0-1 MESEC: Dojenje na zahtevo otroka, 6- 7 krat na dan ali
če dojenje ni možno adaptirano mleko ( Novalac 1, Aptamil 1, Bebe
1, Hipp 1…) dojenčki na adaptiranem mleku morajo zaužiti dovolj
tekočine ( grenak čaj- ne sadni, voda)
+D3 kapljice,

ZDRAVSTVENI DOM KOPER
DISPANZER ZA PREDŠOLSKE OTROKE

1-2 MESEC: Isto, 5- 6 krat na dan + D3 kapljice
2-3 MESEC: Isto, 5- 6 krat na dan + D3 kapljice

PREHRANA DOJENČKA

3-4 MESEC: Isto, 5- 6 krat na dan +D3 kapljice
4-5 MESEC: Isto, 5-6 krat na dan + D3 kapljice
5-6 MESEC: Dojenje ali adaptirano mleko 4-5 krat na dan
+ D3 kapljice
+ zelenjavno krompirjeva kaša
+ meso 2-3 krat tedensko ( kunčje, puranje, piščančje, telečje)
6-7 MESEC: Dojenje ali adaptirano mleko 3- 4 krat na dan
( Novalac 2, Aptamil 2, Hipp 2, Beba 2…) + D3 kapljice
+ zelenjavna juha + 1 čajna žlička oljčnega ali repičnega olja
oziroma zelenjavno krompirjeva mesna kaša
+ jajčni rumenjak 2-3 krat tedensko ( kadar damo jajčni rumenjak
ne damo mesa in obratno)
+ plave polnomastne ribe, 1-2 krat na teden ( pečene, kuhane, ne
ocvrte v olju)
+ ŽITARICE: riž, koruzni zdrob, oves, rž, ječmen, pšenični zdrob,
testenine, pira

7-10 MESECEV: Isto kot v 6-7 mesecu
+ sadno žitna kaša 1 krat na dan
10-12 MESECEV: Dojenje ali adaptirano mleko 2 krat na
dan
+ AD3 kapljice
+ isto kot v 6-7 in 7-10 mesecu
+ navadni jogurt 3,2 mlečne maščobe, skuta
+ kruh
+ postopni prehod na družinsko prehrano.
Do enega leta odsvetujemo:
Kravje mleko, svinsko meso, beljak, med, začimbe, sladkor,
sol, aditive, školjke, gobe, bombone, oreščke, razne namaze,
salame, paradižnik, agrume, jagodičevje, breskve, kivi,
tropsko sadje…
Alpskega mleka ne uvajamo do dopolnjenega drugega leta.
Priprava hrane
Hrano pripravljamo sproti in vedno sveže. Ohranimo
VITAMINE in MINERALE v sadju in zelenjavi ( zelenjavo
kuhamo v pari ali v majhni količini vode kratek čas, le toliko
da se zmehča, ne smemo je prekuhati). Sadje in zelenjavo
operemo in razrežemo tik pred uporabo.
Mora biti sveže nabrana, hranimo ju v temnem, hladnem in
zračnem prostoru. Pri pripravi hrane naj bodo deske in noži
ločeni za sveže in kuhano meso, ter ribe.

Priporočila za prehrano zdravega dojenčka:
- Ob uvajanju dopolnilne prehrane se dojenje
nadaljuje,
- nova živila se uvajajo v presledkih enega tedna,
- potrebno je vztrajati pri ponujanju hrane (zlasti
zelenjave), od 8- 11 krat, tudi če je otrok ob prvih
uvajanjih ne sprejme,
- začnemo z nizko alergenimi živili – sezonsko sadje in
zelenjava ( korenje, krompir, cvetača, brokoli, bučke,
koleraba, jabolka, banana…),
- KRUH: po 10 mesecu,
- GLUTEN: gluten uvajamo v majhnih količinah med
6. In 7. Mesecem starosti otroka ( vsebujejo ga:
pšenica, pšenični zdrob, rž, ječmen, oves, ovseni
kosmiči, pira, testenine),
- JAJCA: rumenjak po 6 mesecu, beljak po enem letu,
- SLADKOR, SOL: po enem letu,
- MED: po enem letu,
- RIBE: lahko po 6 mesecu, čim bolj sveže, plave,
polnomastne ( sardele, skuše, losos...)
- MORSKI SADEŽI: po prvem letu
- STROČNICE: po 9 mesecu postopoma,
- KRAVJE MLEKO: sveže prekuhano po dopolnjenem
enem letu starosti,
- vztrajati moramo, da otrok med hranjenjem sedi za
mizo, zaradi varnosti in vzgoje.

