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W okresie niemowlęcym i pierwszych 2- 3 latach życia dzieci chorują stosunkowo rzadko. Niemowlęta karmione 
piersią chronione są w sposób naturalny przed chorobami infekcyjnymi i zaburzeniami trawienia przez swoiste 
właściwości pokarmu kobiecego. Te, które muszą być karmione butelką, mniej są narażone na zakażenia, gdyż 
pielęgnacja niemowlęcia narzuca rodzicom zmianę trybu życia i ograniczenie kontaktów towarzyskich, które 
mogłyby zwiększyć ryzyko zachorowania. Istotne zmniejszenie zachorowalności małych dzieci to również zasługa 
szczepień ochronnych , które wyeliminowały klika groźnych chorób i które od wielu już lat weszły w program 
pielęgnowania dzieci. Są jednak stany chorobowe, które mogą wystąpić nawet u niemowlęcia w pierwszych 
tygodniach życia, niezależnie od sposobu żywienia i troskliwości rodziców. Niektóre z nich omówimy 
Przepuklina Już w pierwszych tygodniach życia u niemowląt dość często występuje przepuklina pępkowa. Zbyt 
szeroki pierścień pępkowy, słabo rozwinięte mięśnie proste brzucha, zwłaszcza u wcześniaków i dzieci urodzonych 
z niską masą ciała , powodują przemieszczenie się otrzewnej ściennej pod skórę, tworząc worek przepuklinowy. 
Powstaje większe lub mniejsze uwypuklenie pępka, który napina się , gdy dziecko krzyczy , gdy ma wzdęty 
brzuszek, gdy kaszle. Do niedawna zaklejano przepuklinę pępkową szerokim plastrem, zbliżając do siebie mięśnie 
proste brzucha. Obecnie zaniechano tej metody. Stwierdzono ,że przepuklina pępkowa zamyka się samoistnie 
zwykle w ciągu roku do 2 lat, naturalna ruchliwość dziecka sprzyja bowiem rozrostowi mięśni brzucha i zwiększa 
ich siłę i napięcie. Duże przepukliny pępkowe, które utrzymują się jeszcze w wieku 3-5 lat, mogą wymagać 
leczenia chirurgicznego.  
Przepuklina pachwinowa to wpuklenie się ściennej do kanału pachwinowego pod skórę .Może być jedno, lub 
obustronna. Częściej występuje u chłopców niż u dziewcząt. Jest wadą rozwojową, spowodowaną niecałkowitym 
zrośnięciem kanału pachwinowego. Ujawnia się jako mniejszy lub większy guz w pachwinie, który chowa się gdy 
dziecko śpi, a pojawia przy wysiłku i płaczu. Większość przepuklin pachwinowych, zwłaszcza u dziewczynek, 
zarasta samoistnie w pierwszym roku życia. Przepuklina wymaga czasem jak najszybciej operacji gdy w worku 
przepuklinowym uwięźnie wpuklony odcinek jelita i nie można go odprowadzić. Grozi to martwicą jelita. Stan taki 
może być nawet zagrożeniem dla życia. Jeżeli przepuklina pachwinowa jest ruchoma tzn. łatwo się chowa i nie 
daje dziecku dolegliwości oraz nie zarośnie w pierwszym roku życia, wymaga leczenia chirurgicznego w nieco 
późniejszym wieku. 
Odmianą przepukliny pachwinowej jest przepuklina mosznowa, występująca tylko u chłopców. Warunki 

anatomiczne tej okolicy sprawiają ,że na ogół nie może ona samoistnie zarosnąć. Należy ją operować na 
przełomie pierwszego i drugiego roku życia, aby nie stwarzała dolegliwości gdy dziecko zaczyna chodzić i wzrasta 
jego aktywność ruchowa. Inne przepukliny w obrębie brzucha wymagają obserwacji i leczenia chirurgicznego  
Stulejka Wada występująca u chłopców i często pochopnie rozpoznawana. Występuje, gdy napletek jest tak 
długi i wąski, że naciągając go na żołądź prącia , nie można odsłonić cewki moczowej. W czasie oddawania moczu 
dziecko nadyma się , stęka czasem nawet krzyczy, a mocz wypływa cienką strużką lub kroplami. Nad wąskim 
ujściem w napletku tworzy się wówczas balonik wypełniony moczem .Mocz wtedy często zalega pod napletkiem 
,powodując nawracające stany zapalne tej okolicy oraz cewki moczowej i pęcherza. Stulejka wymaga leczenia 



operacyjnego (skrócenie i rozszerzenie napletka), gdy tylko stan taki zostanie zauważony i ustalone jego 
rozpoznanie. Jeżeli napletek u chłopca jest długi i wąski ale przy naciąganiu na żołądź odsłania się cewka 
moczowa i nie dochodzi do wyżej opisanych powikłań, nie należy stosować żadnych zabiegów - ani 
chirurgicznego, ani ręcznego odciągania napletka (tzw. gimnastyka napletka). Z biegiem czasu, zwłaszcza w 
okresie dojrzewania i rozrostu narządów moczopłciowych zewnętrznych, napletek samoistnie się rozluźni i nie 
będzie stwarzał problemów. Często u chłopców w okresie niemowlęcym stwierdza się sklejenie napletka z 
żołędzia .Jeżeli to nie stwarza kłopotów i nie doprowadza do zalegania moczu i stanów zapalnych, nie należy 
wykonywać żadnych zabiegów ani nie stosować żadnych leków. Jest to stan fizjologiczny. Napletek odklei się 
samoistnie, gdy chłopiec będzie starszy  
Wodniaki jąder Powstają podczas rozwoju płodowego u chłopców, kiedy jądro wędruje z jamy brzusznej do 
worka mosznowego. Na skutek zaburzeń rozwojowych w obrębie osłonek jadra gromadzi się nadmiar płynu. Po 
urodzeniu dziecka jedno jądra lub oba są większe niż normalnie, ale nie powodują dolegliwości. W okresie 
niemowlęcym wodniak jądra zanika przeważnie samoistnie. Należy jedynie przy każdej zmianie pieluszek układać 
jądra ku górze ,,aby nadmiar płynu przemieszczał się w dół i aby z powodu ucisku nie doszło do zmian zapalnych. 

Jeżeli w toku rozwoju płodowego dziecka powstanie wodniak powrózka nasiennego (objawy podobne do 
przepukliny pachwinowej), wymaga to leczenia chirurgicznego stosunkowo wcześnie, zanim wystąpią powikłania 
spowodowane przewlekłym uciskiem na nasieniowody lub jądra. Planowane leczenie operacyjna zarówno 
przepuklin jak i wodniaków powrózka nasiennego jest zabiegiem prostym , nie zagrażającym dziecku. O terminie 
operacji decyduje chirurg dziecięcy  
Jądra niezstąpione - wnętrostwo Jest to również zaburzenie rozwojowe, w którym jądro (jedno lub oba) nie 
docierają do worka mosznowego. Może zatrzymać się w jamie brzusznej lub różnych odcinkach kanału 
pachwinowego. Zależnie od miejsca zatrzymania jadra są różne tego następstwa i różne możliwości leczenia 
chirurgicznego. Często spotyka się u małych chłopców jądra wędrujące. Jest to stan, w którym jądro jest 
podciągane do kanału pachwinowego przez krótki czas, mało sprężysty mięsień - dźwigacz jądra. W czasie snu, 
ciepłej kąpieli, gdy dziecko jest rozluźnione, jądro samo schodzi do worka mosznowego. Można je również 
sprowadzić odpowiednią manipulacją. Jeżeli jadro pozostawi się w jamie brzusznej lub innym miejscu poza 
moszną, zachodzą w nim nieodwracalne zmiany zwyrodnieniowe. Leczenie polega na przygotowaniu do operacji 
przez podawanie dziecku leków hormonalnych i następnie przez operacyjne sprowadzenie jądra do worka 
mosznowego. Najkorzystniejszy okres takiego leczenia dla chłopca to wiek 2 do 4 lat. 
Naczyniaki To jeszcze jeden problem, dla niektórych rodziców obserwowany u niemowląt i małych dzieci. 
Naczyniaki są również następstwem zaburzeń rozwojowych w okresie życia płodowego. Są to różnej wielkości 
czerwone plamy lub guzy złożone z rozszerzonych naczyń krwionośnych. Najczęściej występują na skórze, w 
tkance podskórnej i na błonach śluzowych jamy ustnej. Charakterystyczne jest ich umiejscowienie w linii 
środkowej ciała. I tak mogą występować na karku i szyi na granicy owłosienia głowy , na czole, między brwiami, 
na nosie ,i pod nosem, na brodzie i pod brodą, na klatce piersiowej i w okolicy lędźwiowej na plecach. Dziecko 
może urodzić się z naczyniakiem, ale często naczyniak może się ujawnić po urodzeniu w późniejszym okresie. Są 
różne postacie naczyniaków: płaskie lub płasko wyniosłe, zwane później znamionami , żywoczerwone lub sinawe. 
Bledną po ucisku palcem. W okresie niemowlęcym mogą się rozrastać ,ale najczęściej do 5 roku życia znikają 
samoistnie. Naczyniaki jamiste, wypukłe ,również żywoczerwone lub sinawe, wypełnione krwią, łatwo mogą ulec 
uszkodzeniu i zamienić się w krwawiące owrzodzenia. Naczyniaki także należy chronić przed urazami i 
doprowadzać do zagojenia każde skaleczenie czy owrzodzenie w tym miejscu, aby nie dopuścić do powikłań. 
Nieraz mimo szybkiego wzrostu i osiągnięcia dużych rozmiarów po kilku latach naczyniaki jamiste samoistnie się 

zmniejszają. Pozostaje po nich szara niekształtna blizna, którą można usunąć zabiegiem chirurgicznym, Im 
później podejmie się leczenie chirurgiczne (najlepiej w 5-7 roku życia), tym lepsze będą efekty kosmetyczne. Inne 
rodzaje naczyniaków i znamion barwnikowych w skórze wymagają specjalistycznej obserwacji i leczenie w 
odpowiednich przychodniach i szpitalach.  
Infekcje Choroby infekcyjne występują u niemowląt i małych dzieci stosunkowo rzadko. Mogą się jednak zdarzyć 
, również u dziecka karmionego piersią  
• Katar : jest najczęściej spowodowany zakażeniem wirusowym. Niemowlę zaraża się zwykle od matki lub kogoś z 
najbliższego otoczenia. Rzadko może "złapać wirusa" na spacerze, częściej jeżeli dziecko towarzyszy nam w 
robieniu zakupów w różnych sklepach. Zakażeniu sprzyja zbytnie oziębienie malucha, gdy np. przez dłuższy czas 
jest narażone na chłód w czasie spaceru zimą w wilgotną wietrzną pogodę lub przebywa w niedogrzanym 
mieszkaniu i jest nieodpowiednio ubrane. Objawem przechłodzenia dziecka są zimne stopy lub nóżki. Chłodne 
rączki szybko się ogrzewają, gdyż dziecko nimi zwykle energicznie porusza 
Często przyczyną choroby wirusowej i wystąpienia kataru jest przegrzanie i następujące po tym szybkie 
ochłodzenie. Zbyt grube ubranie , gdy dziecko biega, czy zbyt ciepłe otulenie do snu powoduje wystąpienie potu 

na skórze, utratę płynów ustrojowych i zachwianie czynności układu odpornościowego. Katar może wystąpić bez 
gorączki, ale może towarzyszyć mu stan podgorączkowy. Jest dla niemowlęcia bardzo uciążliwy, gdyż utrudnia 
oddychanie, zwłaszcza w czasie ssania piersi i w czasie snu. Małe dziecko oddycha wyłącznie nosem. Zatkany 
prze wydzielinę nos i towarzyszący obrzęk błony śluzowej powoduje trudności w oddychaniu. Dlatego niemowlę 
jest niespokojne , kapryśne , nie może ssać piersi, nie może spać, robi się blade, często ma podkrążone oczy bo 
jest niedotlenione. Leczenie kataru , jeżeli nie ma innych objawów chorobowych należy przed wszystkim do 
matki. Przed każdym karmieniem , przed spaniem, przed spacerem należy oczyszczać nosek (patrz : Niecodzienne 
zabiegi), następnie płukać go kupioną w aptece solą fizjologiczną; na koniec stosować inhalacje rumiankowe. 



Jeżeli dziecko gorączkuje, konieczna jest wizyta u lekarza i leczenie zgodnie z jego zaleceniami. W czasie kataru 
bez innych objawów można wychodzić z dzieckiem na spacer, jeżeli pozwala na to pogoda, należy również 
codzienne dziecko kąpać. Kąpiel i chłodniejsze powietrze poprawiają oddychanie przez skórę, zmniejszają obrzęk 
błony śluzowej nosa i przyspieszają ustępowanie kataru. Katar może być wstępem do chorób zakaźnych wieku 
dziecięcego np. ospy wietrznej, której nie można zapobiegać szczepieniem, różyczki i odry, przeciwko którym 
szczepi się dzieci nieco starsze. Choroby te występują u niemowląt bardzo rzadko 
• Gorączka trzydniowa - Exanthema subitum : Jest to wirusowa choroba zakaźna występująca tylko u niemowląt i 
dzieci w 2 roku życia, najczęściej między 6 a 18 miesiącem. Przebieg tej choroby jest bardzo charakterystyczny i 
jeżeli się o niej pamięta, rozpoznanie nie nastręcza trudności 
Choroba ta występuje zwykle wiosną i jesienią, gdy są częste zmiany pogody , dlatego może być początkowo 
traktowana jako infekcja kataralna lub grypa. Zaczyna się katarem i wysoką gorączką nawet powyżej 40oC, która 
trwa 3-4 dni. W tym czasie nie ma innych objawów chorobowych i dziecko czuje się dość dobrze, choć może dużo 
spać. Niekiedy w czasie bardzo wysokiej gorączki mogą wystąpić drgawki, które są spowodowane niedojrzałością 
układu nerwowego. Po 3-4 dniach gorączka gwałtownie spada i na całym ciele pojawia się drobno-plamista lub 

plamisto-grudkowa , nieraz zlewająca się wysypka. W następnym dniu blednie i ustępuje samoistnie po 3-4 
dniach. Dziecko szybko wraca do zdrowia, nawet wtedy gdy w czasie wysokiej gorączki miało drgawki. Mając 
podwyższoną temperaturę , nie chce jeść ani pić, nawet starsze niemowlę poprzestaje na piersi. Leczenie polega 
na obniżeniu gorączki; stosujemy chłodne okłady na głowę i klatkę piersiową, wykonujemy kąpiele ochładzające 
w wodzie o temperaturze 37o C. Jeżeli dziecko miało drgawki gorączkowe , należy po porozumieniu z lekarzem 
podać zapobiegawczo w czopku odpowiedni lek przeciwdrgawkowy. Z leków obniżających gorączkę matka sama 
może zastosować Paracetamol w czopku 
• Zapalenie ucha środkowego : Jedną z przyczyn jego występowania u małego dziecka może być katar. 
Wywołane jest przez wirusy lub bakterie. U niemowląt łatwo dochodzi do zapalenia, gdyż ucho środkowe łączy się 
z gardłem szerokim kanałem. Dlatego spływająca z nosa do gardła wydzielina kataralna, pokarm przy złej 
technice karmienia, treść z wymiocin lub ulewanie pokarmu łatwo się dostają do ucha, powodując stany zapalne 
Zapalenie ucha środkowego to dla niemowlęcia i małego dziecka bardzo dokuczliwa choroba. Dziecko cierpi, gdyż 
chore ucho bardzo boli. Maluch jest niespokojny, płacze, przerywa ssanie piersi lub smoczka z krzykiem, bo ból 
wtedy się wzmaga. Bojąc się bolesności, odmawia jedzenia , ból nie pozwala zasnąć, budzi go ze snu. Bardzo 
często obserwuje się ,że niemowlę trze główką o poduszkę, szarpie rączką za ucho, jakby chciało pozbyć się bólu. 
Zwykle dziecko gorączkuje i na szyi w okolicy uwidaczniają się powiększone węzły chłonne. W następnych dniach 
sączy się z ucha wyciek surowiczy, jeżeli zapalenie ucha wywołują wirusy, a krwisty lub ropny, gdy dochodzi 
zakażenia bakteryjnego, lub zakażenie jest mieszane. Często w przebiegu choroby dziecko gorzej słyszy. 
Zapalenie ucha , niezależnie od przyczyny wymaga leczenia przez laryngologa. Zapalenie wirusowe ustępuje 
stosunkowo szybko, nie pozostawiając powikłań, ale lubi się powtarzać. Zapalenia bakteryjne wymagają 
starannego, dłuższego leczenia, gdyż mogą być przyczyna trwałego uszkodzenia słuchu .Dlatego nie można 
lekceważyć objawów wskazujących na zapalenie ucha. Wizyta u laryngologa jest konieczna, jak również konieczne 
jest stosowanie leków i zabiegów przez lekarza zleconych  
Choroby przewodu pokarmowego Każda, nawet niedoświadczona matka ogląda z uwagą zawartość pieluszek 
swojego dziecka. Jest to uzasadnione doświadczeniami poprzednich pokoleń. Jeszcze nie tak dawano, bo około 60 
lat temu, zakażenie przewodu pokarmowego było przyczyną śmiertelnej choroby wielu dzieci. Obecnie ogromny 
postęp w diagnostyce tych chorób, możliwość doboru odpowiednich antybiotyków i chemioterapeutyków oraz 
stosowanie diet eliminacyjnych i leczniczych odsunęło zagrożenie życia i zmieniło przebieg chorób przewodu 

pokarmowego u małych dzieci. Zmniejszenie zachorowalności to również zasługa powszechnego powrotu w 
Polsce do karmienia naturalnego 
• Każda choroba przewodu pokarmowego objawia się nieprawidłowościami stolca. Jeżeli stolce u starszego 
niemowlęcia są oddawane często i mają dużą zawartość płynu, stan taki nazywamy biegunką. 
Stolce w przebiegu chorób mogą zawierać różne nieprawidłowe składnik, jak śluz, krew , ropę, grudki 
niestrawionego białka, tłuszcze. Mogą różnić się też zabarwieniem - są białawe, gliniaste, smoliste; mogą wreszcie 
mieć różny zapach - kwaśny, gnilny, cuchnący itp. Częstość wypróżnień zależy od wieku i sposobu karmienia 
dziecka. Wiemy już, że inne stolce noworodka (smółka) , inne niemowlęcia karmionego piersią, a jeszcze inne u 
dzieci karmionych butelką (chociaż obecnie mleko modyfikowane ma skład zbliżony do pokarmu kobiecego) 
Dlatego ocena stolca małego dziecka wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia i konieczna jest pomoc lekarza. 
Biegunka u małego dziecka może przebiegać gwałtownie, dając burzliwe objawy, gdy jest spowodowana przez 
zakażenie bakteriami : pałeczki czerwonej - Shigella, bakterii Salmonella, chorobotwórcze pałeczki okrężnicy - 
Escherichia coli, czasem przez gronkowce i inne bakterie, których identyfikacji musi dokonać lekarz. Jedną z 
częstszych przyczyn ostrych biegunek jest zakażenie wirusami zwanymi rotawirusami. Dziecko wtedy gwałtownie 

wymiotuje, ma częste wodniste stolce, tak ,że nieraz wymaga nawadniania dożylnego (kroplówka) i obserwacji w 
szpitalu. Choroba jednak zwykle szybko mija i na ogół w ciągu tygodnia maluch wraca do zdrowia. 
Dziecko karmione piersią jest w naturalny sposób chronione przed zakażeniem jelitowym, pokarm matki bowiem 
zawiera przeciwciała i różne substancje , hamujące rozwój bakterii i i wirusów chorobotwórczych. Jeżeli zdarzy się 
,że ulegnie zakażeniu, choroba przebiega łagodniej niż u dziecka karmionego butelką. Nieraz ,zwłaszcza przy 
zakażeniu rotawirusem, dziecko może wymagać intensywnego leczenia. Dlatego zawsze gdy wolne stolce 
utrzymują się dłużej niż dwa dni lub gdy dziecko wymiotuje, konieczna jest wizyta u lekarza, wykonanie posiewów 
stolca i leczenie zgodnie z zaleceniami. Przed wizytą u lekarza, jeżeli dziecko wymiotuje, należy po 20 -30 



minutach podawać do picia płyn wieloeltrolitowy Gastrolit, dostępny w aptekach bez recepty lub przegotowaną 
wodę mineralną z atestem IMiDz. Dzieciom w 2 roku życia można podawać do picia rozcieńczony sok z czarnej 
porzeczki, czarnej jagody lub aronii oraz napar z mięty lekarskiej. 
UWAGA! Bez zalecenia lekarza nigdy nie wolno podawać małemu dziecku w przebiegu biegunki żadnych leków 
ani antybiotyków. O leczeniu dietetycznym również powinien zadecydować wyłącznie lekarz 
Jeżeli choroba przebiega łagodnie, należy podawać do picia wyżej wymienione płyny, karmić wyłącznie piersią lub 
przy karmieniu butelką - odpowiednim mlekiem modyfikowanym. Jeżeli choroba przebiega ciężko, może być 
konieczne leczenie szpitalne; wtedy matka powinna przebywać razem z dzieckiem , karmić je i pielęgnować 
Zdarza się ,że biegunka trwa dłużej niż 10 dni. Po kilku dniach poprawy stolce ponownie są nieprawidłowe, 
dziecko traci łaknienie , nie przybywa na wadze , jest smutne, rozdrażnione, kapryśne, blade. A to oznacza ,że 
choroba staje się przewlekła 
• Zespół przewlekłych zaburzeń trawiennych. Różne mogą być przyczyny takiego stanu. Przewlekła lub 
nawracającą biegunka i inne nieprawidłowości trawienia mogą być spowodowane: 
- przewlekłym zakażeniem bakteryjnym (czerwonka, Salmonellozy, Klebsiell,Yersinia), które nie poddało się 

stosownemu leczeniu (pod wpływem leków, często antybiotyków, rozwój bakterii został zahamowany, ale choroba 
nie została całkowicie wyleczona) 
- szkodliwym działaniem leków, zwłaszcza antybiotyków 
- substancji chemicznych 
- toksyn 
- nietolerancją składników pożywienia 
- alergią pokarmową 
- u niemowląt , stosunkowo rzadko ,mogą być następstwem zakażenia lambliami 
Szkodliwe działanie antybiotyków, substancji chemicznych i toksyn polega na uszkadzaniu błony śluzowej jelit 
bądź zablokowaniu funkcji enzymów trawiennych. Niektóre składniki pokarmowe , zwłaszcza gluten - białko 
roślinne zawarte w otoczce zbóż: pszenicy ,żyta, jęczmienia, owsa - przenika przez barierę jelitową, powoduje 
zanik błony śluzowej, zmiany zapalne i przewlekłe zaburzenia trawienne tj nieprawidłowe wchłanianie strawionych 
i niestrawionych składników pokarmowych. Te niestrawione lub nieprawidłowo strawione składniki pokarmowe 
działają toksycznie i zaburzają rozwój dziecka 
Nietolerancja glutenu , czyli glutenozależna choroba trzewna (celiakia) Może być spowodowana 
wrodzonym defektem enzymatycznym, w wyniku którego rozwija się choroba - celiakia, nazwana też 
glutenozależną chorobą trzewną. Jest to choroba wrodzona, Nie objawia się zaraz po urodzeniu. Noworodek rodzi 
się zdrowy . Symptomy pojawiają się w niemowlęctwie, wcześniej u dzieci karmionych butelką, później u 
karmionych naturalnie. Zwykle jednak po 6 miesiącu życia. Jednakowo często chorują na nią chłopcy jak i 
dziewczynki . Celiakia jest chorobą rasy białej ,ale od rasy nie jest zależna, tylko od diety. Dzieci rasy ciemnej i 
żółtej spożywają z mlekiem to ,,co jest w ich krajach dostępne, mianowicie ryż i kukurydzę. My zaś jemy mąkę i 
kasze pszenne. Niektóre dane świadczą o tym ,że choroba ta jest nie tylko wrodzona, ale również dziedziczna. 
Szkodliwy czynnikiem w glutenozależnej chorobie trzewnej jest białko zwane giladyną, zawarte w glutenie 
pszenicy ,żyta, owsa, jęczmienia, a więc we wszystkich rosnących u nas zbożach. Znajduje się ona w otoczce 
ziarna tych zbóż. Gliadyny nie zawiera ryż ani ziarna kukurydzy. Nie wszystkie dzieci reagują nieprawidłowo na 
gliadynę. Większość dobrze ją trawi. U niektórych jednak po takim posiłku zmienia się wygląd błony śluzowej 
jelita cienkiego. Po wpływem glutenu normalnie pofałdowana , z wypustkami z kosmkami i uchyłkami błona 
śluzowa jelit ulega wyraźnym zmianom. Wszystkie nierówności, które były bardzo potrzebne, bo zwiększały 

powierzchnie trawienia i wchłaniania pokarmów, zaczynają zanikać. Śluzówka staje się płaska, gładka, tym 
bardziej im bliżej dwunastnicy. Sama dwunastnica jest zupełnie gładka. Nie odbywa się wchłanianie pokarmów. 
Możemy powiedzieć, że pokarmy "przelatują przez dziecko" z wszelkiego tego konsekwencjami. Ale nie tylko 
wchłanianie jest upośledzone. Dotyczy to również trawienia, ponieważ przy takim tempie przemieszczania się 
pokarmu enzymy trawienne "nie nadążają" z wypełnieniem swojego zadania .Dzieje się tak tylko u tych dzieci, 
które mają wrodzoną chorobę trzewną. Objawy choroby trzewnej zależą od wieku chorego i od sposobu żywienia. 
U nieleczonych małych dzieci w wieku niemowlęcym i poniewmowlęcym: 
*Dominują nieprawidłowe , obfite, luźne, lśniące stolce o nieprzyjemnej woni. Często są pieniste i kwaśne. 
Obfitość ich jest tak duża , iż czasem wydaje się ,że dziecko więcej wydala niż zjada. Pojawiają się po 
wprowadzeniu glutenu do diety niemowlęcia. Reakcja nie następuj natychmiast, lecz dopiero po kilku tygodniach 
spożywania niewłaściwych pokarmów 
*Wypróżnienia mają miejsce 1 - 4 razy na dobę 
*W stolcach widać niestrawione resztki pokarmów, szczególnie tłuszczów, które są w nadmiarze wydalane 
*Chore dzieci mają duży, sterczący brzuch 

*Nie przybierają na wadze lub przyrosty są bardzo niewielkie 
*Przy dłużej trwającej chorobie następuje również zahamowanie wzrostu 
*Dochodzi do wychudzenia, w czasie którego brzuszek jeszcze bardziej się uwidacznia 
*Zanika podskórna tkanka tłuszczowa 
*Skóra, szczególnie w miejscach, w których niemowlę zwykle jest pulchne, a więc na udach i pośladkach, zaczyna 
się fałdować, zwisać 
*Tylko na brzuchu, mimo barku podściółki tłuszczowej, skóra jest napięta, jakby wypchnięta przez wzdęte chore 
jelita 



*Nierzadko dzieci te wymiotują, nawet gdy stolce są zbliżone do prawidłowych 
*Długie trwanie choroby , gdy nie jest odpowiednio leczona ,prowadzi do poważnych zaburzeń w innych 
narządach, nawet w mózgu, a także do awitaminozy i różnorodnych nieprawidłowości 
*Bardzo charakterystycznym objawem są zmiany w zachowaniu. Dzieci te są smutne apatyczne, mało aktywne 
,często drażliwe, rozgrymaszone 
Zmiany w zachowaniu są tak widoczne , że dawniej uważano takie dzieci za nerwicowe. Tymczasem zaburzenia 
trawienia i wchłaniania powodują u nich dolegliwości fizyczne, o których nie potrafią nam opowiedzieć. 
Wyłączenie z diety glutenu powoduje szybkie zanikanie nieprawidłowych zachowań , co jest jednym z pierwszych 
objawów odpowiedniego rozpoznania i leczenia. Obok takiego przebiegu choroby może wystąpić również postać 
poronna o niepełnych objawach. Zwłaszcza rzadko obserwuje się powiększenie brzucha i nieprawidłowe 
wypróżnienia. Częściej dzieci te wykazują zaburzenia zachowania i zbyt małe przyrosty ciężaru ciała. To wszystko 
tłumaczy obowiązek odpowiednio późnego wprowadzania do diety niemowlęcia produktów zawierających gluten 
(nie wcześniej niż w czwartym kwartale życia), nie wiemy bowiem czy dziecko będzie na niego źle reagować. A im 
jest młodsze , tym cięższy przebieg biegunki, zwłaszcza ,że u niemowląt z chorobą trzewną często dołącza się 

biegunka infekcyjna. 
Rozpoznanie celiakii opiera się na dwóch przesłankach : 
• Pierwsza to charakterystyczny wygląd śluzówki jelit. Można ją obejrzeć pod mikroskopem po uprzednim 
pobraniu wycinka, specjalną igłą , z dwunastnicy 
• Druga to szybkie ustępowanie wszystkich objawów chorobowych po zastosowaniu diety leczniczej. 
Przebieg nieleczonej glutenozależnej choroby trzewnej jest przewlekły , wieloletni i niejednokrotnie kończy się 
zgonem. Jeśli dziecko przeżyje, to zwykle w okresie dojrzewania dochodzi do pozornego wyzdrowienia. Jednak ci 
ludzie są niscy ,szczupli, później dojrzewają płciowo, mają skłonność do biegunek i zaburzeń psychicznych. Jeśli 
natomiast dzieci z celiakią są wcześnie leczone, wszystkie objawy zanikają, a organizm rozwija się prawidłowo. 
Leczenie celiakii polega na ścisłym przestrzeganiu odpowiedniej diety. Szczęśliwie jest ona chorobą rzadko 
występującą. W krajach, w których prowadzi się odpowiednie statystyki, przyjmuje się, że dotyczy jednego 
noworodka na 2000 do 8000. U dzieci pochodzących z rodzin, w których rozpoznano przypadek glutenozależnej 
choroby trzewnej - celiakia występuje częściej, raz na 40 do 200 noworodków. 
Drugą postacią biegunki glutenozależnej jest zespół złego wchłaniania nabyty, czyli wtórny. Objawia się tak samo 
jak celiakia, ale przyczyna jest inna. Również w tym przypadku śluzówka jelita cienkiego jest gładka, bez 
możliwości wchłaniania pokarmów. Ale po pierwsze brak zafałdowań nie jest spowodowany działaniem glutenu. 
Po drugie różnica polega na tym ,że w celiakii dziecko rodzi się z wrodzoną niemożnością trawienia glutenu. W 
nabytym zespole złego wchłaniania przez długi okres maluch może stykać się z glutenem bez niepokojących 
skutków. Ale w pewnym momencie to się diametralnie zmienia. Niekorzystnymi czynnikami powodującymi tą 
sytuację są niektóre przewlekłe zakażenia jelitowe, a więc długo trwające biegunki infekcyjne, szczególnie 
wywołane szczepami chorobotwórczymi pałeczki okrężnicy, czerwonki i duru, mogą to być niektóre zakażenia 
pasożytnicze (np. lamblioza), długotrwała niedokrwistość, naświetlanie promieniami rentgena, działanie 
niektórych leków. Z leków wymienię takie antybiotyki jak noemycyna, kanamycyna, w dużych dawkach 
tetracykliny, niektóre leki hormonalne. Po wygładzeniu ściany cienkich jelit przez powyższe czynniki podawania 
pokarmów zawierających glutem powoduje objawy podobne do celiakii. Dominuje biegunka, wyraźne są też 
zmiany usposobienia dziecka. Inne charakterystyczne dla celiakii symptomy występują rzadziej. Leczenie dzieci 
chorych na glutenozależne biegunki jest takie jak w przypadku celiakii. Po usunięciu szkodliwego czynnika stosuje 
się dietę bezglutenową .W odróżnieniu od celiakii po doprowadzeniu do odnowy kosmków jelitowych ponowne 

wprowadzenie glutenu do diety nie powoduje uszkodzenia błony jelita cienkiego, a tym samym nawrotu choroby. 
Długość stosowania diety bezglutenowej w tym przypadku jest różna : czasem trwa kilka miesięcy czasami kilka 
lat. Powrót do normalnego jadłospisu może nastąpić po całkowitej odnowie śluzówki jelita. W tym celu 
najprostsza jest próba polegająca na podaniu pokarmu zawierającego gluten i obserwowaniu czy występują 
objawy chorobowe.  
Alergia pokarmowa - uczulenie na mleko krowie Z powodu alergii cierpi około 40% populacji. Liczba 
alergików stale wzrasta w związku z zatruciem gleby, powietrza i wody, a co za tym idzie żywności. Jest to więc 
problem bardzo poważny i stale narastający. Procesy alergiczne mogą odbywać się w każdym miejscu organizmu, 
do którego dochodzi krew wraz z alergenami, czyli substancjami uczulającymi i gdzie znajduje się komórki układu 
immunologicznego ,czyli te które wchodzą w reakcję z alergenem . U niemowląt i małych dzieci alergenami są 
najczęściej pokarmy. Niemowlęta karmione piersią otrzymują alergeny z pokarmem, pochodzące ze spożywanych 
przez matkę produktów. Najczęściej uczulającym pożywieniem jest mleko krowie, którego pewne składniki 
stwierdza się w pokarmie 70% karmiących kobiet. Niezależnie od tego czy piją one mało czy dużo mleka. A więc 
gdy dziecko jest na nie uczulone, matka musi je wykluczyć z diety, podobnie jak wszystkie jego przetwory. 

Szczęśliwie, nie wszystkie dzieci odpowiadają reakcją uczuleniową na ten produkt. Objawy stwierdza się przede 
wszystkim u tych niemowląt, które maja w bliskiej lub dalszej rodzinie alergików. Matki tych dzieci zapobiegawczo 
w czasie karmienia nie powinny pić mleka i jeść przetworów mlecznych .Jeśli jeden z rodziców lub obydwoje są 
alergikami, picie mleka przez matkę w czasie laktacji może wywołać u niemowlęcia : 
• sapkę 
• katar 
• zapalenie surowiczne ucha środkowego  
• kolkę 



• wymioty  
• biegunki 
• atopowe zapalenie skóry 
• pokrzywkę 
• kaszel 
• duszność 
• zapalenie krtani i gardła (najczęściej bez gorączki co jest rozpoznawane jako przeziębienie) 
• "język geograficzny" 
• zajdy 
• afty 
• zaburzenia snu i zachowania (krzyk i płacz) 
• brak przyrostu wagi 
• napady potliwości takie jak przy krzywicy 
• anemię niedobarwliwą 

Niepokój dzieci interpretuje się najczęściej jako objaw głodu. Czasami matki sądzą ,że pokarm jest nieodpowiedni. 
Z obu tych przyczyn włączają karmienie butelką. W ten sposób zabierają dziecku najwspanialszy dar, jakim jest 
mleko matki. Podając mleko krowie, powiększają u malucha proces alergizacji - niemowlę staje się coraz bardziej 
chore. Dziecko wcześnie karmione mlekiem krowim, tym najniebezpieczniejszym zbiorem potencjalnych alergów 
białkowych, łatwiej uczula się na wprowadzane do jego diety inne pokarmy. Nie można się spodziewać w takim 
przypadku wygasania procesów alergicznych; choroby trwają często przez cały okres dzieciństwa i w wieku 
dorosłym. Wszystkie matki w czasie laktacji nie powinny pić nadmiernej ilości mleka. A te które go nie lubią , 
mogą z niego zrezygnować 
Dzieci alergików powinny być bezwzględnie karmione piersią. Niemowlęta uczulone na mleko krowie należy długo 
karmić naturalnym pokarmem, nawet przez 2-3 lata 
Uczulonym niemowlętom karmionym (mimo wszystko) butelką podajemy preparaty zastępcze. Są one całkowicie 
pozbawione białek mleka lub znacznie obniżają ich alergogenne właściwości. Otrzymuje się je z mleka krowiego w 
wyniku obróbki technologicznej, która likwiduje uczulające właściwości białek przez uproszczenie ich złożonej 
struktury biochemicznej. W ten sposób otrzymujemy mieszanki dwóch typów: pierwszy zawiera hydrolizat kazeiny 
(Nutramigen, Pregestymil), drugi to preparaty ,z których usunięto frakcję kazeiny, a procesom hydrolizy poddano 
białka serwatkowe (Alfare, Aptamil). Inną grupą są preparaty wykorzystujące zamiast białek mleka inne białka 
zwierzęce lub roślinne (preparaty mlekozastępcze). Do tej grupy należą produkty zawierające białka sojowe np. 
Bebilon Soja, Prosobee, Humala SL, Scynamil,Vegalact. Są one bardzo skuteczne w przypadku gdy mamy do 
czynienia z objawami alergii pokarmowej w jednym narządzie. Jeśli choroba dotyczy wielu narządów, korzystniej 
jest stosować hydrolizaty białkowe. Niemowlętom w 1 półroczu nie podajemy preparatów zawierających białka 
sojowe. W wieku niemowlęcym objawy alergii są takie same jak w okresie niemowlęcym. Ponadto obserwuje się : 
• bóle głowy, czasami typu migrenowego 
• moczenie nocne  
• astmę oskrzelową 
• katar alergiczny całoroczny 
• sezonowe zapalenie zatok, spojówek i innych części oka 
• przerost migdałka gardłowego 
• nawracające anginy 

• bóle brzucha 
• wrzodziejące zapalenie jelita grubego 
• chorobę wrzodową 
• świąd odbytu 
• bóle stawów i kończyn bez objawów choroby reumatycznej 
• napady potliwości 
• sińce pod oczami 
• zaburzenia hematologiczne 
• wiele schorzeń przewodu moczowego 
• nerwice 
• zespół przewlekłego zmęczenia 
Jeśli alergia pokarmowa jest uczuleniem na mleko krowie, to jedynym skutecznym sposobem leczenia jego 
całkowite jego odstawienie. W wieku poniemowlęcym najczęściej jednak dziecko uczula się na coraz więcej 
produktów. Zwykle jest to gluten ,jajka ale także szereg innych pokarmów. Wtedy konieczne staje się leczenie 

farmakologiczne. Dlatego ważne jest zapobieganie alergii. W tym celu od 1987 roku wprowadzono w Polsce nowe 
zasady żywienia niemowląt, a więc karminie wyłącznie piersią do 6 miesiąca życia oraz późniejsze wprowadzenie 
nowych pokarmów (soki, zupy, mąka pszenna) .Dla dzieci karmionych butelką powszechnie wprowadzono 
modyfikowane mleko dla niemowląt początkowe i następne, zmniejszono ilość podawanego białka. Niemowlętom 
obciążonym dziedzicznie, karmionym butelką, poleca się podawanie mieszanej hypoalergicznych. Dało to już 
pewne rezultaty. Coraz mniej dzieci ma objawy nietolerancji glutenu. Na plan pierwszy wysuwają się zmiany 
skórne. Biegunki mają przebieg łagodniejszy i nie prowadzą do wyniszczenia. Część dzieci nabywa tolerancję na 
mleko krowie w wieku 2 lat inne jeszcze jednak po 5 latach wykazują objawy uczulenia 



Nietolerancja laktozy Nietolerancja laktozy nie jest alergią, choć niektóre jej element są do siebie podobne. 
Niemowlę po wypiciu mleka krowiego jest niespokojne i oddaje wolne stolce. U dziecka starszego po wypiciu 
mleka lub po zjedzeniu sera, lodów czy innej mlecznej potrawy pojawiają się wzdęcia, bóle brzucha, burczenie, 
biegunka. Nic dziwnego ,że malec niechętnie pije mleko. Rodzice uważają ,że grymasi, tymczasem przewód 
pokarmowy nie umie trawić laktozy. Laktoza jest to jeden z cukrów złożonych, występujących w mleku i 
przetworach mlecznych, nadających im słodki smak. Cukier ten, aby organizm mógł go wchłonąć, musi być 
rozłożony na mniejsze cząsteczki. Służy temu enzym - laktoza, który znajduje się w śluzówce przewodu 
pokarmowego zdrowego dziecka. Jeśli dziecko tego enzymu nie wytwarza, zawarta w mleku laktoza nie rozkłada 
się na cukry proste, nie może więc być wchłonięte. Drażni jelita - pojawia się zaburzenie trawienia. Mówimy 
wtedy o nietolerancji laktozy lub niedoborze laktozy. Brak lub niedobór laktozy może być dziedziczny lub wtórny - 
nabyty w czasie ostrych zakażeń jelitowych albo w wyniku zniszczenia nabłonka jelit przez leki np., antybiotyki , 
bądź w przebiegu niektórych chorób jelitowych. Na szczęście niedobór nabyty jest stanem przejściowym, choć 
może utrzymywać się dość długo. Wrodzony natomiast jest zawsze całkowity. Choroba wtedy objawia się ciężką 
biegunkę , której towarzyszy odwodnienie. Dzieci dotknięte tym schorzeniem nie tolerują nawet najmniejszej 

ilości mleka krowiego. Pomoc dla dzieci z nietolerancje laktozy są specjalne preparaty zawierające naturalną 
laktozę (Lakosanol). Przyjmowanie tych preparatów ułatwia trawienie laktozy. A co za tym idzie pozwala na picie 
mleka, które jak wiemy, zawiera wiele niezbędnych dla rozwijającego organizmu dziecka składników 
Dieta bezglutenowa Jest przeznaczona dla dzieci , które nie potrafią wchłaniać pokarmów zawierających 
gluten. Są to maluchy chore na celiakię lub wtórny zespół złego wchłaniania glutenu, zwany też enteropatią 
glutenową. Wszystkie nazwy tych chorób są długie, toteż ludzie często mówią o nich choroba bezglutenowa, co 
jest zupełnie nieprawidłowe. Warunkiem zdrowienia i dobrego samopoczucia dziecka w tych schorzeniach jest 
bardzo ścisłe, wręcz przesadnie dokładne przestrzeganie diety 
Nie można sobie pozwolić na najmniejsze odstępstwo od wytyczonego jadłospisu bez spowodowania dolegliwości 
u dziecka i nawrotu choroby. Podanie choćby okruszka niedozwolonej potrawy niweczy wielomiesięczne , 
przeprowadzane czasem z trudem, leczenie. Dlatego dokładna znajomość diety jest w tych chorobach niezwykle 
ważna 
Gluten znajduje się w ziarnach zbóż jęczmienia, żyta , owsa i pszenicy oraz ich przetworach a więc mąkach 
,kaszach, płatkach i produktach z nich wytwarzanych .W diecie bezglutenowej zabroniona jest: 
• mąka pszenna i żytnia 
• oczywiście również pieczywo pszenne i żytnie 
• kasze (uwaga - kasza gryczana jest dozwolona dla większości dzieci) 

Wykaz produktów dozwolonych (bez glutenu) i przeciwwskazaniach w chorobie trzewnej 
 

 

Produkty nie zawierające glutenu : 
• Mleko płynne i w proszku 
• Przetwory mleczne - sery , twarogi, śmietana itp. 
• Sery żółte  
• Mięso - wszystkie gatunki 

• Wędliny takie jak szynka, polędwica i inne 
• Podroby (wątroba, płuca , nerki) 
• Jaja 
• Owoce - wszystkie  
• Jarzyny - wszystkie 
• Ryż, kukurydza, soja, tapioka, sago, mąka kartoflana 
• Czysta skrobia pszenna 
UWAGA : Pieczywo, ciast ,desery muszą być przygotowane z ww. produktów bezglutenowych (Diety specjalne → 
Przepisy dla dzieci z nietolerancją glutenu) 
• Tłuszcze - wszystkie 
• Cukier, miód 
• Przyprawy : sól, pieprz 
• Kawa 
• Herbata 
• Kakao czyste , prawdziwe 
 
