
nisch, Portugiesisch, Türkisch

albanais, allemand, anglais, 
arabe, français, italien,  
portugais, turc

albanese, arabo, tedesco,  
francese, inglese, italiano,  
portoghese, turco

مالحظات مهمة:


