
 

  

 

 

 
 
 

 
  غذاي کودك باید براي هر وعده تازه تهیه

شود و فاصله بین وقتی که غذاي کودك 
پخته می شود تا زمانی که به کودك غذا 
داده می شود طوالنی نباشد زیرا احتمال 

 غذا تکثیر یابند دارد میکروب ها در

  در تهیه غذاي کودك از مواد غذایی سالم و
 پاکیزه استفاده شود

  غذاها از دسترس حشرات و جوندگان دور
 نگهداري شود

 

 : سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهانمنبع        

 
 
 
 

 میان وعده

میان وعده ها باید بین وعده اصلی به کودك داده 

ساعت با وعده اصلی  ۳-۲شود به طوري که

 غذایی فاصله داشته باشد

 نکات مهم رفتاري در تغذیه کودك

  کودك باید در زمان خوردن در وضعیت

نزدیک او باشد تا راحتی قرار گیرد و غذا 

کودك بتواند به راحتی بدون این که تحت 

 قرار گیرد، غذا بخورد فشار

  بشقاب و لوازم غذا خوردن باید از جنس

 نشکن باشد

  رنگ مواد غذایی در اشتهاي کودك و عالقه

 .او به غذا تاثیر می گذارد

  بجاي آب میوه صنعتی از آب میوه طبیعی

 استفاده کنید

 و تکراري سبب  دادن غذاي یکنواخت

 .بیزاري کودك می شود

  بی تحرکی، خواب ناکافی و بیماري کودك

موجب بی اشتهایی و غذا نخوردن کودك 

 .می شود

 چند نکته مهم براي بهداشت غذاي کودك

  قبل و بعد از تهیه غذا دست ها باید

 شسته شوند

  غذاها خوب پخته شوند. زیرا حرارت موجب

ي زا می از بین رفتن میکروب هاي بیمار

شود و خطر آلودگی احتمالی غذا در اثر 

 .از بین می رود حرارت
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 بیمارستان بقیه اله اعظم شهرستان دیلم

 

 بیمارستان بقیه هللا االعظم )عج(دیلم

 عنوان :

 تغذیه در اطفال 

ف : بیمارانگروه هد  

 

ادریس نریمانیتهیه کننده :  

 کارشناس تغذیه بیمارستان بقیه اهلل االعظم )عج(

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و یا پروتئین هاي گیاهی مانند حبوبات و غالت 

نیاز خود را برآورده نماید )مانند عدسی و نان، 

 (.شیربرنج

 :ویتامین ها و امالح

کودك در این سنین جهت حفظ سالمتی و  

ها نیاز به افزایش مقاومت در برابر عفونت 

ویتامین ها و امالح مختلف دارد و با مصرف روزانه 

منابع غذایی حاوي آن ها می تواند نیازهاي خود 

که )در مواد غذایی  Aرا تامین کند مانند ویتامین 

مانند کره، جگر، میوه هایی مثل زردآلو، طالبی، 

هلو، سبزي هاي سبز و زرد مانند هویج، کدو 

 (.وجود دارد حلوایی، اسفناج و جعفري

می توان  C)از مهم ترین منابع ویتامین c ویتامین

به مواد غذایی نظیر مرکبات، گوجه فرنگی، 

جعفري و کلم اشاره نمود(. کلسیم وفسفر 

درغذاهایی مانند شیر، ماست، پنیر و بستنی 

 وجود دارد

از طریق قراردادن دست و پا و صورت D ویتامبن

ر برابر نور دقیقه د ۰۱کودك به طور روزانه 

مستقیم خورشید تامین می شود و از منابع 

غذایی خوب آهن می توان انواع گوشت قرمز و 

سفید، انواع حبوبات مانند لوبیا، عدس و سبزي 

 .ها مانند اسفناج و جعفري را نام برد

 الگوي غذایی صحیح کودکان

سال  ۵برنامه غذایی مناسب کودکان سنین زیر 

باید روزانه حاوي تمام گروه هاي غذایی اصلی 

شامل نان و غالت ، میوه ها و سبزي ها شیر 

 . و گوشت و جانشین ها باشد ولبنیات

 

 سال ۵تا  ۳تغذیه کودك 

بعد از دو سالگی با آهسته شدن رشد، اشتهاي 

کودك هم کاهش می یابد. بنابراین با توجه به روند 

رشد کودك تقاضا براي دریافت غذا نیز تغییر می کند. 

ریافت انرژي از یک غذا تا غذاي دیگر هر چند میزان د

متفاوت است اما کل غذاي دریافتی روزانه کودك ثابت 

 است

 برنامه غذایی کودك

گروه غذایی اصلی  ۵در برنامه غذایی کودك باید از 

یعنی گروه نان و غالت، میوه ها، سبزي ها، شیر و 

لبنیات و گروه گوشت و جایگزین هاي آن استفاده 

 .شود

 انرژی:

دك براي رشد، بازي و سایر فعالیت هاي فیزیکی، کو

مقابله در برابر بیماري هاي عفونی نیاز به انرژي دارد 

که با مصرف مواد قندي، نشاسته اي )نان، برنج و 

...( و چربی ها )کره و روغن( می توان آن را تامین 

نمود.کودکانی که عادت به بازي و فعالیت زیاد دارند، 

بیش از کودکانی است که تحرك نیازشان به انرژي 

کمتري دارند. همچنین کودك پس از بیماري براي 

 جبران وزن از دست رفته نیاز به انرژي بیشتري دارد

 پروتئین:

دك در حال رشد است و براي ساخت و نگهداري 

ماهیچه ها، استخوان ها و سایر بافت هاي بدن و 

ن دارد که مقاومت در برابر عوامل بیماریزا نیاز به پروتئی

می تواند با مصرف منابع پروتئین حیوانی مانند 

گوشت قرمز و سفید، شیر، ماست، پنیر و تخم مرغ 

 و

    سال ۵تا ۱تغذیه کودکان       
لالف. تغذیه کودك یک تا دو سا  

این کودك رشد سریع و فعالیت زیاد دارد و در 
از دارد. ولی از سوي نتیجه به غذاي بیشتر نی

دیگر حجم معده اش کم و دندان هایش نیز کامل 
 نیست، لذا الزم است در تغذیه او به نکات زیر 

 توجه کنید

  ،بار  ۶تا  ۵عالوه بر استفاده از شیر مادر
 ددر شبانه روز به او غذا بدهی

  غالتی که کودك قدرت جویدن آن ها را
دارد مانند برنج به صورت کته هاي 

ف مخلوط با سبزي ها، حبوبات و مختل
 گوشت هاي نرم به او بدهید

  اگر کودك مبتال به یبوست است در تهیه

سوپ او، عالوه بر سبزي ها )سیب 

زمینی، هویج، کدو، فلفل سبز، سبزي 

از برگه هلو، زردآلو و آلو  (... هاي برگی و

 به مقدار کم استفاده کنید

  به کودك کمک کنید خودش غذا بخورد و

مینان حاصل کنید که فقط آب خورش و اط

 آب گوشت را نخورد

  قبل از این که فلفل، ادویه و یا چاشنی

 هاي تند را به غذاي خانواده اضافه کنید

 دغذاي او را برداری

 نحوه از شیر گرفتن کودك

اصوال" بهتر است کودك را به تدریج از شیر بگیرید 

و بدین ترتیب ابتدا شیردهی در صبح را قطع کنید

پس از یک یا دو هفته شیردهی در طول بعد از 

 قطع کنید. و سرانجام در هنگام ظهر

 