Produkty zawierające gluten, których ni wolno podawać : 
• Kasze - jaglana, manna, jęczmienna, owsiana i maki z tych zbóż 
• Przetwory zawierające wymienione rodzaje mąki lub kasze 
• Przetwory gotowe zawierające wymienione produkty np. panierowane kotlety, filety z ryb 
• Słodycze zawierające dodatki z mąki z wyżej wymienionych zbóż 
UWAGA : Wszystkie przetwory przemysłu spożywczego zawierające dodatki z zawartością glutenu 



Gluten to podstawowe białko mąki pszennej i żytniej. Nadaje on mące korzystne właściwości piekarnicze, 
ponieważ posiada zdolności pochłaniania wody i pęcznienia, co powoduje ,że ciasto jest spoiste, elastyczne, 
pulchne. Ma to ogromne znaczenie w stosowaniu diety bezglutenowej. Mąka , która nie zawiera glutenu, nie 
nadaje się do wypieków. Stanowi to duże utrudnienie w utrzymywaniu diety i zmusza do szukania sposobów 
takiego wypiekania by produkt był smaczny 
• W miejsce wymienionych lasz podajemy mąkę i kaszę kukurydzianą, mąkę ziemniaczaną, ryż i krochmal 
pszenny 
• Z tłuszczów dozwolone jest świeże masło, śmietana , oleje , oliwa z oliwek 
• Zupy, sosy i jarzyny mogą być zaprawione śmietaną ,żółtkiem, mąką ziemniaczaną a nie tradycyjną zasmażką  
• Bardzo pożądane są jarzyny i owoce, szczególnie świeże oraz sery , jaja, chude mięso, wędliny, ryby i mleko  
• Niewskazane są produkty ciężko strawne, takie jak tłuste mięso, tłuste wędliny 
• Z węglowodanów lepiej jest tolerowany miód i glukoza niż cukier, którego podajemy niewiele, słodząc raczej 
glukozą a poprawiając smak miodem 
• Dieta powinna być urozmaicona, ponieważ "dzieci bezglutenowe" często nie mają apetytu. Z tego też powodu 

można stosować przyprawy takie jak : majeranek, cebula, koper, papryka, szczypiorek, natka pietruszki 
• Należy zwracać baczną uwagę na skład gotowanych pokarmów, które podajemy dziecku. Na przykład, często do 
czekolady dodawana jest mąka, to samo dotyczy cukierków, konserw rybnych lub mięsnych; trzeba czytać skład 
produktów  
• Pamiętajmy również o panierowaniu smażonych potraw mąką kukurydzianą , a nie tartą bułką 
Przeoczenia bywają początkiem mylnego rozumowania ,ze dieta bezglutenowa nie pomaga, gdy tymczasem 
okazuje się ,że jest ona niedokładnie przestrzegana. Oto ogólne wytyczne diety bezglutenowej. Najłatwiej jest ją 
stosować u niemowląt karmionych piersią lub mieszankami mlecznymi modyfikowanymi, które nie zawierają 
glutenu. Jeśli trzeba dodać do mleka kleik, przyrządzamy go z ryżu, nie z mąki, a zamiast kaszy manny dodajemy 
do zup lub mleka kaszę kukurydzianą. Gdy niemowlę ma już zęby i powinno pogryzać skórki pieczywa, podajemy 
mu chrupki lub herbatniki z kukurydzy, chlebki ryżowe. Dzieciom zdrowym przez pierwsze kwartały życia 
podajemy produkty bezglutenowe. Tym sposobem nie ryzykujemy wywołania wolnych stolców. Niemowlętom 
rodziców, którzy byli uczuleni na gluten lub cierpieli na inne postacie uczulenia, nie podajemy potraw z glutenem 
także przez 4 kwartał, czyli cały rok życia, potem stopniowo wprowadzamy w niewielkich ilościach potrawy 
zawierające to białko. Obecnie jest bardzo dużo mieszanek mlecznych i bezmlecznych, które nie zawierają 
glutenu. Na opakowaniach mają one symbol przekreślonego kłosa. Jadłospisy dla dzieci z nietolerancją glutenu 
znajdują się w części : Diety Specjalne 
Inne choroby alergiczne u niemowląt i małych dzieci Najczęstszą przyczyną reakcji alergicznych u 
niemowląt i małych dzieci jest mleko krowie. Uczulać mogą również jajka, ryby, owoce cytrusowe , mięso cielęce i 
wołowe, czekolad i wiele różnych składników pokarmowych. U niemowlęcia alergia najczęściej ujawnia się w 2-3 
miesiącu życia oraz w okresie rozszerzania diety, tj. w 2 i 3 kwartale życia. Jak już wiemy, możemy objawić się 
zaburzeniami trawienia, ale klasycznym objawem jest :  
*Atopowe zapalenie skóry (wyprysk niemowlęcy). Skóra dziecka na policzkach , za uszami, w zgięciach 
łokciowych ,pod kolanami, w okolicach nadgarstków, na tułowiu staje się sucha, występuje czerwona swędząca 
wysypka ,pęknięcia , sączenie, łatwo dochodzi do zakażenia. Niemowlę wykazuje niepokój ,źle śpi , traci apetyt 
.W tym samym czasie mogą wystąpić wymioty i wolne stolce. Jeżeli dziecko w tej fazie choroby nie jest 
odpowiednio leczone dietą eliminacyjną i ewentualnie lekami przeciwalergicznymi, w następnym okresie może 
rozwinąć się alergia wziewna. Mogą wystąpić reakcje na pyłki roślin, sierść zwierząt , roztocza i różne inne 

alergeny powodujące zapalenia oskrzeli czy krtani, a nawet w przyszłości astmę. Lekarze specjaliści mówią wtedy 
o "marszu alergicznym".  
Wystąpienie wyprysku niemowlęcego budzi w rodzinie niepokój. Dużym problemem staje się pielęgnacja dziecka. 
Często zdania są podzielone - czy dziecko kąpać czy nie, czy stosować kosmetyki pielęgnacyjne i maści lecznicze i 
wreszcie co dawać do jedzenia. Gdy pojawi się podejrzenie alergii, rodzice szukają możliwości ustalenia , czy 
dziecko jest alergikiem i na co jest uczulone. Często domagają się od lekarza wykonania specjalistycznych badań i 
testów 
Rozpoznanie alergii 
W okresie niemowlęcym i u dzieci do 3 roku życia rozpoznanie alergii można w zasadzie oprzeć na : 
• Dokładnym wywiadzie rodzinnym : kto w rodzinie jest alergikiem, jak jest wyposażone mieszkanie, czy w 
mieszkaniu są dywany, wykładziny, jakie są kwiaty i czy są zwierzęta 
• Objawach klinicznych : charakterystyczne zmiany na skórze, typowe objawy zaburzeń trawienia i ewentualnie 
objawy ze strony układu oddechowego u dziecka pochodzącego z rodziny, w której występuje alergia.  
Potwierdzeniem tego bywa skuteczność diety eliminacyjnej wprowadzonej u matki karmiącej piersią i u dziecka , 

które przekroczyło 6 miesiąc życia. Jednym ze wskaźników choroby alergicznej jest poziom immunoglobuliny E -
IgE. IgE jest to cząsteczka białka - przeciwciało, które wiąże się z substancją będącą alergenem. Pobierając krew 
i oznaczając poziom IgE w surowicy krwi, można ustalić czy w ustroju chorego trwa proces alergiczny. Proces ten 
wymaga pewnego czasu, aby narosła ilość przeciwciał, dlatego w okresie niemowlęcym poziom IgE może być 
niski. 
Testy skórne , które pozwalają zróżnicować alergen, u małych dzieci nie są miarodajne, ponieważ odpowiedź 
skóry na alergen wymaga swoistej dojrzałości. Dlatego nie należy się dziwić, jeżeli pediatra lub alergolog postawi 
rozpoznanie alergii u małego dziecka bez wykonywania badań 



Postępowanie z niemowlęciem zagrożonym alergią : 
• Dziecko powinno być karmione piersią przez cały pierwszy rok życia, a jeżeli to możliwe - dłużej 
• Matka -alergiczka powinna stosować dietę eliminacyjną w trzecim trymestrze ciąży oraz w czasie karmienia 
piersią 
• Wprowadzanie nowych pokarmów do diety dziecka zaleca się dopiero w trzecim kwartale życia z dużą 
ostrożnością, tzn. każdy nowy pokarm wprowadzamy w małej ilości, w stopniowo zwiększających się dawkach co 
kilka dni. W pierwszym roku życia wyłącznie produkty bezglutenowe 
• Przed każdym karmieniem nowym pokarmem należy przystawić dziecko do piersi na kilka minut 
• Trzeba chronić dziecko przed infekcjami jelitowymi i dróg oddechowych .Dlatego dziecko powinno być 
wychowywane w domu rodzinnym przynajmniej przez pierwsze trzy lata swojego życia 
• Należy chronić dziecko przed potencjalnym alergenem, utrzymując mieszkanie w przesadnej czystości; 
wyeliminować czynniki alergizujące jak wykładziny, dywany ,zabawki z lateksu, stosować do mycia i prania mydła 
i proszki hypoalergiczne, nie wprowadzać do mieszkania zwierząt i ptaków 
Jeżeli dziecko nie może być karmione piersią. Należy podawać mieszanki lecznicze o wysokim stopniu hydrolizy. W 

uzasadnionych przypadkach, gdy lekarz zaleci takie postępowanie , w żywieniu niemowlęcia alergicznego można 
zastosować mieszanki sojowe. Musimy jednak pamiętać ,że nie ma takiej mieszanki, która w 100% mogłaby 
zastąpić pokarm kobiecy. Dlatego każda kobieta powinna dołożyć starań, aby karmić swoje dziecko piersią co 
najmniej pierwsze 6 miesięcy. Życie z alergią wydaje się trudne. Wymaga pewnych ograniczeń i wyrzeczeń. Ale 
świadomość ,że te trudności zapewnią dziecku prawidłowy rozwój, zdrowie i radość, powinny być dla matki 
nagrodą za poniesione trudy. Leczenie farmakologiczne dziecka alergicznego należy do lekarza specjalisty. Tylko 
lekarz może decydować ,jakie leki podawać i jak prowadzić leczenie. Również stosowanie diety eliminacyjnej ,tj. 
wykluczającej lub znacznie ograniczającej pokarmy alergizujące, można prowadzić tylko po porozumieniu z 
lekarzem. Nieumiejętnie dobrana dieta eliminacyjna może być niedoborowa i stosowana przez dłuższy czas stać 
się przyczyną zaburzeń rozwoju dziecka 

 



Diety specjalne 

| Przepisy dla dzieci z nietolerancją glutenu | Przepisy dla dzieci z nietolerancją mleka krowiego i 
laktozy | Przepisy dla dzieci z infekcją dróg oddechowych | Przepisy dla dzieci z biegunką | Przepisy dla dzieci z 
zaparciem | Przepisy dla dzieci anemicznych | Zioła dla dzieci nadpobudliwych | 

Przepisy dla dzieci z nietolerancją glutenu 

 
Spośród przedstawionych do tej pory przepisów, wiele można wykorzystać w diecie bezglutenowej ([G]). Poniżej 
zamieszczono propozycje potraw przeznaczonych głównie dla dzieci z nietolerancją glutenu 
 

Uwagi ogólne 
• Do wypieków używać oleju sojowego lub słonecznikowego - zamiast masła. Ciasta dłużej zachowują wilgotność 
• Wypieki po wystygnięciu (12 godzin) opakować w folię aluminiową i przechowywać w lodówce. Można je w 
odpowiednich porcjach zamrażać 
• Ciasto najlepiej wyrabiać za pomocą miksera (na wolnych obrotach) 
• Przyrządzając ciasto, najpierw rozmieszać wszystkie składniki , a potem dodawać mąkę i pianę z białek. Formę 
wysypywać mąką kukurydzianą 
• Do wypieków na drożdżach, pieczonych w foremkach, ciasto powinno być tak rzadkie aby dało się nabierać 
łyżką 
• Do mięs mielonych dodawać - zamiast bułki - ugotowany ryż błyskawiczny, surowe płatki ryżowe lub ryżowy 
kleik 
• Do zagęszczania zup i sosów - zamiast mąki pszennej - używać mąki kukurydziano-sojowej lub kukurydziano-
skrobiowej 
• Do panierowania mięs i ryb stosować mąkę kukurydziano - sojową  
 
[X,G] Biszkopt z mąki kukurydzianej 3 jajka, 90 g cukru, 90- 120 g mąki kukurydzianej, kasza kukurydziana 
do formy. Jajka wbić do miski , wsypać cukier. Umieścić na rondlu z wrzącą wodą, stojącym na ogniu. Ubijać 
trzepaczka ,aż masa będzie gęsta i biała. Miskę zdjąć z ognia i ubijać dalej ,aż do przestygnięcia. Stopniowo 
dodawać mąkę , wymieszać ,wylać do wysmarowanej i wysypanej kaszą kukurydzianą formy. Wstawić do 
piekarnika. Ogrzewać powoli i nie doprowadzić do wysokiej temperatury. Dobrze upieczony biszkopt odstaje od 
formy , a patyczek włożony do ciasta jest po wyjęciu suchy  
[G] Chleb ze skrobi pszennej 1 / 2 kg skrobi pszennej, 5 dag drożdży, 2 łyżeczki cukru, 2 małe gotowane 
ziemniaki, 1 niepełna łyżeczka soli, 1 jajko, 250- ml (szklanka) mleka, szczypta kminku Świeże drożdże rozetrzeć 
w kubeczku z 1 łyżeczką cukru i 3 łyżeczkami ciepłego mleka. Wymieszać , pozostawić w ciepłym miejscu do 
chwili, gdy objętość rozczynu powiększy się dwukrotnie. Jajko rozetrzeć z solą, aby zwiększyć intensywność 
koloru żółtek i utrzeć z pozostałym cukrem. Następnie partiami dodawać skrobię, przetarte lub zmielone 
ziemniaki, wyrośnięte drożdże i mleko, stale mieszając. Ciasto wyrabiać ,aż będzie gładkie i lśniące i zacznie 
odstawać od rąk. Włożyć do podłużnej formy wysmarowanej tłuszczem, wypełniając ją do 1 / 3 wysokości. 
Posypać kminkiem. Przykryć ściereczką, pozostawić do wyrośnięcia. Gdy ciasto sięgnie 3 / 4 wysokości formy, 
wstawić je do piekarnika. Piec w temperaturze 180 - 200 stopni przez 40-45 minut 
[G] Chleb z mąki kukurydzianej na drożdżach300 g mąki kukurydzianej, 400 ml mleka, 2 jajka, 6 dag 
drożdży, 1 / 2 łyżeczki cukru, kminek, sól, masło do wysmarowania formy Formę wysmarować masłem. Drożdże 
rozetrzeć z cukrem, dodać kilka łyżeczek mleka, pozostawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia .Do mąki 
kukurydzianej dodać rozczyn drożdży, jajka, lekko ogrzane mleko, sól oraz kminek i starannie wyrobić ciasto. 
Włożyć do formy i pozostawić w ciepłym miejscu, a gdy wyrośnie, piec w dobrze nagrzanym piekarniku 
[X,G] Chleb z mąki kukurydzianej na proszku do pieczenia 400 g mąki kukurydzianej, 400 ml mleka, 2 
jajka, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, kminek , sól, masło do wysmarowania formy Formę wysmarować masłem. 
Mąkę kukurydzianą wymieszać z proszkiem do pieczenia, dodać lekko podgrzane mleko, jajka, sól, kminek. 
Wszystkie składniki dokładnie wyrobić. Ciasto włożyć do formy i upiec 
[X,G] Placek kukurydziany 2 płaskie łyżki mąki kukurydzianej, 2 jajka , olej do wysmarowania formy Po umyciu 
jajek oddzielić białko od żółtka .Z białek ubić pianę , aż będzie zupełnie sztywna; w oddzielnym naczyniu 
rozmieszać żółtka. Do żółtek dodawać na zmianę - po trochu - mąkę i pianę, stale ucierając. Gotowe ciasto 

włożyć do formy wyłożonej papierem pergaminowym, posmarowanym olejem. Piec w dobrze nagrzanym 
piekarniku. Placek jest smaczniejszy gdy podamy go przełożony dżemem lub powidłami 
[G] Babka drożdżowa z mąki kukurydzianej 1 /2 kg mąki kukurydzianej, 3 łyżeczki glukozy, 4 jajka , 7 dag 
drożdży, 1 / 2 łyżeczki cukru do drożdży, 600 ml mleka, masło do wysmarowania formy Formę wysmarować 
masłem. Z drożdży , części mleka i cukru sporządzić rozczyn. Mąkę połączyć z gorącym mlekiem. Żółtka utrzeć z 
glukozą. Ubić pianę. Do przestudzonej mąki dodać pianę, utarte żółtka i rozczyn. Wymieszać ciasto i przełożyć do 
przygotowanej formy. Piec w ciepłym piekarniku około 1 godziny 
[X,G] Placki z gotowanych ziemniaków 2 średniej wielkości ziemniaki, 1 łyżeczka skrobi pszennej, 1 / 2 



jajka. Ziemniaki ugotować, ostudzić, zemleć ,dodać skrobię i połówkę jajka. Szybko wyrobić jednolite ciasto i 
formować z niego placuszki na desce posypanej skrobią. Wygładzić je nożem i lekko ponacinać w krateczkę. 
Smażyć na oleju lub oliwie. Podawać na ciepło do mięsa lub polane sosem pomidorowym. Można je podać z 
konfiturami  
[X,G] Kluski śląskie 2 ziemniaki średniej wielkości, 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej, 1 / 3 żółtka Ziemniaki 
ugotować, ostudzić, zemleć przez maszynkę lub utrzeć w miseczce. Dodać żółtko oraz mąkę i wyrobić łyżką na 
gładką masę. Formować wałeczki grubości palca . Następnie pociąć je na skośne kluseczki. Wrzucać na wrzącą 
wodę i gotować do miękkości. Wyjmować łyżką cedzakową. Podawać do mięsa z sosem lub posypane zieleniną i 
polane rozpuszczanym masłem  
[X,G] Kotlety z jajka i mięsa 1 i 1 / 3 jajka, łyżeczka płatków ryżowych, 3 dag gotowanego mięsa lub wędliny, 
1 łyżeczka szczypiorku. 1 jajko ugotować na twardo i drobno posiekać. Dodać płatki ryżowe ,posiekane gotowane 
mięso lub wędlinę, posiekany szczypiorek lub natkę pietruszki i 1 / 3 surowego jajka. Uformować kotleciki i 
obtoczyć je w mące skrobiowej. Usmażyć na oleju lub oliwie. Podawać na ciepło.  
[G] Leniwe pierogi 2 ziemniaki średniej wielkości, twaróg - tyle samo co ziemniaków, 1 / 3 jajka, 4 łyżeczki 
mąki sojowo-kukurydzianej , 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej , 1 łyżeczka cukru. Przepuszczone przez maszynkę 
ugotowane ziemniaki połączyć z twarogiem. Wyrobić łyżka na gładką masę .Dodać jajko, mąkę sojowo-
kukurydzianą i ziemniaczaną, cukier, ugnieść ciasto, po czym formować z niego wałeczki i dzielić je na skośne 
kluseczki. Jeśli twaróg był mokry i ciasto jest rzadsze , można zrobić kluseczki kładzione .Wrzucać łyżeczką na 
wrzącą wodę. Gotować do wypłynięcia. Podawać z masłem lub śmietanką 
[X,G] Knedle 2 ziemniaki średniej wielkości, 1 łyżeczka skrobi pszennej , 1 / 2 jajka, owoce (śliwki, morele, 
brzoskwinie) Ziemniaki ugotować, zemleć lub rozetrzeć , dodać skrobię, jajka i ugnieść jednolite ciasto. Szybko 
sformować placuszki, na każdym układać porcję owoców, zalepiać, obtaczać w skrobi i wrzucać na wrzącą wodę. 
Gotować do wypłynięcia .Wyjmować łyżką cedzakową. Podawać z surowym masłem rozpuszczonym na gorących 
knedlach 
[G] Deser z płatków kukurydzianych z miodem 2 łyżki płatków kukurydzianych, 3 łyżeczki soku z cytryny, 4 
łyżeczki śmietany, 2 łyżeczki miodu, 10 łyżeczek tartego jabłka, 2 łyżeczki orzechów włoskich, 1 łyżka wody Płatki 
kukurydziane zalać wodą i sokiem z cytryny i wymieszać z tartym jabłkiem. Dodać zmielone orzechy, miód, 
śmietankę. Można również zmiksować składniki na puszystym krem. W okresie letnim zamiast jabłek dodajemy 
inne owoce, np. truskawek , maliny, morele, brzoskwinie, poziomki , wiśnie lub śliwka 
[G] Paluszki z serem 150 g mąki kukurydzianej, 1 jajko, 1 1 / 2 łyżeczki masła, 1 łyżka śmietanki, 5 dag sera 
żółtego utartego, szczypta sody oczyszczonej Mąkę z e szczyptą sody oczyszczonej i masłem posiekać nożem, 
dodać jajko i śmietankę oraz utarty ser. Szybko wyrobić. Na desce formować wałeczki o długości 15 cm. Układać 
na wysmarowanej blasze. Piec w temperaturze 180 - 200 stopni 
[X,G] Bezy Białko, jajka, cukier Białko roztrzepać widelcem, następnie ubić trzepaczką na pianę, dosypując 
małymi porcjami tyle łyżeczek cukru, ile było łyżeczek białka. Ubić pianę na sztywno. Na aluminiowej folii 
rozłożonej na blasze układać łyżeczką małe porcje. Wstawić do ciepłego piekarnika, zostawiając lekko uchylone 
drzwiczki. Suszyć 2-3 godziny do chwili gdy bezy po przełamaniu będą w środku suche. Przechowywać w 
zakręconych słoiczkach 
 
Przykład całodziennego jadłospisu dla dziecka w wieku 1 - 2 latka: 
Śniadanie : 1 jajko w postaci jajecznicy na parze lub na miękko (po wiedeńsku) albo pasta z jajka na twardo z 
szynką. Chuda wędlina, twarożek z dodatkami : rzodkiewka, natka pietruszki, szczypiorek, do tego pomidor, 

pieczywo bezglutenowe, masło i napój mleczny 
Obiad : Zupa ze śmietanką lub mąką ziemniaczaną (bez kapusty, grochu, fasoli). Drugie danie - każde chude 
mięso, ryba lub pulpety z mięsa z ryżem lub kaszą kukurydzianą, do tego sos zagęszczony mąką ziemniaczaną lub 
kukurydziano - sojową z dodatkiem zielonego koperku, pomidorów lub cytryny. Dodatkowo ziemniaki, jarzyny z 
wody albo zaprawione śmietaną. Deser - świeże owoce , kompot lub kisiel 
Podwieczorek : Do wyboru ryż zapiekany z jabłkami, kisiel, galaretka owocowa, kaszka kukurydziana na mleku na 
gęsto 
Kolacja : zupa mleczna ; kaszka kukurydziana lub ryżowa, płatki kukurydziane 
Jadłospis dla dziecka w wieku 3 i więcej lat, jest podobny do poprzedniej diety, jedynie na kolację zamiast zupy 
mlecznej podajemy pieczywo bezglutenowe, masło , potrawę z jajka lub wędliny i napój mleczny. Jedzenie jest 
nierozdrobnione, dziecko je gryzie i zjada samodzielnie 

Przepisy dla dzieci z nietolerancją mleka krowiego i laktozy 

 
Mleko potrzebne do potraw musi być zastąpione preparatami, które zawierają hydrolizaty kazeiny lub białka 
serwatkowe, a dla starszych niemowląt - preparaty sojowe. Z mleka sojowego przyrządzany jest ser o nazwie 
tofu, a którego można robić różne potrawy. Ser ten jest produktem zdrowym, zasobnym w białko roślinne, 
nienasycone tłuszcze, wapń. Witaminy. Nie zawiera cholesterolu, konserwantów ani glutenu. Mogą więc go jeść 
dzieci pozostające na diecie bezglutenowej, korzystny jest także dla dorosłych, którzy mają zaleconą dietę 
nieskocholesterolowa. W krajach azjatyckich tofu stanowi tradycyjny składnik potraw mięsnych i wegetariańskich 



 
[X,G] Koktajl z sera tofu 60 g (około 1 / 6 kostki) sera tofu, 1 banan, 1 / 4 szklanki mleka sojowego, 1 łyżeczka 
miodu Wszystkie składniki włożyć do miksera, dokładnie zmiksować i zaraz potem wypić. Robiąc koktajl dla 
starszych dzieci, nie musimy składników miksować, wystarczy rozgnieść je widelcem. Dodając przed miksowaniem 
kostkę lodu , otrzymujemy przysmak, który starszym dzieciom można podać w upalny dzień zamiast lodów 
[X,G] Twarożek z tofu 1 / 4 kostki tofu; 1 banan lub 1 jabłko, 1 szczypiorek; 1 koperek Tofu rozgnieść 
widelcem lub rozetrzeć w miseczce na gładką masę . Dodać roztarty owoc - wtedy otrzymamy owocowy twarożek 
z tofu, lub szczypiorek i koperek - wówczas będzie to zielony twarożek z tofu, Oba twarożki mogą być podane z 
kromką chleba lub same 
[X] Wiosenne kotlety z tofu 1 / 3 kostki tofu, 1 łyżka tartej bułki, 1 łyżka posiekanej zieleniny, 1 / 2 jajka Tofu 
dobrze odcisnąć, zemleć lub rozetrzeć w miseczce na gładką masę, dodać tartą bułkę , posiekaną zieleninę: natkę 
pietruszki, koperek, szczypiorek, liście selera, jajko. Wymieszać. Konsystencja masy powinna być taka ,by dało się 
z niej formować kulki wielkości małego pomidora. Jeżeli są przeznaczone dla małego dziecka, włożyć je do 
niewielkiej ilości wrzącej wody i gotować 10 minut na bardzo małym ogniu, a po ugotowaniu ostrożnie wyjąć 

łyżką cedzakową. Kotleciki dla starszych dzieci spłaszczyć i smażyć na oleju - z obu stron - na złoty kolor. 
Zarówno kotleciki gotowane , jak i smażone polać sosem sojowym i podać z ryżem lub z ziemniakami.  
[X,G] Sos tatarski bez majonezu 1 kiszony ogórek,1 łyżka tofu; 1 łyżeczka oleju sojowego, 1 łyżeczka soku z 
cytryny, 1 / 2 jajka ugotowanego na twardo, 1 łyżeczka posiekanej natki pietruszki, szczypiorek, odrobina 
musztardy Musztardę, tofu, olej, sok z cytryny utrzeć na gładką masę, dodać posiekany ogórek, drobno pokrojone 
jajko, natkę i szczypiorek. Całość wymieszać. Sos ten jest dobry do sałatek, mięsa, ryb i innych potraw na zimno  
[X,G] Sałatka owocowa z sosem z tofu 50 g rozdrobnionego sera tofu, 25 dag owoców - najlepiej aktualnie 
dojrzewających, które dziecko szczególnie lubi (maliny, jeżyny, jabłka, brzoskwinie), 2 łyżeczki posiekanych 
orzechów laskowych lub włoskich (albo jednych i drugich), 1 łyżeczka miodu lub cukru, cukier waniliowy Owoce 
pokroić na mniejsze cząstki. Wymieszać. Przygotować sos. Do naczynia włożyć ser tofu , łyżeczkę miodu lub 
cukru, odrobinę cukru waniliowego, posiekane orzechy. Wszystko dokładnie wymieszać, utrzeć na gładką masę. 
Otrzymanym sosem polać uprzednio przygotowane owoce. Całość udekorować ,np. malinami. Danie jest bardzo 
zdrowe i pełnowartościowe, ponieważ zawiera wszystkie składniki odżywcze potrzebne do zachowania zdrowia i 
rozwoju dziecka. Sałatka ta może by więc oddzielnym, samodzielnym daniem (śniadaniowym lub na 
podwieczorek) .Dla małego dziecka należy je przyrządzić w stanie bardziej płynnym, dla starszego zaś tak 
pokroić, by wymagała gryzienia  
[X,G] Tofu smażone Tofu i olej do smażenia To danie jest bardzo mało pracochłonne. Tofu pokroić w plastry lub 
kwadraty. Odsączyć, kłaść na rozgrzany olej i smażyć. Podawać na obiad lub kolację tak jak mięso : na gorąco z 
ryżem, ziemniakami lub grzankami i np. owocową sałatką 
[X,G] Zapiekanka z tofu 1 szklanka ugotowanego na sypko ryżu, 30 dag tofu; 30 dag ugotowanego lub 
upieczonego kurczaka albo indyka, 10 dag szynki, przyprawy ziołowe (m.in. oregano), olej do smażenia , sos 
sojowy Ser tofu ,mięso i wędlinę pokroić w plastry lub kostkę. Żaroodporne naczynie wysmarować olejem i 
układać w nim warstwami : ugotowany ryż, plastry tofu polane sosem sojowym, plastry drobiu i szynkę. Z 
wierzchu posypać np. oregano. Piec około 20 minut w średnio nagrzanym piekarniku. Potrawa powinna być lekko 
zarumieniona  
[X,G] Nadziewana papryka 2 duże papryki żółte lub zielone, 1 / 4 szklanki ryżu ugotowanego na sypko, 1 / 4 
szklanki pokruszonego sera tofu, 1 łyżeczka pasty pomidorowej lub przetarty pomidor, natka pietruszki , 
szczypiorek, koperek, olej do smażenia Papryki ściąć z tego końca, gdzie jest ogonek i wydrążyć ją tak ,by można 

było napełnić farszem. Połączyć ugotowany ryż i tofu, dodać drobno pokrojony koperek, natkę pietruszki i 
szczypiorek. Całość doprawić przecierem pomidorowym. Tym farszem napełnić paprykę. Na dno naczynia wlać 
cienką warstwę oleju i ułożyć w nim papryki otworami do góry, które zakrywamy wcześniej odkrojonymi 
"denkami". Dolać nieco wody i dusić około 20 minut. Podawać na gorąco bez dodatków. Dla starszych dzieci 
danie nadaje się do zjedzenia w całości, maluchom papryka będzie służyła jako miseczka, z której samodzielnie 
wybiorą łyżeczką farsz  
[X, G] Krem z tofu i owoców 250 dag świeżych truskawek lub brzoskwiń (mogą być także owoce mrożone), 
350 dag dobrze schłodzonego tofu, 2 łyżki miodu, drobniutko posiekane orzechy lub ziarno słonecznika. Tofu 
rozgnieść widelcem, następnie zmiażdżyć łyżką. Dodać owoce i miód. Rozetrzeć lub zmiksować na jednolitą masę 
. Dodać ziarno słonecznika lub orzechy i ponownie zmiksować. Podawać tuż po przyrządzeniu, w małych 
miseczkach. Kremem tym można także przybierać naleśniki, placuszki, ciasteczka  

Przepisy dla dzieci z infekcją dróg oddechowych 

 
[X,G] Napar z kwiatu lipowego Garść kwiatu lipy zalać szklanką wrzątku. Postawić na czajniku z gotującą się 
wodą .po 10 minutach odcedzić. Podawać do picia. Napar działa na obniżenie gorączki  
[X,G] Napar z kwiatu bzu czarnego Łyżkę suszonych kwiatów bzu czarnego zalać szklanką wody, gotować bez 
przykrycia 5 minut, a następnie pozostawić w cieple na 15 minut. Podawać do picia dzieciom chorym na grypę, 
zapalenie dróg oddechowych i w przeziębieniach. Napar ten działa też moczopędnie. Niekiedy kwiat bzu 
przyrządza się w formie obsmażanych w cieście placuszków  



[X,G] Sok z owoców bzu czarnego Po umyciu i osuszeniu owoców bzu czarnego wycisnąć sok w sokowirówce. 
Dodać 40 dag cukru na 1 kg owoców, wymieszać, przelać do butelek, pasteryzować 15 minut. Sok z owoców, 
podobnie jak kwiaty buz czarnego , ma działanie napotne i moczopędne. Same rozgotowane owoce są 
wykorzystywane jako łagodny środek przeczyszczający podawany nawet małym dzieciom, podobnie jak 
rozgotowane suszone śliwki.  
[X,G] Syrop z owoców bzu czarnego 1 kg owoców zalać 2 szklankami wrzącej wody i gotować 15 - 20 minut. 
Następnie wycisnąć sok, dodać 1 kg cukru, zagotować i wrzący przelewać do butelek. Podawać choremu dziecku 
kilka razy dziennie po 1 łyżeczce.  
[X,G] Powidełka z bzu czarnego [G] Czosnek przeciwko kaszlowi Ząbek czosnku rozetrzeć na miazgę i 
rozmieszać z 50 ml gotowanego sproszkowanego mleka dla niemowląt. Podawać po 1 łyżeczce kilka razy 
dziennie  
[X,G] Syrop czosnkowy Sok wyciśnięty z główki czosnku zmieszać z 1 / 2 szklanki wody i 4 łyżeczkami cukru. 
Podawać po 1 łyżeczce do picia 3 razy dziennie pod koniec posiłku  
[X,G] Syrop z cebuli dla dzieci kaszlących Dużą cebulę pokroić na cienkie plasterki. Ułożyć z nich w słoiku 

warstwę grubości 1 cm. Posypać rozdrobnionym ząbkiem czosnku i cukrem. Następnie położyć jeszcze 2 warstwy 
cebuli posypane cukrem. Po 2 godzinach syrop jest gotowy. Zamiast cukru można użyć miodu. Podawać 3 razy 
dziennie po 1 łyżeczce do herbaty  
[X,G] Odwar z pączków sosnowych przeciw suchemu kaszlowi 1 /2 łyżeczki rozdrobnionych pączków 
sosnowych zalać szklanką wody, zagotować i trzymać na ogniu przez 2 minuty pod przykryciem. Odstawić na 10 
minut, odcedzić. Podawać kilka razy dziennie po łyżeczce .Dzieci chętniej wypiją odwar jeśli doda się do niego 
trochę miodu lub cukru 
[X,G] Czosnek przeciwko powtarzającym się infekcjom dróg oddechowych 24 średnie ząbki czosnku 
zemleć z 3 całymi, bardzo dokładnie umytymi cytrynami (bez pestek). Włożyć do kamionkowego garnka, zalać 
litrem przegotowanej, ostudzonej wody, przykryć. Po 24 godz. Przecedzić, wycisnąć sok, przelać do ciemnych 
butelek, zakorkować, przechowywać w lodówce. Podawać przez 6 tygodni 3 razy dziennie po 1 łyżeczce 
[X] Lek na katar Zmiażdżyć plasterek cebuli, włożyć w niewielki kawałek gazy. Wyciśniętym sokiem smarować 
obie dziurki nosa po jego opróżnieniu. Cebula nie powinna być zbyt ostra. Należy wypróbować jej działanie 
najpierw na sobie.  
[X,G] Lek na powracający katar Liść aloesu umyć i zdjąć z niego skórkę. Miąższ wymieszać z miodem w 
stosunku 1:1 .Przechowywać w słoiczku w lodówce. Podawać 2-3 razy dziennie po łyżeczce przez 3 tygodnie, 
następnie zrobić tygodniową przerwę i kurację powtórzyć. Aloes wzmaga siły obronne organizmu i ma mnóstwo 
innych dobroczynnych właściwości.  
[X,G] Napój zamiast polopiryny 1 / 2 łyżeczki pokruszonej kory wierzbowej zalać szklanką wrzącej wody. 
Gotować na małym ogniu, ok. 7 minut. Przecedzić. Podawać do picia po 2 łyżeczki 3 lub 4 razy dziennie. Napój 
działa zarówno przeciwzapalnie jak i przeciwgorączkowo  

Przepisy dla dzieci z biegunką 

 
Napój dla dzieci z biegunką (zalecany przez WHO) 1 litr wody, 20 g glukozy, 3,5 g soli kuchennej, 2,5 g 
sody oczyszczonej. Wszystkie te składniki muszą być bardzo dokładnie zważone. Należy je połączyć i wymieszać. 

Mieszanką tą można poić nawet najmniejsze dzieci. Znakomicie zastępuje Gastrolit. Biegunki jednak nie należy 
leczyć bez konsultacji z lekarzem  
Mleko acidofilne Do 40 ml sproszkowanego mleka dla niemowląt dodać (codziennie rano) 1 ampułkę Lakcidum, 
starannie wymieszać i pozostawić w ciepłym miejscu na jedną dobę. Następnego dnia mleko powinno być lekko 
zsiadłe. Wymieszać przez potrząśnięcie butelką i dodawać do każdego mlecznego posiłku, tuż przed karmieniem, 
w równej ilości, tak by w ciągu doby zużyć całe 40 ml. Mlekiem acidofilnym karmi się dzieci mające wolne stolce, 
a nie karmione piersią  
[X,G] Odwar z korzenia szczawiu lancetowatego 2 łyżki zmielonego korzenia szczawiu zalać szklanką zimnej 
wody. Gotować 5 minut. Odstawić, po 20 minutach przecedzić. Przechowywać w lodówce nie dłużej niż 2 dni. 
Podawać 3 razy dziennie po 1 łyżeczce. Odwar z korzenia szczawiu działa przeciwbakteryjnie, a także 
zagęszczająco na stolec. Ponadto szczaw działa przeciw anemicznie, ponieważ zawiera znaczne ilości dobrze 
przyswajalnego żelaza. Przeciwbiegunkowo działa również napar z ususzonych poziomek oraz liści orzecha 
włoskiego  
[X] Miazga z jabłek Świeże , umyte i obrane jabłka zetrzeć na drobnej tarce. Podawać kilkanaście razy dziennie 

po kilka łyżeczek. Niekiedy dietę wyłącznie jabłkową stosuje się przez kilkanaście godzin lub dłużej. Często 
znakomicie wpływa na wyleczenie biegunki, jabłka bowiem mają właściwości przeciwbiegunkowe, 
przeciwfermentacyjne i przeciwgnilne. Posiadają również tę zaletę ,że dzieci chętnie je jedzą i są dostępne przez 
cały rok 
[X,G] Powidełka z czarnej jagody Czarne jagody przebrać, umyć na sicie, połączyć z cukrem w proporcji : 1 
kg jagód - 40 dag cukru . Owoce nieco rozgnieść by puściły sok. Postawić na małym ogniu, smażyć kilka godzin 
do zagęszczenia. Podawać ochłodzone, kilka razy dziennie po łyżeczce. Owoce czarnych jagód mają działanie 
przeciwbiegunkowe i przeciwbakteryjne. Niezużyte powidełka pasteryzować w słoikach, będą służyły następnym 



razem lub jako nadzienie do naleśników, bułeczek, do polania klusek, pierożków itp. Przetwory z jagód zachowują 
pełną wartość leczniczą i odznaczają się dużą trwałością .Z suszonych owoców i liści robimy odwary, które mają 
takie samo działanie. Odwary z liści stosowane są również jako lek pomocniczy przeciwko owsikom  

Przepisy dla dzieci z zaparciem 

 
[X,G] Odwar z kwiatów tarniny 1 / 2 łyżki suchych kwiatów tarniny zalać 1 / 2 szklanki wody. Ogrzewać przez 
1 / 2 godziny na bardzo małym ogniu, nie dopuszczając do wrzenia. Po odcedzeniu podawać po łyżeczce kilka 
razy dziennie. Kwiaty tarniny działają regulująco przy skłonnościach do zaparć. Podaje się również jako środek 
moczopędny 
[X,G] Suszone śliwki 10 suszonych śliwek po umyciu zalać przegotowaną , zimną wodą i gotować aż będą 
miękkie. Wyjąć pestki, przetrzeć owoce przez sitko i uzupełnić wodą do konsystencji gęstego kompotu. Jeśli to 

konieczne , posłodzić miodem. Można podawać po kilka łyżeczek nawet niemowlętom  
[X,G] Kleik lniany Zalać całe, nierozdrobnione nasiona lnu letnią, przegotowaną wodą. Po kilku godzinach 
powstanie kleik. Należy go krótko zagotować, przecedzić i podawać do picia z zupą, sokiem, mlekiem. Działa 
lekko przeczyszczająco, ale także ułatwia odkrztuszanie. Z tych nasion robi się olej lniany, który można używać do 
smarowania podrażnionej skóry niemowlęcia 

Przepisy dla dzieci anemicznych 

 
[X,G] Herbata z pokrzywy Pokrzywy zbieramy od maja do września, najlepiej przed kwitnieniem. Pamiętajmy 
by miejsce w którym je zrywamy, były oddalone od szosy co najmniej 400 metrów. Liście rozkładamy cienką 
warstwą w ocienionym miejscu. Po wysuszeniu rozdrabniamy i wkładamy do słoików. 2 łyżki stołowe suszonej 
pokrzywy należy zalać 2 szklankami zimnej wody i gotować 5 minut. Po przecedzeniu podawać do picia 1 / 2 
szklanki dziennie (nawet niemowlętom jako podstawę przyrządzanych posiłków)  
[X,G]Sok z liści pokrzywy Młode, świeże liście pokrzywy mają większe właściwości lecznicze niż liście suszone. 
By przyrządzić z nich sok, należy 1 kg liści przepuścić przez maszynkę i wycisnąć z nich sok przez gazę. Odciśnięte 
liście zalać 1 litrem przegotowanej wody i ponownie wycisnąć. Obydwa płyny zmieszać i pasteryzować w 
butelkach 15 minut. Podawać po 3-4 łyżeczki dziennie, nawet dzieciom najmłodszym. Dla poprawienia smaku 
lepiej łączyć je z mlekiem, sokami z owoców lub warzyw, wodą albo miodem. Sok po umieszczeniu w malutkich 
pojemnikach można również przechowywać w zamrażalniku  
[G] Sałatka z liści pokrzywy Liście pokrzywy po umyciu pozostawić 2 godziny na sicie, by odciekły i straciły 
parzące właściwości. Połączyć z posiekanym szczypiorkiem, sałatą, natką pietruszki, jajkiem na twardo oraz ze 
śmietaną z przyprawami.  
[G] Liście pokrzywy jako jarzyna Świeże liście pokrzywy umyć, zalać niewielką ilością wrzącej wody, gotować 
2-3 min. Odcedzić, posiekać, dodać 2 łyżeczki mleka i jajko. Ugotować na parze jak jajecznicę. Podawać dzieciom 
już pod koniec czwartego kwartału życia.  
[X,G] Pokrzywa z miodem 1 kg świeżych liści pokrzywy przepuścić przez maszynkę, dodać 3 szklanki wody, 

zagotować. Przecedzić przez sito, wymieszać z 50 dag miodu i uzupełnić do 1 litra. Rozlać do butelek z ciemnego 
szkła, przechowywać w chłodnym miejscu, najlepiej w lodówce. Zimą podawać z herbatą, koktajlami lub z 
budyniem - nawet niemowlętom.  
 Zupa z wątróbki 70 g surowej wątroby, 70 g świeżej bułki, 1 żółtko, 10 g masła;, 250 g różnych warzyw, 250 g 
wody, mleko , sól do smaku Ugotować wywar z warzyw. Wątrobę zemleć dwa razy z bułką namoczoną w mleku, 
dodać żółtko, masło , ewentualnie sól. Wyrobić na pulchną masę. Formować z niej małe kuleczki, po czym włożyć 
je do wrzącego wywaru. Gotować 10 minut. Dołożyć część przetartych warzyw. Podawać z bardzo drobno 
posiekaną natką pietruszki 
Zupa szpinakowa 70 g szpinaku oczyszczonego, 5 g masła, 50 ml mleka, 250 ml Szpinak przebrać usuwając 
łodyżki i bardzo starannie opłukać w kilkakrotnie zmienianej wodzie. Osączyć, włożyć do wrzącej wody, gotować 
przez kilka minut, aż będzie miękki. Zmiksować , dodać mleko i masło oraz ewentualnie posolić. Podawać z ryżem 
na sypko dzieciom powyżej 1 roku życia  
Pasta z wątróbki 70 g wątróbki, 1 jajko , 1 łyżeczka masła , natka pietruszki, szczypiorek Wątróbkę włożyć do 
wrzącej wody i gotować kilka minut. Jajko ugotować na twardo. Oba składniki bardzo dokładnie posiekać. Utrzeć 

z masłem, dodać szczypiorek, wymieszać .Otrzymaną pastą smarować pieczywo. Można też napełnić nią połówki 
skorupek jaj, posypać bułką tartą i przysmażyć na oleju (Uwaga! Wtedy nie będzie to danie bezglutenowe)  

Zioła dla dzieci nadpobudliwych 

 
[X,G] Napar uspokajający z melisy lekarskiej 3 / 4 łyżki suszonych liści melisy lekarskiej zalać 100 ml 



wrzącej wody, przykryć i ogrzewać 15 min na czajniku z gotującą się wodą. Po 10 min wymieszać i odcedzić. 
Niemowlętom można go podawać 3 razy dziennie po 1 łyżeczce, dzieciom powyżej roku 3 razy dziennie po 2 łyżki. 
Melisę można również uprawiać zimą w doniczce i dodawać jej świeże listki jako przyprawę do mięs , sosów , zup 
i sałatek. Oprócz działania uspokajającego , melisa również pobudza łaknienie 
[X,G] Wodny wyciąg z kozłka lekarskiego 1 łyżeczkę rozdrobnionych korzeni kozłka wsypać do szklanki 
zimnej, przegotowanej wody. Pozostawić pod przykryciem na 24 godz, po czym przecedzić. Podawać nawet 
niemowlętom - 3 razy dziennie po 1 łyżeczce .Dzieciom powyżej 1 roku - 3 razy dziennie po 2 łyżeczki 
[X,G] Napar z lawendy lekarskiej 1 łyżkę suszonych kwiatów lawendy lekarskiej zalać szklanką wrzącej wody. 
Przykryć i ogrzewać na czajniku 15 minut. Potem wymieszać i przecedzić. Podawać niemowlętom 3 razy dziennie 
po 1 łyżce, dzieciom powyżej 1 roku - 3 razy dziennie po 2 łyżki . Napar z lawendy pobudza równie łaknienie i 
działa przeciw gazom  
[X,G] Napar z chmielu zwyczajnego Przygotować i podawać jak napar z lawendy lekarskiej. Poza działaniem 
uspokajającym, chmiel pomaga przy oddawaniu gazów i w nieżycie przewodu pokarmowego  

 



Niecodzienne zabiegi 

|Mierzenie temperatury | Okład czyli kompres | Lewatywa | Postaci leków | Inhalacje | Nacieranie | Udrażnianie 
nosa | Pobieranie moczu | Stawianie baniek | Oparzenia |  
 
Opieka i pielęgnacja zdrowego dziecka to wielka przyjemność. Czasem jednak musimy wykonać niecodzienne , 
przykre a konieczne zabiegi. Starajmy się robić je pewnie, spokojnie, prawidłowo 
Mierzenie temperatury Zobacz : Miesiąc Siódmy → Gorączka  
Okład, czyli kompres Składa się z co najmniej dwóch warstw materiałów, czasem trzech lub czterech. Pierwsza 
najbliższa ciału warstwa jest najmniejsza, zwilżona letnią chłodną lub dobrze ciepłą wodą. Do wody dodaje się 
niewielkie ilości alkoholu, roztwór soli, olejki aromatyczne. Zamiast wody może być maść, krem, twaróg, olejki. 
Następną warstwą jest nieco większy kawałek materiału. Przez nią będzie parować woda z lekarstwem. Jest to 
okład ochładzający, wysychający. Okład może działać także rozgrzewająco, jeśli na wilgotną warstwę położymy 

większą ceratkę, papier woskowy lub folię. Całość owiniemy pieluchą, chustą lub bandażem. Okłady stosuje się w 
stanach zapalnych, przy ropieniu okołopaznokciowym, powiększonych lub zaczerwienionych sutkach itp.  
Lewatywa Zabieg ten robimy wyłącznie na zlecenie lekarza, który również mówi, jakiego płynu należy użyć. Nie 
stosujemy roztworu mydła u niemowląt, ponieważ ma ono działania drażniące. Najczęściej do lewatywy używamy 
przegotowanej wody z dodatkiem soli kuchennej (na szklankę sypiemy 1 g) lub rumianku. Płyn powinien mieć 
temperaturę ciała. Dla niemowląt wystarczy 1 / 2 szklanki (około 100 ml), dla rocznego dziecka 1 szklanka. Przed 
wykonanie lewatywy rozkładamy ceratkę a na niej kąpielowy ręcznik. Na nim leży na boku dziecko z 
podciągniętymi do brzuszka nogami. Gruszkę z gumowym czubkiem napełniamy bardzo starannie płynem, tak by 
nie zawierała powietrza. Czubek gruszki smarujemy wazeliną lub kremem i wsuwamy na kilka centymetrów w 
głąb odbytu. Uciskamy gruszkę bardzo powoli, by nie powodować u dziecka chęci pozbycia się wlewanego płynu. 
Jeśli wyczuwamy opór, czekamy przez moment na rozluźnienie i następnie kontynuujemy zabieg. Po wpuszczeniu 
płynu ostrożnie wyjmujemy gruszkę, a pośladki zaciskamy palcami. Chcemy by płyn pozostał jak najdłużej w 
jelitach. Odwodnione dziecko w ogóle go nie wydali. W ten sposób nieco się nawodni. Taka lewatywa obniża 
również gorączkę. 
Postaci leków Lek może być podawany w postaci syropu, kropi, tabletek, czopków, inhalacji  
• Syropy są przez dzieci tolerowane najlepiej. Niektóre maluchy wymagają zmiany naczynia , z którego lek 
przyjmują. Wtedy zamiast łyżeczki należy użyć malutkiej filiżanki, kieliszka lub nawet zabawki. Bardzo ważną 
zasadą jest podawanie dziecku lekarstwa w sposób naturalny, jakby to było codzienne jedzenie, bez stwarzania 
niezwykłej atmosfery. Należy mówić o czymś obojętnym .Dziecko zwykle otwiera buzię odruchowo na widok 
łyżeczki. Zwracanie uwagi, że oto podajemy lek, po którym dziecko wyzdrowieje, najczęściej powoduje opór i 
zaciśnięcie ust. 
• Krople podajemy zwykle z innymi płynami. Są one dobrą postacią leku. Wprawdzie nie zawsze dobrze smakują, 
ale objętość ich jest niewielka i nie zawierają cukru. Można je łączyć z ulubionym napojem 
• Tabletki rozpuszczalne w wodzie trzeba rozkruszyć na miałki proszek i zmieszać z czymś o zdecydowanym, 
przyjemnym smaku np. z ulubionym sokiem, przecierem owocowym, kaszką, warzywami. Gorzkie lekarstwa 
mieszamy z miodem, dżemem, czekoladą 
• Czopki zakładamy niemowlęciu po ułożeniu go na plecach i po podniesieniu nóżek do góry. Drugą ręką 
wsuwamy czopek na 2-3 cm do odbytu. Potem on sam wślizguje się w głąb i tam się rozpuszcza .Zbyt płytko 
włożony czopek zostaje przez dziecko wydalony. Niektóre czopki są dla dziecka za duże (np. czopek glicerynowy) 
. należy je wówczas oskrobać do połowy grubości.  
Inhalacje Mogą być wykonywane przez rozpylenie lekarstwa w aerozolu lub przez wdychanie oparów roztworu 
leczniczego. Rozpylanie leku w aerozolu rzadko jest stosowane u niemowląt, ponieważ nie potrafią jeszcze 
współdziałać. Częściej stosujemy inhalacje przez wdychanie parujących roztworów. Najwygodniejszą formą 
inhalacji jest wlanie roztworu lekarstwa do termosu i umieszczenie go blisko dziecka siedzącego na kolanach 
matki. W ten sposób przeprowadzamy inhalacje z rumianku , szałwii i innych olejków eterycznych. Zamiast 
termosu możemy do inhalacji użyć postawionego przy łóżeczku płaskiego garnka z gorącą wodą. Można też 
skorzystać z nawilżacza lub specjalnie kupionego inhalatora. 
Nacieranie Dzieci lubią nacierania. Przed zabiegiem na skórę dłoni dziecka nakładamy cienką warstwę odrobinę 
zaleconego przez lekarza leku. Po pół godzinie uważnie się przyglądamy, czy nie nastąpiło podrażnienie skóry. 
Jeśli nie, ogrzewamy sobie ręce i nabierając niewielką ilość przepisanej maści, kremu lub olejku, obiema dłońmi, 
płynnymi ruchami nacieramy całą klatkę piersiową - od obojczyków do bioder. Następnie nabieramy drugą porcję 
lekarstwa , smarujemy ręce dziecka od koniuszków palców poprzez przedramiona do ramion. To samo czynimy z 

nogami. Po położeniu dziecka na brzuszku równie długimi, ciągłymi ruchami prowadzimy dłonie od barków, 
wzdłuż kręgosłupa do bioder. Ruchy muszą być wolne, spokojne, niezbyt uciskające, raczej powierzchowne. 
Brzuszek nacieramy zgodnie z ruchami wskazówek zegara. Nacieranie kończymy masażem stóp, który polega na 
głaskaniu, a potem uciskaniu kciukami spodniej strony stóp.  
 Udrażnianie nosa Robimy za pomocą maleńkich , uprzednio przygotowanych ruloników np. z chusteczek 
kosmetycznych. Po wysączeniu wydzieliny wlewamy kolejno do każdej dziurki po dwie krople soli fizjologicznej i 
znów wysuszamy Czasem taki zabieg należy powtórzyć kilkakrotnie .Musi być wykonany bardzo delikatnie, by 
dziecko pozwoliło na kolejne. Przed karmieniem dobrze jest ułożyć niemowlę na jednym boku, co również 



pomaga w udrożnieniu wyżej w tym momencie położonego otworu nosowego. I w tej pozycji następnie karmimy. 
Udrożnienie nosa gumową gruszką, choć skuteczne, bywa niebezpieczne, ponieważ śluzówka nosa jest bardzo 
delikatna i może być uszkodzona końcówką gruszki.  
 Pobieranie moczu U niemowląt i małych dzieci jest szczególnie trudną czynnością .Ważne jest bowiem, żeby 
pobrany do badania mocz nie był niczym zanieczyszczony. Dodatek wydzielimy, np. z pochwy, może zasadniczo 
zmienić wynik badania i spowodować niepotrzebne leczenie dziecka. Dlatego najpierw należy niemowlę bardzo 
dokładnie podmyć i założyć kupiony w aptece specjalny plastikowy woreczek. Tak pobrany mocz można 
wykorzystać do badania. Jeśli lekarz zleci wykonanie posiewu moczu , trzeba go pobrać także po dokładnym 
podmyciu dziecka, ale bez zakładania woreczka. Po pewnym czasie po zmoczeniu pieluszki podmywamy dziecko i 
czekamy na oddanie moczu ze środkowego strumienia. Należy go pobrać do otrzymywanego w laboratorium 
pojemniczka, który utrzymujemy w stanie jałowym .Dla przyśpieszenia oddania moczu możemy malucha postawić 
na brzegu wanny lub umywalki i puścić wodę z kranu. Tylko tak pobrany mocz gwarantuje , że pochodzi wprost z 
dróg moczowych 
Stawianie baniek Do tego celu używamy tzw. baniek ogniowych, ale stawianie baniek pozostawiamy 

pielęgniarce. Rodzice mogą ,za zgodą lekarza, postawić bańki bezogniowe. Są ich dwa rodzaje. Pierwszy to bańki 
szklane, które mają na szczycie gumowy otwór, do którego jest dopasowana strzykawka. Po przystawieniu bańki 
do skóry służy ona , do wyciągnięcia powietrza i tym samym przyssaniu bańki. Drugi rodzaj to tzw. bańki chińskie 
- z gumy. Chwytamy je oburącz. Kciukami przyciskamy wierzch postawionej na plecach bańki, uważając by jej 
brzegi przylegały do skóry. Spłaszczamy ją całkowicie, usuwając zarazem powietrze i powodując zassanie. Są one 
bardzo wygodne w użyciu , nietłukące , a po przystawieniu bańki dziecko może swobodnie się poruszać. Bańki 
chińskie służą również do wykonywania masażu. Stawia się je także w miejscu ukąszenia przez owady i w celu 
wydobycia kleszczy. Warto mieć je na stałe w apteczce .Bańki stawiamy na plecach i bocznych powierzchniach 
klatki piersiowej. Oszczędzamy kręgosłup i łopatki, ponieważ w tych miejscach gorzej się przysyłają. Ilość 
postawionych baniek i czas ich pozostawania na plecach są zależne od wieku dziecka. Zwykle jednak nie 
przekraczamy 10 minut.  
 Oparzenia Wyróżniamy cztery stopnie oparzenia. Najniższy objawia się zaczerwieniem skóry. Gojenie następuje 
szybko i nie pozostawia śladów. Przy poważniejszych oparzeniach powstają pęcherze i dochodzi do uszkodzenia 
nie tylko naskórka, tak jak w oparzeniu I stopnia, ale również głębszych partii skóry. Oparzenia I stopnia możemy 
leczyć sami, ale poważniejsze zawsze wymagają interwencji lekarza. Gdy dziecko się oparzy, trzeba przede 
wszystkim podziałać na oparzone miejsce, najlepiej zimną wodą. Złagodzi to ból, a w cięższych przypadkach 
zmniejszy obrzęk i głębokość oparzenia, co w rezultacie skróci czas gojenia. W przypadku rozległego oparzenia 
nie wolno zdejmować ubrania. Zanurzamy dziecko natychmiast do chłodnej wody aż do ustąpienia bólu. Jeżeli 
oparzenie jest rozległe, a dziecko nagie ranę trzeba przykryć jałową gazą, owinąć dziecko w czyste prześcieradło, 
przykryć kocykiem i czekać do przybycia lekarza. Nie wolno niczym smarować rannym gdyż utrudnia to potem 
gojenie. 

 



Przepisy najprostszych potraw dla małych dzieci 

| Zupy | Desery | 

 

Przepisy te są dla dzieci zdrowych. Jednak wiele z tych potraw mogą jeść także te maluchy, które 

nie tolerują białka krowiego i laktozy (oznaczone X) lub glutenu (G) 

 

ZUPY 

 
[X,G] Zupa jarzynowa dla niemowląt: 3/4 szklanki drobno pokrojonych warzyw, 150 ml wody, 2 łyżeczki 
kaszy kukurydzianej lub ryżowego kleiku, 1 łyżeczka masła lub oleju sojowego  
Jeśli niemowlę zaakceptuje kleik ryżowy z jabłkiem lub kaszę kukurydzianą z marchwią, stopniowo co kilka dni 
zamiast części marchwi dokładamy po jednej nowej jarzynie. Najpierw będzie to ziemniak, a w następnej 
kolejności : korzeń pietruszki, seler, burak, kalarepka, szpinak, kalafior, brukselka, kapusta włoska, brokuły i inne 
jarzyny. Nie zawsze zestaw warzyw musi być jednakowy, choć większość niemowląt przyzwyczajaj się do jednego 
smaku "swojej" zupy jarzynowej. Niektóre dzieci jednak lubią częste odmiany. Konieczne jest przestrzeganie 
stopniowego wprowadzania warzyw by móc zaobserwować reakcję dziecka na każde z osobna. W przypadku 
wystąpienia niepożądanych objawów, należy wykreślić dane warzywo z menu dziecka. Jeżeli nie wiemy, czy 
warzywa są ekologiczne, lepiej karmić dziecko zupą ze słoiczków. A oto przepis na tą zupę:  
Warzywa oczyścić, wyszorować, opłukać pod bieżącą wodą. Pokroić na drobne kawałki i wsypać do wrzątku. 
Gotować pod przykryciem co najmniej 1 / 2 godziny, aż wszystkie będą miękkie. Następnie wyjąć je z wody i 
pozostawić przykryte w kubeczku. Wywar uzupełnić do poprzedniej objętości. 2 łyżeczki kaszy kukurydzianej lub 
kleiku ryżowego zalać niewielką ilością zimnej wody, rozprowadzić i wlać do wrzącego wywaru. Stale mieszając, 
doprowadzić do wrzenia. Kaszę kukurydzianą gotować 20 minut, a kleik 10 minut. Ponownie uzupełnić 
wygotowaną wodę i przetrzeć ugotowane warzywa przez sitko albo zmiksować. Dołożyć łyżeczkę masła lub oleju 
sojowego i zagotować. Nie trzeba solić ani słodzić - niemowlętom wystarczy tyle soli i cukru, ile zawierają 
warzywa 
 
[X,G] Zupa jarzynowa z mięsem: 1 udko kurczaka lub taka sama ilość indyka bądź królika, 3 /4 szklanki 
warzyw, 2 łyżeczki kaszy kukurydzianej lub kleiku ryżowego, 1 łyżeczka masła lub oleju sojowego, 250 ml wody 
Warzywa oczyścić , wyszorować, opłukać pod bieżącą wodą, pokroić na kawałki. Włożyć do wrzącej wody, 
gotować pod przykryciem, aż będą miękkie. Następnie wyjąć z wywaru. Równocześnie ugotować w wodzie mięso 
i również wyjąć z rosołu. Wywar z jarzyn ostudzić , do części dodać kaszę kukurydzianą lub kleik ryżowy, 
rozprowadzić i wlać do pozostałego, wrzącego wywaru. Ugotować do miękkości. Dodać warzywa i mięso, 
zmiksować. Uzupełnić wodę, dodać masło lub olej. Jeszcze raz zagotować. Wywar z mięsa może być wylany lub 
zjedzony przez innych domowników. 
 

[X,G] Zupa jarzynowa z mięsem na wywarze rosołowym : Zupę jarzynową na wywarze z mięsem 
przyrządzamy tak samo jak to przedstawiono w poprzednim przepisie, z tą różnicą ,że mięso gotujemy razem z 
warzywami, wyrzucamy kostki dodajemy kaszkę kukurydzianą lub kleik ryżowy i wszystko razem miksujemy 
 
[X,G]Zupa jarzynowa z żółtkiem i mięsem: 1 / 2 lub 1 żółtko, 1udko kurze lub taka sama ilość indyka albo 
królika, 1 łyżeczka kaszy kukurydzianej lub kleiku ryżowego , 3 / 4 szklanki warzyw , 1 szklanka wody  
Warzywa oczyścić, wyszorować, opłukać pod bieżącą wodą. Pokroić na drobne kawałki, wrzucić do wrzącej wody. 
Udko kurczaka opłukać i włożyć do wody z warzywami. Gotować ,aż wszystkie składniki będą miękkie, po czym 
wyjąć z wywaru. W zimnej wodzie rozprowadzić kleik ryżowy lub kaszę kukurydzianą, wlać na wrzący wywar i 
gotować, stale mieszając. Po ugotowaniu dołożyć mięso i warzywa. Zmiksować . Żółtko rozprowadzić w 
niewielkiej ilości oziębionej przygotowywanej zupy po czym wlać do pozostałej wrzącej. Chwilę pogotować, 
uzupełniając wodę, uzyskać taką konsystencję ,jaką dziecko aprobuje. Niektóre niemowlęta lubią rzadką zupę, 
większość jednak najchętniej je papkowatą. 
 
[G] Zupa rybna: Około 10 dag filetu z ryby, 200 ml wody, niewielkie kawałki marchwi, pietruszki , selera i pora, 
2 lub 3 łyżeczki sproszkowanego mleka dla niemowląt (lub szklanki płynnego), natka pietruszki 
Rybę umyć i włożyć do wrzącej wody. Gotować pod przykryciem na bardzo małym ogniu (nie doprowadzić do 
silnego zagotowania). Po 30 minutach rybę wyjąć i starannie oczyścić, nawet z najmniejszych ości. Wywar 
przecedzić, następnie rybę ponownie włożyć do wody, w której się gotowała, razem z oczyszczonymi, 
wyszorowanymi, obranymi i pokrojonymi warzywami. Gotować jeszcze przez następne 30 minut. Potem jarzyny i 
rybę ostudzić i zmiksować lub rozgnieść widelcem . W niewielkiej ilości ciepłej wody rozprowadzić sproszkowane 
mleko dla niemowląt i wlać do przygotowanej zupy po jej 10 minutowym gotowaniu. Wymieszać. Na końcu 
wszystko posypać drobno posiekaną natką pietruszki. Najzdrowsze są ryby morskie, dostarczając bowiem jodu, 



Ryby bezpieczniej jest kupować zimą, ponieważ można wtedy być bardziej pewnym ,że są świeże . Z ryb 
słodkowodnych najlepsze dla dziecka będą ryby chude. Jeśli karp - to niewielki, i co ważne trzeba kupować 
żywego. Ryby mają także wadę - są alergizujące. 
 
[G]Zupa z dyni z mięsem :1 niewielki udko kurczaka lub inne chude mięso, kawałki pietruszki, marchwi , 
selera, pra , 1 / 2 filiżanki pokrojonej w kostkę dyni,3 łyżeczki sproszkowanego mleka dla niemowląt. 
Mięso oczyścić z błon i resztek tłuszczu. Umyć i wrzucić do wrzącej wody. Gotować około godziny pod 
przykryciem na niewielkim ogniu. Po 30 minutach, dodać wyszorowane, umyte, oskrobane i pokrojone warzywa. 
Gdy wszystko będzie miękkie, ostudzić i zmiksować. Jeśli zupa jest zbyt gęsta, dolać wody. Na końcu rozmieszać 
sproszkowane mleko dla niemowląt w niewielkiej ilości ciepłej wody i wlać do zupy. Dokładnie wymieszać , 
posypać drobno pokrojoną natką pietruszki. Zupa ma słodkawy, dyniowaty smak. Może być spożywana bez soli i 
cukru .Jest znakomita dla dzieci z objawami skazy alergicznej (ale przygotowana bez wywaru z mięsa, które 
należy ugotować oddzielnie). Jest również wskazane dla niemowląt, które mają tendencję do wolnych stolców. 
 

[X,G]Zupa buraczana z mięsem :1 niewielki udko kurczaka lub taka sama ilość mięsa indyczego, króliczego 
bądź cielęcego, warzywa ,w tym jeden duży plaster buraka 
Mięso oczyścić z błon i resztek tłuszczu. Umyć i wrzucić w całości do wrzącej wody. Gotować około godziny na 
bardzo małym ogniu pod przykryciem. Po 30 minutach dodawać po kawałeczku umyty i obrany korzeń pietruszki, 
selera i marchwi oraz buraka (najwięcej). Gotować aż warzywa będą miękkie. Ostudzić. Część warzyw pozostawić 
i razem z mięsem zmiksować. Więcej buraka w zupie pozostawiamy dla tych dzieci , które mają tendencję do 
zaparć 
 
[X,G] Zupa z dyni na mleku z lanymi kluseczkami3 / 4 szklanki pokrojonej dyni, 1 żółtko, a dla większego 
dziecka 1 całe jajko, 2 - 3 łyżeczki mąki, 3 łyżeczki sproszkowanego mleka dla niemowląt.  
Dynię umyć , obrać, oczyścić z nasion, drobno pokroić, włożyć do garnuszka o zalać niewielką ilością wrzącej 
wody. Gotować kilkanaście minut. Gdy będzie zupełnie miękka, przetrzeć przez sitko lub zmiksować. Oddzielnie, w 
kubeczku, rozmieszać żółtko, a dla starszego dziecka całe jajko, do którego dodajemy taką ilość mąki by ciasto po 
dokładnym rozmieszaniu miało konsystencję gęstej śmietany (dla malutkiego dziecka mąki nie dodajemy). Cienką 
strużką wylać je z kubeczka na rozgotowaną wrzącą dynię .W kubeczku zmieszać sproszkowane mleko dla 
niemowląt z niewielką ilością wody i zużyć w ilości odpowiedniej do całości. Wlać je do lanych kluseczek. 
Dokładnie wymieszać. Dla starszych dzieci gotujemy lane kluski na mleku z kartonu, a potem mieszamy ze 
zmiksowaną dynią. 
 
[G] Zupa owocowa: 1 / 2 szklanki świeżych, mrożonych lub suszonych owoców, sproszkowane mleko , 1 żółtko 
,ewentualnie cukier lub miód do smaku. Zupę owocową możemy ugotować z każdego rodzaju owoców: gruszek, 
śliwek, moreli, brzoskwiń, malin, jeżyn, truskawek , jabłek. Wybieramy te, które dziecko lubi i na które jest sezon. 
Czasem sięgamy po owoce mrożone, rzadko po suszone  
Owoce świeże i mrożone - miękkie przecieramy , nie gotujemy. Twarde - takie jak jabłka i gruszki gotujemy i 
przecieramy przez sito. Owoce suszone po opłukaniu moczymy w przegotowanej wodzie, po czym gotujemy je w 
niej, a następnie przecieramy. Przecier ewentualnie słodzimy (jeśli dziecko się tego domaga) miodem lub cukrem. 
W takim stanie zupę możemy podawać na zimno lub po podgrzaniu z cieniuteńkim ryżowym makaronem, 
chrupkami kukurydzianymi, groszkiem ptysiowym. Aby zupa była bardziej kaloryczna, możemy dosypać 

sproszkowanego mleka dla niemowląt w odpowiedniej proporcji. Zamiast mleka możemy zaprawić zupę żółtkiem, 
które najpierw mieszamy z niewielką ilością wody, a następnie zagotowujemy w zupie. 
 
[G] Zupa "nic": 1 jajko, 1 łyżka ryżu, 1 łyżeczka cukru pudru, 3 łyżeczki sproszkowanego mleka dla niemowląt, 
niewielka ilość cukru waniliowego, 1 łyżeczka cukru  
200 ml wody zagotować z niewielką ilością cukru waniliowego. Żółtko utrzeć do białości z łyżeczką cukru. Z białka 
ubić sztywną pianę dosypać cukier puder i jeszcze przez chwilę ubijać. Łyżeczką małymi porcjami kłaść ubitą 
pianę na wrzącą wodę, zagotować, wyjąć na talerz. Wodę zdjąć z ognia. Kilka łyżeczek ostudzonej wody wlać do 
rozbełtanego żółtka, dobrze wymieszać i połączyć z pozostałą wodą, zagotować. Podstudzić, wsypać w 
odpowiedniej ilości sproszkowane mleko dla niemowląt. Zupa jest gotowa. Podawać z ryżem ugotowanym na 
sypko. Zupę "nic" można jeść na ciepło, latem jest dobra na zimno, a nawet z lodówki jako namiastka lodów 
 
[X,G] Zupa ogórkowa czysta: 1 niewielki udko kurczaka lub odpowiednia ilość indyka, królika lub cielęciny, po 
kawałku korzenia marchwi, pietruszki, selera , pora, 1 niewielki kiszony ogórek , 1 łyżeczka masła, nać pietruszki, 
chrupki kukurydziane 
Do wrzącej wody włożyć umyte, obrane z błon i resztek tłuszczu mięso. Gotować aż będzie miękkie na bardzo 
małym ogniu. Pod koniec gotowania włożyć warzywa i gotować jeszcze 20 minut. Ogórek obrać ze skórki, 
przekroić wzdłuż i wybrać pestki. Pokrojony na kawałeczki udusić z masłem. Połączyć z ugotowanym mięsem i 
warzywami, zmiksować. Jeśli zupa nie jest kwaskowa, dolać nieco wody z ogórków i jeszcze raz zagotować. 
Podawać z chrupkami kukurydzianym i drobno posiekaną natką pietruszki. 
 
 



[X,G]Zupa pomidorowa czysta1 niewielkie udko kurczaka albo odpowiedni kawałek indyka; królika, cielęciny , 
nieco korzenia pietruszki, selera, marchwi, por, 1 pomidor, 1 łyżeczka masła, nać pietruszki, ryż lub groszek 
ptysiowy Do wrzącej wody włożyć umyte, obrane z błon i resztek tłuszczu mięso. Gotować na bardzo małym 
ogniu pod przykryciem, aż będzie miękkie. Pod koniec gotowania włożyć warzywa i gotować jeszcze około 20 
minut. Po ostudzeniu zmiksować. Osobno udusić z masłem umyty, pokrojony pomidor, przetrzeć go przez sito i 
połączyć z ugotowanymi warzywami i mięsem. Zagotować. Posypać drobno posiekaną natką pietruszki. Podawać 
z ryżem ugotowanym na sypko lub groszkiem ptysiowym. Groszek można włożyć bezpośrednio do zupy, można 
również pozwolić, by podany osobno dziecko jadło paluszkami  
 
[G] Zupa cytrynowa 1 włoszczyzna, 1 łyżeczka masła, sok z cytryny, 1 żółtko, 3 łyżeczki śmietanki, natkę 
pietruszki lub koperek, sól i cukier do smaku Warzywa umyć, obrać, opłukać, pokroić, wrzucić do wrzącej wody i 
gotować około 30 minut. Odcedzić , gdy będą miękkie. Żółtko wymieszać ze śmietaną, połączyć, mieszając, z 
gorącym wywarem, dodać masło. Zagotować. Przyprawić zupę do smaku sokiem z cytryny, ewentualnie solą i 
cukrem. Dodać posiekaną natkę pietruszki lub koperek. Podawać z ugotowanym na sypko ryżem. 

 
[G]Zupa zielona z mięsem1 niewielkie udko kurczaka lub odpowiednia ilość mięsa króliczego , indyczego, 
cielęciny, schabu, niewielkie kawałki korzenia pietruszki, marchwii,selera , pora, kilka listków szpinaku lub 
kawałek szpinaku mrożonego, sproszkowane mleko dla niemowlątMięso umyć, oczyścić z błon i resztek tłuszczu, 
włożyć do wrzącej wody, gotować pod przykryciem na małym ogniu, aż będzie miękkie. Pod koniec gotowania 
dołożyć warzywa i ugotować je do miękkości. Ostudzić ,zmiksować albo drobniutko posiekać. Oddzielnie w 
kubeczku rozprowadzić z ciepłą , przegotowaną wodą odpowiednią ilość (w stosunku do objętości zupy) 
sproszkowanego mleka dla niemowląt i wlać do gotowej zupy.  
 
Zupa z arbuza150 ml wody, kawałek arbuza, 5 łyżeczek sproszkowanego mleka dla niemowląt, 1 łyżeczka mąki, 
1 łyżeczka masła, cukier do smaku Arbuza obrać, odrzucić pestki, miąższ pokroić w kostkę. Ugotować w wodzie, 
odcedzić i przetrzeć przez nylonowe sito. W rozgrzanym maśle rozprowadzić mąkę , wlać wodę, wymieszać , 
zagotować. Po ostudzeniu wsypać odpowiednią ilość sproszkowanego mleka dla niemowląt. Dołożyć przetarty 
arbuz, ewentualnie dosłodzić. Podawać z lanymi kluseczkami 
 
[G]Żurek niemowlęcy1 /2 szklanki warzyw: korzenia marchwi, pietruszki, selera ,pora, 1 / 2 szklanki zsiadłego 
mleka lub kefiru, 1 żółtko, natka pietruszki. Warzywa wyszorować, oczyścić , umyć , obrać. Ugotować w 
niewielkiej ilości wody, wyjąć na talerzyk. W zimnej wodzie rozprowadzić żółtko, wlać do gorącego wywaru stale 
mieszając, zagotować. Po odstawieniu z ognia i niewielkim ostudzeniu dodać kefir lub zsiadłe mleko. Wymieszać. 
Podawać z ugotowanymi ziemniakami lub puree ziemniaczanym i z niewielką ilością ugotowanej utartej marchwi. 
Posypać drobno pokrojoną natką pietruszki. Jest to bardzo kolorowa zupa  
 
[G]Chłodnik dla maluchów1 jajko, kefir lub jogurt, koperek, młode listki buraka, natka pietruszki, 
szczypiorek Koperek, natkę pietruszki, szczypiorek, listki buraka przebrać, umyć ,osuszyć. Piórka koperku , listki 
natki pietruszki i szczypiorek bardzo drobno pokroić. Listki buraka wraz z ogonkami wrzucić do niewielkiej ilości 
wrzącej wody i gotować 5 minut. Odcedzić i również pokroić, odrzucając ogonki. Jajko ugotować na twardo. Po 
ostudzeniu wyjąć żółtko i posiekać. W miseczce roztrzepać kefir lub jogurt. Wrzucić całą posiekaną zieleninę i 
wlać wodę, w której gotowały się listki buraka. Wymieszać .Na końcu potrawę posypać posiekanym żółtkiem. 

Chłodnik jest gotowy do podania. Jeżeli dziecko może jeść już całe jajko, nie należy odrzucać białka, tylko 
posiekać je razem z żółtkiem. Łakomczuszkom możemy dodać do chłodnika płatki kukurydziane albo groszek 
ptysiowy lub graznki 
 
[X,G]Zupa ziemniaczana Kawałki pora, korzenie selera, marchwi ,pietruszki, pora , 2 ziemniaki , 1 łyżeczka 
kleiku ryżowego, 1żółtko, 1 łyżeczka masła, koperek i natka pietruszki. Warzywa (w tym ziemniaki) wyszorować, 
przebrać, oczyścić, obrać, umyć. Zalać wrzącą wodą, gotować do miękkości. Niewielką część warzyw , w tym 
ziemniaki, przetrzeć przez sitko. Kleik rozmieszać z kilkoma łyżeczkami zimnej wody, wlać do zupy, zagotować. 
Żółtko rozmieszać z częścią ostudzonej zupy i jeszcze raz zagotować. Jeśli dziecko nie może jeść jajek, dodać 
tylko 1 / 2 łyżeczki masła. Przed podaniem zupy posypać zieleniną 
 
[X]Rosół z lanymi kluseczkami1 / 4 kg chudego mięsa z kurczaka, indyka, królika, cielęciny (może być po 
kawałku każdego z tych mięs), kawałek marchewki, selera , pietruszka, pora , kapusty włoskiej, 1 jajko , mąka , 
natka pietruszki Mięso starannie umyć, pokroić na mniejsze kawałki i gotować na bardzo małym ogniu, aż będzie 

zupełnie miękkie. Powstałej piany nie zdejmować, pod koniec gotowania sama opadnie na dno. Włoszczyznę 
obrać, umyć, rozdrobnić i dodać do rosołu pod koniec gotowania. Gdy i włoszczyzna będzie miękka, wyjąć ją wraz 
z mięsem. Na gotujący się rosół wlewać cieniutkim strumieniem żółtko lub całe jajko zmieszane z łyżeczką mąki. 
Pod koniec dodać trochę posiekanego mięsa oraz warzyw startych na grubej tarce. Zamiast lanych kluseczek 
można podawać chrupki kukurydziane lub kostkę z kaszy manny. Posypać natką 
 
[X]Zupa koperkowa200 ml wody, włoszczyzna, 1 łyżeczka masła, 1 jajko, 1 łyżeczka mąki, 2 łyżeczki drobno 
posiekanego koperku, 4 łyżeczki sproszkowanego mleka dla niemowląt Warzywa umyć , obrać, opłukać, zalać 



wrzącą wodą, ugotować .Wyjąć z wody. Z mąki i jajka przyrządzić ciasto na lane kluski. Na wrzący warzywny 
wywar wlewać ciasto cienką strużką. Po ugotowaniu dodać masło i koperek. Podawać zaraz po przyrządzeniu. 
Zamiast z lanymi kluskami zupę można podawać z ryżem ugotowanym na sypko, kostką kaszy z manny lub kaszy 
krakowskiej. 
 
[G] Zupa szparagowa Kilka szparagów, włoszczyzna, 1 łyżeczka masła, 1 mały ziemniak, 2 łyżki śmietany, 
posiekana natka pietruszki Warzywa umyć, obrać, opłukać, zetrzeć na grubej tarce, zalać wrzącą wodą i gotować. 
Szparagi umyć, oczyścić z włókien,, odciąć główki. Pozostałe części szparagów wrzucić do wrzącego wywaru, 
jednocześnie dodać pokrojonego ziemniaka i gotować do miękkości. Główki szparagów ugotować oddzielnie w 
małej ilości wody .Miękkie warzywa , szparagi i ziemniaki przetrzeć przez sito lub zmiksować. Dodać główki 
szparagów razem z wywarem. Przyprawić do smaku, podgrzać, wymieszać ze śmietaną, dodać natkę pietruszki. 
Podawać z grzankami lub groszkiem ptysiowym. Podobnie gotuje się zupę z selerów i zupę z porów.  
 
Krupnik 2 łyżeczki kaszy jęczmiennej, 1 łyżeczka masła, 1 włoszczyzna, 1 ziemniak, 1 łyżeczka śmietany., 
posiekana rzeżucha, natka pietruszki Kaszę umyć, zalać zimną wodą i ugotować do miękkości, od czasu do czasu 
mieszając i uzupełniając wodę. NA 1 / 2 godziny przed końcem gotowania wrzucić warzywa, w tym ziemniaki a 
gdy będą miękkie, zetrzeć wszystko na tarce. Połączyć z ugotowaną kaszą .Dodać masło, natkę i śmietankę  
 
[X,G]Krupnik z ryżu 1 łyżka ryżu, 1 niewielki kawałek marchewki, selera, pora i pietruszki, 1 łyżeczka masła, 
natka pietruszki Ryż umyć. Wsypać do zimnej wody i bardzo długo gotować, aż będzie zupełnie miękki. Wtedy 
dodać do niego umyte, oskrobane warzywa i znów gotować, aż i one zmiękną. Wyjąć je, ostudzić, przetrzeć na 
grubej tarce do ugotowanego krupniku. Ponownie zagotować, posypać natką pietruszki, dołożyć 1 łyżeczkę 
masła. 

DESERY 

 
Desery uważa się za dodatek urozmaicający posiłek. Tymczasem bardzo często mają one wysoką wartość 
odżywczą. Tak dużą ,że dla dziecka mogą stanowić cały posiłek.  
 
LODY 
Lody możemy podać dzieciom, które ukończyły 1 rok. Temperatura tego deseru nie jest dla nich 
przeciwwskazaniem do jego spożycia. Nie tak dawno niemowlęta karmiono mlecznymi mieszankami 
wyjmowanymi wprost z lodówki. 
 
[G] Lody waniliowe : 2 szklanki mleka; 4 żółtka lub 2 całe jajka; 1 / 2 szklanki cukru;1 laska wanilia . Jajka 
umyć, rozbić do filiżanki. Następnie wlać je do głębokiego naczynia, dodać cukier . Miksować do momentu 
uzyskania puszystej masy. Mleko z drobno posiekaną wanilią zagotować. Naczynie ze zmiksowanymi jajkami 
postawić na bardzo małym ogniu lub na garnku z wrzącą wodą. Ubijać, wlewając gorące mleko (aż masa 
zgęstnieje). Nie zagotować!. Gęstą już masę ostudzić, stale ubijając. Gdy ostygnie, przełożyć do odpowiedniego 
naczynia i wstawić na kilka godzin do zamrażalnika 

 
Lody czekoladowe : 2 szklanki mleka; 4 żółtka lub 2 całe jajka; 1 / 2 szklanki cukru; 15 dag gorzkiej 
czekolady Czekoladę rozpuścić w 1 / 2 szklanki mleka. Tak przygotowaną połączyć z pozostałym mlekiem. 
Pozostałe czynności – jak przy lodach waniliowych 
 
[G]Lody owocowe : 25 dag przecieru owocowego, 4 łyżki cukru, sok z cytryny, 1 / 2 szklanki śmietanki 
(kremówki) Umyte owoce miksować z cukrem, sokiem z cytryny i śmietanką tak długo , aż masa będzie puszysta. 
Wtedy należy przełożyć ją do pojemnika i umieścić w zamrażalniku. Po kilku godzinach lody są gotowe. W 
zależności od użytych owoców będą miały smak truskawkowy, poziomkowy, malinowy itd. Można też dodać do 
nich bakalie lub polać odpowiednim sosem. Zwiększy to kaloryczność i jeszcze bardziej je uatrakcyjni 
 
[G] Melba luksusowa  
I porcja lodów waniliowych Kilka łyżeczek ubitej śmietany, 1 kawałek banana, 1 kawałek pomarańczy , 1 
plasterek ananasa  

 
II porcja lodów waniliowych Kilka łyżek ubitej śmietany, 1 połówka brzoskwini z kompotu, 1 ćwiartka gruszki z 
kompotu, 1 plasterek ananasa, czekolada 
W pucharku ułożyć lody, formując z nich kulki. Ozdobić je ubitą śmietanką wyciskaną przez tulejkę. Udekorować 
też owocami (w wersji II), posypać tartą czekoladą. 
 
[G]Lody "na niby" Rodzice często obawiają się ,że po zjedzeniu lodów maluch się przeziębi i zachoruje. 
Proponujemy lody "na niby". Będzie to kefir, jogurt, roztrzepane zsiadłe mleko w małych pojemniczkach, 



przyozdobione konfiturami, bitą śmietaną, bakaliami, czekoladą. Wszystko to schłodzone i koniecznie nazywane 
przez całą rodzinę lodami. 
 
[G]Lody w pomarańczach 1 pomarańcza; 1 porcja lodów, bita śmietana Pomarańczę , po dokładnym umyciu , 
przekroić w poprzek na pół. Ostrożnie wydrążyć miąższ, by go nie uszkodzić i pokroić w plasterki. Wydrążoną 
pomarańczę napełnić lodami, udekorować bitą śmietaną i pokrojonym miąższem. W ten sposób z owocu tworzy 
się miseczka wypełniona lodami 
 
Inne desery 
 
Legumina z kaszy manny na gorąco 2 łyżeczki kaszy manny, 3 / 4 szklanki mleka, 1 łyżeczka masła, 2 
łyżeczki cukru , 1 łyżeczka tartej bułki, 1 jajko Mleko zagotować z cukrem. Kaszę rozmieszać z małą ilością zimnej 
wody, wlać - mieszając - do gotującego się mleka, dodać masło i zagotować. Jajko umyć i po rozbiciu oddzielić 
żółtko od białka. Do przestudzonej kaszy dodać żółtko. Ubijać aż masa będzie puszysta. Białko ubić z cukrem na 

pianę, delikatnie wymieszać z kaszą .Otrzymaną masę włożyć do formy wysmarowanej masłem i posypanej tartą 
bułką. Wstawić do niezbyt gorącego piekarnika i zapiekać przez 20 minut. Podawać na gorąco lub na zimno 
polaną sokiem lub bitą śmietaną 
 
Deser z płatków kukurydzianych z miodem2 łyżki płatków kukurydzianych, 3 łyżeczki soku z cytryny, 4 
łyżeczki śmietanki , 2 łyżeczki miodu, 10 łyżeczek tartego jabłka, 1 łyżka wody Płatki kukurydziane zalać wodą i 
sokiem z cytryny, po czym wymieszać z tartym jabłkiem. Dodać miód i śmietankę. Ponownie wymieszać, Jeżeli 
deser jest przeznaczony dla starszych dzieci, dołożyć kilka drobno posiekanych orzechów. Latem zamiast jabłek 
dodajemy inne owoce, np. maliny, jeżyny, porzeczki, wiśnie. Możemy też całość zmiksować na puszysty krem 
 
Sernik z biszkoptami1 / 2 kg sera twarogowego; 3 łyżki masła; 3-4 jajka; 5 łyżek cukru, cukier waniliowy; 1 
szklanka bakalii (rodzynki. Migdały, orzechy); 1 / 4 kg biszkoptów Rodzynki umyć , osączyć, migdały sparzyć, 
obrać, pokroić, orzechy wyłuskać i posiekać. Ser zemleć lub przetrzeć. Masło rozetrzeć w miseczce. Jajka przed 
rozbiciem starannie umyć. Oddzielić żółtka od białek. Do utartego masła dodawać - wciąż ucierając - ser, żółtka, 
część cukru i cukier waniliowy. Ucierać do uzyskania jednolitej masy. Można też posłużyć się mikserem. Z białek 
ubić pianę z pozostałym cukrem. Dodać ją wraz z bakaliami do utartej masy serowej, lekko wymieszać .dno i boki 
tortownicy wyłożyć biszkoptami, na środek nałożyć warstwę przygotowanej masy, następnie warstwę biszkoptów 
i znowu serową masę. Wygładzić, przybrać pozostałymi bakaliami. Sernik wstawić na parę godzin do lodówki. Po 
schłodzeniu wyjąć z tortownicy i przełożyć na płaski talerz. Pokroić na kawałki jak tort. Niepieczone ciasta i torty 
trzeba trzymać w lodówce. Nie dają się do kilkudniowego przechowywania. Dobrą pożywką dla bakterii są przede 
wszystkim surowe jajka. Dlatego właśnie tego rodzaju ciast nie należy podawać malutkim dzieciom. Maluch może 
zjeść serowy tort po wstawieniu go na pół godziny do niezbyt gorącego piekarnika 
 
Bułeczki z serem lub makiem Ciasto : 1 /2 kg maki, 5 dag drożdży, 1 szklanka mleka, 1 żółtko, 1 jajko, 5 dag 
masła, 5 dag cukru , 1 opakowanie cukru waniliowego lub 1 / 2 laski wanilii, szczypta soli. Masa serowa : 1 / 4 kg 
sera twarogowego, 5 dag cukru, 1 żółtko, 1 opakowanie cukru waniliowego. Masa makowa : 20 dag maku, 1 / 2 
szklanki cukru, 1 łyżeczka masła, 1 białko Ciasto: drożdże rozetrzeć w naczyniu z łyżeczką mąki i cukru, 
rozprowadzić ciepłym mlekiem, postawić w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. W tym czasie umyć jajka, wybić na 

spodeczek, aby sprawdzić ich świeżość, po czym żółtka rozetrzeć z niewielką ilością soli. Następnie utrzeć lub ubić 
z cukrem. Masło stopić i przygotować przyprawy zapachowe (np. wanilię). Gdy rozczyn wyrośnie, tzn. kiedy 
wyraźnie będzie widać ,że drożdże fermentują, wymieszać go z resztą mąki, dodać utarte żółtka oraz pozostałe 
mleko i wyrobić. Pod koniec wyrabiania trzeba dodać ciepły tłuszcz oraz przyprawy zapachowe i nadal wyrabiać 
ciasto, aż będzie gładkie i lśniące (nie powinno przylegać do rąk, ani do naczynia). Wyrobione ciasto należy 
przykryć czystą ściereczką i odstawić do wyrośnięcia. W tym czasie przygotowujemy masę serową lub makową. 
Masa serowa : ser przetrzeć przez sito lub zemleć przez maszynkę, dodać ugotowane żółtko, cukier, cukier 
waniliowy i wszystko starannie utrzeć 
Masa makowa: mak namoczyć w letniej przegotowanej wodzie (12 godz.), odcedzić , zemleć dwukrotnie przez 
maszynkę , dodać pianę z białka, tłuszcz i cukier, dokładnie utrzeć 
Wyrośnięte ciasto rozwałkować na placek grubości 2 cm. Szklanką wyciąć krążki. Ułożyć je w niewielkich 
odstępach na wysmarowanej tłuszczem blasze i znów zostawić do wyrośnięcia .Następnie w środku każdego 
krążka zrobić palcem wgłębienie, nałożyć nadzienie z sera lub maku, zakleić ciasto nad nadzieniem. Całą bułeczkę 
posmarować roztrzepanym białkiem, i piec około 30 min. Bułeczki drożdżowe są zdrowe. Podobnie jak ciemne 

pieczywo stanowią dobre źródło witamin z grupy B . Nadają się dla dziecka do samodzielnego jedzenia; można je 
zabierać na spacer, w czasie którego maluchy szczególnie chętnie coś podjadają .Znaj ac sposób pieczenia ciasta 
drożdżowego, możemy je również przyrządzić ze śliwkami, morelami, wiśniami i innymi owocami. Natomiast 
pączki są zwykle bardzo nasączone tłuszczem i w domu nie należy ich smażyć. 
 
Kruche ciasteczka 1 / 2 kg mąki , 1 / 4 kg masła, 2 łyżki śmietany, 1 / 2 szklanki cukru, 2 żółtka Wszystkie 
składniki włożyć do miski i posiekać nożem, dodać 2 łyżki śmietany lub wody i szybko ugnieść na gładką masę. 
Włożyć ją do lodówki. Po kilku godzinach rozwałkować na placki grubości 1 / 3 cm i wykrywać z nich specjalnymi 



foremkami różne kształty tak ,aby przy wycinaniu pozostawało jak najmniej skrawków, ponieważ parokrotne 
zagniatanie powoduje twardnienie ciasta. Ciasteczka ułożyć na blasze i każde posmarować wodą lub 
roztrzepanym białkiem .Można je posypać cukrem zmieszanym z posiekanymi migdałami lub orzechami i piec 15-
20 minut w dobrze nagrzanym piekarniku .Można je również polukrować lub skleić po dwa masą do ciast lub 
tortów 
 
Szarlotka Ciasto : 1 / 2 kg mąki, 1 / kg masła, 1 / 4 szklanki cukru pudru, 2 łyżki gęstej śmietany, 1 
jajko. Nadzienie : 1 kg jabłek, 1 łyżka cukru, tarta bułka Ciasto przyrządzić tak, jak w przepisie na ciasto kruche. 
Po wyjęciu z lodówki przekroić je na pół . Jedną połowę cienko rozwałkować, położyć na blasze wysmarowanej 
masłem i posypanej bułką tartą. Jabłka umyć, obrać, wyjąć gniazda nasienne, rozgotować z odrobiną wody. Jeśli 
ktoś lubi, dodać cynamonu lub wanilię lub cukier. Całość wymieszać. Możemy również użyć utartego surowego 
jabłka. Umieszczone na blasze ciasto posypać bułeczką, położyć warstwę przygotowanych jabłek i wyrównać ją 
nożem. Drugą część ciasta rozwałkować i przykryć nimi jabłka. Upiec , ustawiając blachę na górnej półce 
piekarnika. Upieczone pokroić na porcje i posypać (przez sitko) cukrem pudrem. Drugą połowę ciasta , zamiast 

wałkować, można utrzeć na grubej tarce. 
 
Mazurek kruchy z kajmakiem Masa kajmakowa: 4 szklanki mleka, 1 kg cukru, 12 dag masła, 1 laska wanilii, 
marmolada lub dżem o kwaśnym smaku, rodzynki lub skórka pomarańczowa z syropu. Przygotować ciasto według 
proporcji jak na szarlotkę, biorąc jednak o połowę mniej cukru . Z 2 / 3 ciasta rozwałkować prostokątny placek, 
przenieść na prostokątną blachę o niskich bokach i palcami wyrównać brzegi ciasta. Z pozostałego uformować 
wałki grubości walca, obramować nimi placek o ozdobnie ukształtować je palcami lub końcem noża. Upiec na 
złoty kolor. Gorący mazurek przełożyć na deskę 
Masa kajmakowa : mleko dokładnie wymieszać z cukrem oraz pokrojoną wanilią i gotować do momentu ,aż masa 
zacznie gęstnieć i zmniejszy się o połowę. Uważać, żeby się nie przypaliła. Kajmak jest gotowy, gdy jego kropla 
upuszczona na talerzyk krzepnie i nie lepi się przy dotknięciu. Masę przestudzić, dodać masło i ucierać wałkiem 
tak długo ,aż uzyskamy konsystencję śmietany. Mazurek posmarować marmoladą, polać masą kajmakową i 
równo ją rozsmarować .Natychmiast, zanim zastygnie, przybrać ciasto rodzynkami lub skórą pomarańczową z 
syropu. Na mazurkowy spód możemy kłaść różne masy : pomarańczową, makową , bakaliową itp. Przyozdabianie 
mazurka powinno się odbywać przy dziecku, a nawet to ono właśnie powinno dokładać rodzynki, migdały i inne 
bakalie. Ta wspólna praca - zabawa będzie i przyjemnością i zdobywaniem nowych umiejętności 
 
[X]Ciasto biszkoptowe 1 jajko, 3 dag cukru, 2 i 1 / 2 dag mąki (lub wielokrotność tych produktów) Pierwszy 
sposób: umyte jajka rozbić, oddzielając żółtka od białek, utrzeć żółtka z cukrem tak, by otrzymać białą pulchna 
masę. Białka ubić na pianę .Do żółtek dodawać na przemian mąkę i pianę, całość lekko wymieszać i wyłożyć do 
wysmarowanej formy. Ponieważ ciasto bardzo wyrasta, formę należy napełnić do połowy. Po włożeniu ciasta 
,piekarnik ogrzewać powoli i nie doprowadzać do bardzo wysokiej temperatury (pożądane jest około 160 stopni). 
Dobrze upieczony biszkopty odstaje od formy, a patyczek włożony do ciasta jest po wyjęciu suchy. Przyrządzone 
w ten sposób ciasto nadaje się np. na rolady biszkoptowe  
Drugi sposób: kamionkową miskę lub emaliowany rondel umieścić na garnku z wrzącą wodą, stojącym na ogniu. 
Do miski wsypać cukier, dodać całe jajko i starannie ubijać trzepaczką aż masa zbieleje i zgęstniej .Wówczas 
miskę zdjąć z rondla i ubijać masę dalej , aż do przestygnięcia. Stopniowo dodawać mąkę lekko wymieszać i 
wylać do formy. Piec jak poprzednio. 

Biszkopt z całych jaj przeznacza się na placki tortowe i keksy. Można nadawać im różny kształt i smak. O smaku 
decyduje masa, którą się je przekłada, oraz poncz użyty do nasączania, o kształcie zaś naczynie, w którym się 
biszkopt piecze. Torty biszkoptowe można przekładać różnymi masami, np. kawową, owocową, czekoladową, 
karmelową. Ciasto przekrawa się w poprzek na kilka cienkich placków, które nasącza się ponczem. Wierzch tortu 
pokrywa się lukrem albo przybiera masą , którą był przekładany. Jeśli lukrujemy, to najpierw należy pokryć ciasto 
cienką warstwą dżemu, a dopiero potem polać gęstniejącym lukrem 
 
[X,G] Masa orzechowa do tortu 1 / 4 kg masła, 2 jajka, 15 dag cukru, 12 dag orzechów łuskanych. Jajka 
umyć, wbić do miski i ubić z cukrem na parze (czynność ta powoduje nie tylko spulchnienie masy, ale także 
zabicie salmonelli - dzięki wysokiej temperaturze pary). Tłuszcz utrzeć oddzielnie, dodać ubite jajka, nie 
przerywając ucierania aż masa będzie jednolita i pulchna. Na koniec dodać posiekane orzechy. Wszystkie inne 
masy robi się tak jak orzechową, tylko zamiast orzechów dodaje się np. bakalie, kakao, czekoladę , owoce. Masa 
na bazie masła jest bardzo smaczna, ale również kaloryczna. Nieco mniej kaloryczne są masy owocowe. 
 

[X,G] Masa pomarańczowa z jabłkami 35 dag pomarańczy, 35 dag jabłek, cytryna, kilka siekanych migdałów, 
20 dag cukru, 1 / 2 szklanki wody. Z cukru i wody ugotować syrop (gotować tak długo aż kropla upuszczona z 
łyżki pozostawi za sobą "nitkę") Pomarańcze i cytrynę bardzo mocno wyszorować, długo płukać i zetrzeć ze 
skórką na grubej tarce wraz z jabłkami, usuwając pestki. Dolać do syropu. Gotować na silnym ogniu, mieszając 
do uzyskania przeźroczystości, pod koniec włożyć obrane i drobno posiekane migdały. Letnią gęstą masą 
przekładać torty lub dodawać do mazurków  
 
[G] Masa tortowa niskokaloryczna (kakaowa) 1 opakowanie budyniu waniliowego lub 3 łyżki mąki 



ziemniaczanej , 1 / 2 litra mleka, 3 łyżki kakao (wyłącznie naturalnego), 3 łyżki masła. Ugotować budyń ,dodając 
kakao lub ugotować mleko z kakao, dodać cukier do smaku, pod koniec wlać mąkę ziemniaczaną rozmieszaną z 
zimnym mlekiem. Zagotować ,zdjąć z ognia. Studzić ,mieszając. Kiedy masa jest prawie zimna, rozetrzeć w misce 
masło na krem i stopniowo dodawać budyń. Stale ucierać. Do smaku można wlać parę kropli olejku arakowego. 
Ta masa jest najmniej kaloryczna.  
 
[X,G] Poncz do tortów 10-15 dag cukru, 1 / 4 litra wody, 1 kieliszek rumu lub innego alkoholu, skórka z cytryny 
lub pomarańczy . Cukier zagotować z wodą i skórką cytrynową lub pomarańczową .Ostudzić. Połączyć z rumem. 
Używać do nasączania krążków tortowych, ale także do ciast drożdżowych, np. babek. Ilość alkoholu, zwarta w 
kawałku toru , który zje dziecko, jest tak mała ,że nie może mu zaszkodzić 
 
[X,G]Polewa 1 / 2 szklanki cukru, 1 łyżka wody , 1 / 4 kostki masła , 4 łyżki kakao (wyłącznie 
naturalnego) Cukier ,wodę i masło rozpuścić w naczyniu postawionym na małym ogniu i stale mieszając dodać 
kakao lub odpowiednią ilość czekolady, aby powstała ciemnobrązowa lśniąca masa. Uważać, aby się nie 

zagotowała. Gdy nieco przestygnie i zrobi się gęsta , smarować nią wierzch tortu, sernika itp.  
 
[X,G] Lukier (najprostszy) 20 dag cukru pudru, 2 łyżeczki soku z cytryny, 2 łyżki wody Cukier zalać 2 łyżkami 
przegotowanej wody, dodać sok z cytryny i starannie ucierać około 30 minut. Tym lukrem można polewać małe 
ciasteczka, pierniki, baby. Jest on najłatwiejszy do wykonania  
 
[X,G] Lukier na białkach 1 białko, 10 dag cukru pudru, sok z cytryny Białko z cukrem pudrem ucierać w misce 
,aż masa stanie się gęsta i pulchna. Dodać do smaku sok z cytryny. Polukrowane ciasto należy wstawić do lekko 
ciepłego piekarnika, aby białko delikatnie się ścięło, ale nie zarumieniło 
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Karmienie piersią  

Już od dawna było wiadomo, że mleko kobiece różni się od mleka innych ssaków .Ale dopiero umiejętność 
przeprowadzania analiz chemicznych pokazała, jak bardzo te "produkty" się różnią .Wydawało się ,że w miarę 
postępu wiedzy i możliwości technologicznych potrafimy uzyskać mleko takiej samej wartości jak pokarm kobiecy. 
Obecnie wiemy ,że to niemożliwe, ponieważ skład mleka kobiecego ulega zmianie z dnia na dzień, przystosowując 

się do potrzeb dziecka. Jest ono tkanką człowieka - matki, przekazywaną człowiekowi - dziecku. Takiej "żywej" 
substancji wyprodukować nie potrafimy. Karmienie piersią stwarza możliwość naturalnego, łagodnego przejścia z 
odżywiania składnikami krwi matki w jej łonie do odżywiania noworodka jej mlekiem. Karmienie jest więc 
przedłużeniem kontaktu cielesnego dziecka z matką. Dziecko, które przebywało w łonie kobiety, powinno po 
urodzeniu pozostawać jeszcze przez dłuższy czas w bardzo bliskim z nią kontakcie. Ekolodzy twierdzą ,że pierwszy 
rok życia dziecka to dalszy ciąg ciąży umiejscowionej na zewnątrz. Niemowlę ludzkie w odróżnieniu od innych 
ssaków jest zupełnie niezdolne do samodzielnego życia. Dlatego potrzebna jest bliskość matki. Tak traktowany 
maluch je, kiedy chce, śpi, gdy jest senny, kołysany chodem matki nie płacze - o tym wiedzą wszyscy, którzy 
często noszą niemowlęta. 
Skład mleka 

Różnice w składzie chemicznym mleka kobiecego i krowiego są znaczne. Zarówno jeden jak i drugi pokarm 
powstawał przez całe wieki ewolucji gatunków i przez wieki przystosowywany był do potrzeb tak różnych 
stworzeń jak człowiek i krowa 
Skład białek w pokarmie kobiecym i mleku krowim:  

Rodzaj białka Pokarm kobiecy (g/l) % Mleko krowie (g/l) % 

białko całkowite 0,9-1,4 100 3,30 100 

kazeina (α , β , γ 0,25 35,0 2,60 79 

białka serwatkowe 0,64 65,0 0,70 21 

α-laktoalbumina 0,25 17,0 0,07-0,12 3,5 

β-laktoglobulina - - 0,3 9 

albumina surowicza 0,05 6,0 0,03 1,0 

globuliny (gamma) 0,003 0,3 0,06 1,8 

 

 

Mleko kobiece zawiera dwa razy mniej białka niż krowie, ponieważ dziecko rośnie i przybywa na wadze dużo 
wolniej niż cielę. Białka mleka kobiecego składają się przede wszystkim z bardzo łatwo przyswajalnych 
laktoalbumin. Mleko krowie zawiera głównie białko zwane kazeiną (siedem razy więcej niż u człowieka). Pod 
wpływem kwasu solnego ścina się ona w żołądku na grube twarde kłaczki, co widać wyraźnie w wymiocinach 
niemowlęcia karmionego mieszankami. Te duże i twarde kłaczki są trudne do strawienia przez soki trawienne 
niemowlęcia. 
Skład pokarmu kobiecego i mleka krowiego: 

Składniki siara pokarm właściwy Mleko krowie 

kalorie (kcal/100 ml) 57,0 65,0-70,0 65,0-70,0 

białka (g/100 ml) 2,3 1,4 3,5 

tłuszcze (g/100 ml) 3,0 4,3 3,8 

laktoza(g/100 ml) 5,7 7,1 4,7 

związki mineralne - - - 

sód (mEq/l) - 9,0 27,0 

potas (mEq/l) - 9,0 27,0 

magnez (mEq/l) - 3,0 9,0 

żelazo (mEq/l) - 0,5 - 1,0 0,5 

miedź (mEq/l) - 0,4 0,02 



cynk(mEq/l) - 0,2 0,4 

wapń (mEq/l) - 40,0 120,0 

witaminy - - - 

witamina A (μg/dl) - 53,0 34,0 

witamina D (IU/dl) - 0,4 0,3 - 1,0 

witamina E (μg/dl) - 0,35 0,1 

witamina K (μg/dl) - 1,5 6,0 

pirydoksyna (μg/dl) - 11,0 48,0 

 

 

W mleku krowim występuje laktoglobulina, która jest uznawana za jeden z głównych alergenów pokarmowych dla 
niemowląt. Alergen ten odpowiada za uczulenie na białka mleka krowiego, zdarzające się u niemowląt żywionych 
sztucznie. Niektóre białka mleka kobiecego są tak rozdrobnione ,że dziecko wchłania je natychmiast, bez 
konieczności trawienia. Należą do nich immunoglobuliny, enzymy, hormony i inne substancje biologiczne 
aktywne. Wszystkie występują w bardzo małej ilości, ale odgrywają doniosłą rolę. Immunoglobuliny zapewniają 
odporność ustroju, powodują ,że niemowlę karmione piersią nie choruje tak często, jak karmione mieszankami. A 
trzeba wiedzieć ,że w odróżnieniu od starszego dziecka i od dorosłego , noworodek nie posiada swego własnego 
mechanizmu broniącego przed zachorowaniem. Chroni go właśnie mleko matki. Enzymy biorą udział w trawieniu 
pokarmów. Organizm noworodka i niemowlęcia jest tylko częściowo przystosowany do tej funkcji. Wszak w łonie 
matki otrzymywał jedzenie w postaci ostatecznie przetworzonej. Hormony regulują czynności poszczególnych 
narządów całego ustroju. Tłuszcze dostarczają około połowy energii potrzebnej niemowlęciu do życia. Zawartość 
tłuszczów w mleku kobiecym jest taka sama jak w krowim. Tłuszcze w mleku kobiecym są rozproszone w postaci 
bardzo drobnych kuleczek. Są one o wiele mniejsze niż w mleku krowim, w wyniku czego ich powierzchnia 
całkowita jest większa. To powoduje ,że dostęp do nich jest łatwiejszy i że są lepiej rozkładane przez enzymy. 
Mleko kobiety zawiera także więcej wartościowych nienasyconych kwasów tłuszczowych, lepiej przyswajalnych niż 

nasycone. Uczestniczą one w dojrzewaniu mózgu. Ich brak upośledza tworzenie się połączeń między komórkami 
nerwowymi mózgu, odpowiedzialnymi za sprawność umysłową. Niektóre tłuszcze mleka kobiecego biorą również 
udział w ochronie organizmu przed chorobami wywołanymi wirusami i bakteriami np. gronkowcami. Mleko krowie 
jest miażdżycorodne. Osoby, które w niemowlęctwie były karmione sztucznie, częściej zapadają w późniejszym 
wieku na choroby serca i naczyń. W mleku kobiecym znajduje się enzym - lipaza pokarmowa, ułatwiająca 
trawienie tłuszczów. Uzupełnia ona niski poziom lipazy występującej w żołądku niemowlęcia i ułatwia trawienie 
mleka kobiecego. Trawienie tłuszczów mleka krowiego sprawia większą trudność , ponieważ nie zawiera ona 
lipazy pokarmowej. Tak więc tłuszcze w mleku krowy są nie tylko ciężkostrawne, ale z powodu małej ilości 
enzymów są trudniej rozkładalne. Lipaza nie tylko ułatwia trawienie tłuszczów, pozwala również na maksymalne 
wykorzystanie witaminy A, która jest w nich rozpuszczalna. Immunoglobuliny, enzymy, hormony idealnie 
odpowiadają potrzebom organizmu noworodka, dlatego ,że pochodzą od jego matki. Z tego samego powodu 
składniki mleka krowiego najbardziej odpowiadają cielakowi. Węglowodany w mleku kobiecym występują przede 
wszystkim pod postacią laktozy. Jest ona bardzo dobrze wchłaniana w przewodzie pokarmowym niemowlęcia - 
inaczej niż cukry mleka krowiego. Laktoza i inne wielocukry nieobecne w mleku krowim współdziałają we wzroście 

pałeczek kwasu mlekowego (Lactobacillus bifidus). Pałeczki te znajdują się w prawidłowej florze bakteryjnej 
niemowlęcia karmionego wyłącznie piersią. Umożliwiają skuteczną walkę z zarazkami chorobotwórczymi, np. 
chronią przed biegunkami. Węglowodany mleka kobiecego, osadzając się na ściankach jelit, uszczelniają je i w 
ten sposób utrudniają wtargnięcie drobnoustrojów chorobotwórczych, tym samym chroniąc przed 
zachorowaniem. Związków mineralnych w mleku kobiecym jest mniej niż w mleku krowim .Jest to zjawisko dla 
dziecka korzystne, ponieważ organizm niemowlęcia nie potrzebuje tak dużej ilości minerałów, jaka znajduje się w 
mleku krowim. Zresztą związki mineralne z mleka kobiecego są łatwiej wchłaniane. Wapń, którego jest tu mniej, 
niemowlęta lepiej przyswajają rzadziej więc chorują na krzywicę. Duża ilość fosforanów znajdująca się w mleku 
krowim utrudnia wchłanianie wapnia, tak więc u niemowląt karmionych mieszankami o krzywicę łatwiej. W mleku 
krowim znajduje się aż trzy razy więcej sodu niż w kobiecym. Taka ilość nie jest dziecku potrzebna. Jego 
wydalanie niepotrzebnie obciąża nerki. Poza tym duża zawartość sodu w mleku może przyczynić się w wieku 
późniejszym do powstania nadciśnienia tętniczego oraz chorób naczyniowo-sercowych. Zawartość witaminy w 
mleku krowy jest kilkakrotnie wyższa niż w pokarmie naturalnym, z wyjątkiem witaminy A, C, E i PP. Ale po 
"przeróbkach technicznych" lub gotowaniu to pierwsze i tak traci dużą ich część. Kaloryczność mleka krowiego i 
kobiecego jest taka sama - 70 kcla w 100 ml. 
Czynniki biologiczne 
Poza różnicami w zawartości składników mineralnych oraz we właściwościach fizycznych (np. rozdrobnienie 
białek) mleka kobiecego i krowiego istnieją również duże różnice biologiczne. Powodują one, że dziecko karmione 
piersią jest lepiej przystosowane do przejścia ze środowiska sterylnego całkowicie pozbawionego bakterii - jakim 
jest organizm matki - do środowiska pełnego zarazków chorobotwórczych. Zetknięcie ze światem zewnętrznym 
stopniowo będzie zmuszało niemowlę do wytwarzania własnych mechanizmów obronnych. Początkowo jednak to 
mleko matki będzie chroniło przed zachorowaniem poprzez obecność w nim mechanizmów obronnych. Pierwszy z 



nich to mechanizm komórkowy. W mleku kobiecym znajdują się specjalne komórki, takie same jak we krwi matki. 
Chronią dziecko przed zachorowaniem. Matka przez całe lata wytwarzała je w swojej krwi. Po urodzeniu dziecka 
przekazała dużą ich część noworodkowi. Jedne - limfocyty (te same co w rozmazie w morfologii krwi) produkują 
przeciwciała, które reagują na wtargnięcie zarazka do organizmu dziecka i unieszkodliwiają intruza. Inne 
wchłaniają i zabijają bakterie i grzyby oraz pobudzają limfocyty do tworzenia przeciwciał. Jak z tego wynika, jest 
to potężna i zorganizowana "armia" . Najwięcej tych komórek występuje w siarze, czyli w mleku wytwarzanym w 
pierwszych dniach po porodzie. Apogeum osiąga w pierwszym dniu, później ich liczba spada. Oto dlaczego zaraz 
po urodzeniu noworodek powinien być jak najwcześniej i jak najczęściej przystawiany do piersi. Niestety komórek 
nie da się przechowywać. Po odciągnięciu siary i umieszczeniu jej w lodówce stopniowo giną. Giną też podczas 
gotowania i zamrażania. W mleku matki również znajdują się przeciwciała. Najwięcej jest ich zaraz po porodzie. 
Potem ich ilość szybko spada i czwartego dnia pozostaje cztery a nawet osiem razy mniej. Najliczniejsze i 
najbardziej aktywne są przeciwciała wytwarzane przez komórki gruczołu sutkowego, skierowane przeciw 
wirusom, bakteriom i czynnikom uczulającym, znajdującym się w środowisku matki i dziecka. Przeciwciała te, 
wyssane z pokarmem, osiadają na błonie śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego i chronią przed 

wtargnięciem wroga do krwi dziecka. Tym samym zapobiegają zachorowaniom i uczuleniom. Mleko matki zawiera 
tych przeciwciał bardzo dużo. Jest ich 100 razy więcej niż we krwi. Przeciwciała po podgrzaniu giną. Mogą 
natomiast być zamrażane nawet przez cztery tygodnie. Te mechanizmy działają przede wszystkim w pierwszych 
dniach po porodzie. Aby dziecko nie zostało bezbronne do chwili ,gdy samo będzie potrafiło odpierać ataki 
zarazków, w mleku kobiecym zaczyna wzrastać poziom specjalnego enzymu, który działa w przewodzie 
pokarmowym dziecka. Nie pozwala on na rozwój bakterii. Przeciwko gronkowcom, chorobotwórczym pałeczkom 
okrężnicy (bakteriom coli) i grzybom w mleku matki znajduje się białko, które dodatkowo ułatwia przyswajanie 
żelaza. Największa ilość tego białka jest w siarze. W pokarmie kobiecym znaleziono pewne czynniki pobudzające 
wzrost komórek, Wydaje się ,ze pomagają one w dojrzewaniu nabłonka śluzówki jelit, co pozwala na zwiększenie 
wydzielania enzymów trawiennych i wchłaniania. 
Mleko kobiece ciągle się zmienia 
Mleko kobiece jak żadne inne wytwarzane nawet w najlepszych laboratoriach, dostosowuje się do potrzeb 
dziecka. Dlatego stale się zmienia. Jest inne po porodzie, inne następnego dnia, inne na początku, w środku i pod 
koniec karmienia, inne rano i wieczorem, inne jest także każdej matki. Po kilku dniach wydzielania siary, kobieta 
zaczyna wytwarzać mleko przejściowe. Jest ono jakby bardziej wodniste i chudsze od siary. Tymczasem ma to 
swoje fizjologiczne uzasadnienie. Obecnie noworodek chce jeść więcej. Może się nawet upominać o pokarm 
kilkanaście razy na dobę. W ten sposób zwiększona produkcja pokarmu wychodzi naprzeciw wzrastającemu 
zapotrzebowaniu dziecka. Należy je więc często przystawiać do piersi. Po 7-10 dniach zaczyna się wydzielanie 
mleka dojrzałego. Mleko przedwczesne pojawia się po przedwczesnym porodzie. Gruczoł piersiowy nie jest 
jeszcze przygotowany do karmienia. Ale i w tym wypadku matka przystosowuje się do potrzeb dziecka. Mleko 
przedwczesne różni się składem chemicznym od dojrzałego. Przez pierwsze dwa tygodnie jest w nim więcej białka 
(nawet o 15-20%), ponieważ wcześniak ma większe potrzeby niż dziecko donoszone. Więcej jest też tłuszczu (o 
40-50%), soli mineralnych (o 50-100%)m nieco więcej witamin (A i E). Obniżona natomiast jest zawartość laktozy 
oraz witaminy C. Pozostałe składniki są takie same jak w mleku dojrzałym. W ciągu miesiąca skład mleka 
przedwczesnego zmienia się i upodabnia do pokarmu kobiet rodzących o czasie. Jedynie ilość przeciwciał jest 
stale wyższa .Wcześniaki długo są dziećmi bezbronnymi wobec chorób; ustrój matki chroni je przez pokarm przed 
infekcjami. Matka w ciągu trzech miesięcy dostarcza wcześniakowi więcej przeciwciał, niż dzieje się to w 
przypadku dziecka donoszonego. Skład pokarmu zmienia się nie tylko wraz z dojrzewaniem dziecka - zmienia się 

również w trakcie każdego karmienia. Zawartość tłuszczu na początku karmienia jest mniejsza i wynosi około 1%, 
pod koniec wzrasta do 6-8%. Pod koniec rośnie również (prawie dwukrotnie) zawartość białka i (kilkakrotnie) 
zawartość węglowodanów. W czasie karmienia dziecko początkowo otrzymuje pokarm bardziej wodnisty. Ma to 
na celu zaspokojenie najpierw pragnienia, a dopiero potem głodu. Duża ilość wody w pokarmie pozwala 
wyeliminować pojenie. Niemowlętom karmionym piersią nie potrzeba podawać płynów, nawet w czasie upałów. 
Gdy dziecko szybko kończy ssanie, sygnalizuje ,że w pokarmie rośnie ilość tłuszczu. To właśnie tłuszcz powoduje, 
że dziecko staje się syte, Dalszym potwierdzeniem zamienności pokarmu jest jego różnorodność w ciągu doby. 
Jeśli pozwolimy niemowlęciu jeść wtedy, kiedy jest głodne, okaże się ,że dzień zjada tylko nieco więcej niż połowę 
porcji - resztę otrzyma w nocy. Pokarm nocny zawiera więcej tłuszczu, sodu, potasu i żelaza. Ilość wydzielanego 
przez matkę mleka dostosowuje się do potrzeb dziecka ,zarówno w skali dnia, jak tygodni i miesięcy. Matka może 
zaspokoić nawet bardzo duże zapotrzebowanie dziecka ,pod warunkiem jednak ,że uważa tę sprawę za oczywistą 
i że nie zastanawia się , czy starczy jej pokarmu, czy nie. Wyrównuje braki jednorazowej porcji częstym 
przystawianiem niemowlęcia do piersi. Im dłuższe są przerwy między karmieniami, tym mniej kobieta wytwarza 
pokarmu. W ten sposób również dostosowuje się do dziecka .Po 24 - godzinnej przerwie w karmieniu obserwuje 

się zmiany zanikowe w pęcherzykach mlecznych i naczyniach krwionośnych gruczołu sutkowego. Zaczyna się on 
przygotowywać do zakończenia laktacji. Tak więc przerwy w karmieniu piersią są bardzo niekorzystne dla laktacji. 
Mimo iż matki przystosowują się do potrzeb swoich dzieci to istnieją między nimi różnice uwarunkowane 
genetycznie. Większość kobiet z powodzeniem karmi niemowlęta wyłącznie piersią przez 4-6 miesięcy, a dużo 
kobiet nawet przez cały pierwszy rok życia. Nierzadko przez rok karmione są bliźnięta. Różnice między kobietami 
zależą również od wieku karmiącej. Najwięcej mleka wytwarzają kobiety do 25 roku życia. Im starsza matka, tym 
mniej pokarmu (choć również jest w stanie wykarmić dziecko). Nie ma informacji na temat matek młodocianych, 
ponieważ najczęściej nie karmią one swoich dzieci piersią. 



Wpływ diety na wydzielanie pokarmu 
Wbrew obiegowej opinii nieprawidłowa dieta nie ma większego wpływu na ilość, a nawet na jakość wydzielanego 
pokarmu. Najbardziej niezależny od diety jest poziom białka, tłuszczu i laktozy. Matka wytwarza je nie ze 
spożywanego jedzenia lecz z własnych tkanek, a więc "swoim kosztem". Ilość białka., tłuszczu i laktozy jest taka 
sama u matki dobrze się odżywiającej jak u kobiety pozostającej na diecie ubogiej w niezbędne składniki. Skład 
diety wpływa natomiast na jakość tłuszczu. Jeśli matka stosuje dietę bogatą w węglowodany, to te przetwarzają 
się w jej ustroju w tłuszcze zawierające więcej kwasów tłuszczowych nasyconych, a więc mniej korzystnych dla 
matki i dziecka. Aby w pokarmie znalazła się odpowiednia ilość tłuszczów zawierających kwasy nienasycone, 
konieczna jest ich odpowiednia ilość w diecie matki. Podobnie dzieje się z witaminami rozpuszczalnymi w wodzie 
(C, wszystkie z grupy B). Ich poziom w pokarmie zależy od tego, w jakich ilościach spożywa je kobieta. Dlatego w 
przypadku małej zawartości w pożywieniu witamin z grupy B, a także witaminy C należy podawać je dodatkowo. 
Tak jak najważniejszym zaleceniem dla kobiety w okresie laktacji jest to, aby jej dieta była pełnowartościowa, 
urozmaicona oraz uwzględniała naturalne witaminy i tłuszcze bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe. Wtedy 
karmienie piersią nie odbywa się kosztem matki 

 
Dlaczego karmienie piersią jest najlepsze  

Postępy w chemii, medycynie, psychologii poszerzyły wiedzę na temat żywienia, a także na temat prawidłowego 
karmienia niemowląt. Poza tym fakt, że od kilkudziesięciu już lat większość dzieci od wczesnego niemowlęctwa 
była żywiona mieszankami mlecznymi, dostarczył wiedzy o ujemnych skutkach wczesnego odstawienia od piersi 
lub sztucznego karmienia od urodzenia. Niemowlęta karmione naturalnie są odporniejsze na choroby infekcyjne, 
ponieważ w mleku kobiecym znajdują się ciała odpornościowe - przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, a także 
pewne składniki hamujące rozwój grzybów. W mleku matki wykryto wiele antybiotyków. Ostatni nazwany 
Lactofelicyną został wyodrębniony przez Japończyków. Jest on bardzo silny, zabija bakterie biegunki. Toteż 
niemowlęta karmione piersią chorują na biegunki dużo rzadziej niż karmione sztucznie. Wiadomo również ,że 
niemowlęta karmione piersią chorują dużo rzadziej na celiakię, a jeśli to się już zdarzy, przebieg choroby jest 
lżejszy. Ma to niebagatelne znaczenie, ponieważ im starsze dziecko, tym łatwiej znosi chorobę, jest odporniejsze , 
ma już wykształcony, własny aparat obronny. Dzieci karmione piersią , choćby przez pierwsze dwa miesiące życia, 
nie mają potem wczesnych zmian miażdżycowych tętnic wieńcowych (w przeciwieństwie do niemowląt 
karmionych mieszankami). Mimo iż objawy miażdżycowe występują najczęściej w wieku dojrzałym, proces 
miażdżycowy występuje najczęściej w wieku dojrzałym, proces miażdżycowy u karmionych butelką zaczyna się 
dużo wcześniej, nieraz nawet u niemowląt. Na przemianę tłuszczową mają wpływ czynniki genetyczne, hormony i 
dieta. Dwa pierwsze nie zależą od naszego postępowania. Natomiast dietą możemy kierować dowolnie. Jej wpływ 
na powstawanie miażdżycy został prześledzony u osób dorosłych cierpiących na chorobę wieńcową o różnym 
nasileniu. Okazało się ,że ciężkie postacie tej choroby rzadziej występują u ludzi, którzy w niemowlęctwie karmieni 
byli piersią. Żywienie piersią ma także znaczenie psychiczne. Polega ona na bliskim kontakcie matki z dzieckiem 
od pierwszej chwili życia.. Brutalność porodu, który przerywa najbardziej ścisły kontakt matki z dzieckiem, jest - 
przez karmienie piersią - łagodzony. Doświadczenia przeprowadzone na zwierzętach wykazały ,że cielesny kontakt 
matki z potomkiem zaraz po urodzeniu powoduje pewne dodatkowe zachowania, a także pobudza rozwój mózgu. 
W USA stwierdzono ,że dzieci w wieku szkolnym, które w niemowlęctwie karmiono naturalnie, mają wyższe iloraz 
inteligencji. To samo obserwowano i zwierząt. Karmione naturalnie szybciej się uczyły i trwalej zapamiętywały, niż 
zwierzęta wcześnie odstawione od sutka. Dzieci karmione piersią także łatwiej uczą się mówić. Zaobserwowano 
,że kontakt cielesny wszystkich ludzi a zwłaszcza matki i dziecka ,ma wieloraki wpływ na zachowania, w tym także 
na zainteresowanie narządami płciowymi. W pierwszym roku życia dotykanie i bawienie się narządami płciowymi 
jest zjawiskiem prawidłowym. Świadczy o zainteresowaniu własnym ciałem i o chęci jego poznania. Po oglądaniu 
rączek, nóżek, poznaniu twarzy dorosłego niemowlę zaczyna interesować się płcią. Przecież w przyszłości będzie 
musiało czuć się dziewczynką lub chłopcem, a potem kobietą i mężczyzną. Te zachowania obserwował pewien 
uczony. Zauważył ,że jeśli matka karmi dziecko piersią, przytula je, głaszcze, nosi, to zawsze bawi się ono 
narządami płciowymi, a jego rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny przewyższa przeciętną. Dzieci matek, 
które mniej się nimi interesowały, rozwijały się przeciętnie i rzadziej dotykały narządów płciowych. Tam , gdzie 
nie było prawidłowej relacji matka - dziecko, rozwój wypadał poniżej przeciętnej. Oczywiście, jak zawsze, tak i tu 
konieczny jest umiar. Gdy zainteresowanie niemowlęcia narządami przedłuża się, należy temu przeciwdziałać, 
zwracając jego uwagę w kierunku nowych , ciekawych rzeczy. Jak wykazały wieloletnie obserwacje, niemowlęta 
karmione butelką znacznie szybciej przybywają na wadze niż dzieci karmione naturalnie. Są ponadto wyższe, a 
nadmierny ciężar w stosunku do wysokości utrzymuje się do trzeciego roku życia. Niektórzy uczeni twierdzą ,że 

otyłe niemowlęta pozostają otyłe w wieku przedszkolnym i szkolnym. Z kolie 80% otyłych dzieci staje się otyłymi 
dorosłymi. Otyłe niemowlęta częściej chorują na zapalenie dróg oddechowych. W okresie noworodkowym u dzieci 
karmionych mieszankami może czasami wystąpić tężyczka, choroba wywołana wysoką zawartością fosforanów i 
niskim poziomem wapnia w mleku krowim. Może to spowodować obniżenie poziomu wapnia we krwi niemowlęcia 
i doprowadzić do drgawek tężyczkowych. Objawia się skurczami mięśni dłoni i stóp. Może wystąpić niebezpieczny 
skurcz krtani, bezdech , sinica warg i twarzy, a czasem całego ciała. Chorobę leczy się przez dożylne podania 
wapnia. Niska zawartość wapnia w mleku krowim rzutuje również na niedokształcone szkliwa zębów mlecznych. 
Ubytki szkliwa są widoczne. W tych miejscach zęby nie błyszczą się , są matowe, bardzo szybko ulegają 
próchnicy. Zęby dzieci karmionych piersią są mocniejsze i odporniejsze na próchnicę. U dzieci karmionych butelką 



zgryz może być przez kilka lat nieprawidłowy. Fizjologicznie żuchwa noworodka jest mała i cofnięta. Szczęka 
górna robi wrażenie dużej, wysuniętej do przodu. Żeby żuchwa rosła prawidłowo, a w przyszłości zęby górne 
opierały się na dolnych, niemowlę musi ssać pierś. Tylko ssanie piersi, a nie butelki, uruchamia odpowiednio 
mięśni żuchwy i sprzyja jej rozrostowi. Dzieci z niewykształconą szczęką dolną mogą mieć trudności z gryzieniem 
stałych pokarmów, dlatego robią to niechętnie. Usunięcie tej wady wymaga dużego wysiłku. Wysoka zawartość 
białka w mleku krowim powoduje ,że poziom produktów przemiany materii, takich jak mocznik i aminokwasy, jest 
we krwi wysoki. Stwarza to dodatkowe trudności dla niedojrzałych jeszcze nerek niemowlęcia. Może to również 
powodować odkładnie się kamienia w drogach moczowych nawet u niemowląt. Z powodu wysokiej zawartości 
białka w mleku krowim, 6 - miesięczne niemowlę karmione butelką ma go w swoim ciele dwa razy tyle , co 
niemowlę karmione naturalnie. Skutki nie są jeszcze dokładnie zbadane. Z doświadczeń prowadzonych na 
zwierzętach wiadomo, że dieta wysokobiałkowa stosowana w pierwszych tygodniach życia szczura powoduje 
później często występowanie nowotworów, chorób naczyń krwionośnych i zakażeń płuc. W dążeniu do 
wyprodukowania najlepszego pokarmu dla niemowląt wyeliminowano z mleka sproszkowanego tłuszcze zwierzęce 
zawierające cholesterol. Zamiast nich wkomponowano tłuszcze roślinne ubogie w ten składnik. Okazało się ,że 

naczynia krwionośne dzieci karmionych tym mlekiem nie ulegają procesom miażdżycowym tak wcześnie. Miało to 
jednak i ujemne skutki. Kiedy dzieci karmione w ten sposób otrzymały produkty zawierające cholesterol (np. 
masło), okazało się ,że nie potrafiły sobie z nim dać rady, tzn. ich organizm nie rozkłada go. Toteż poziom 
cholesterolu w krwi szybko wrastał. Odtąd przestano eliminować tłuszcze zwierzęce ze sproszkowanego mleka dla 
niemowląt. 
 
Budowa piersi 
Kształt, wielkość i wygląd zewnętrzny piersi jest uwarunkowana genetycznie, tak jak kolor oczu czy zarys brwi. Na 
szczycie brodawek otoczonych ciemniejszą obwódką znajdują się liczne ujścia kanalików mlecznych. Brodawki 
mogą być wypukłe, płaskie a nawet wklęsłe. Wnętrze sutka składa się z kilkunastu części podobnych do kiści 
winogron, ułożonych promieniście w stosunku do brodawki. Każda z nich jest odrębną jednostką. U podstawy 
każdej części znajdują się pęcherzyki mleczne, od których prowadzą kanaliki, początkowo wąziutkie, potem coraz 
szersze i przechodzą w zatoki znajdujące się wokół brodawki. Gruczoły mleczne powiększają się szczególnie w 
pierwszych miesiącach ciąży. Następuje to stopniowo. Skóra brodawki i otoczki ciemnieje, wypukłości na 
brodawce powiększają się, co stanowi jeden z pierwszych objawów ciąży. Wtedy widać wyraźnie ,że te wypukłości 
to maleńkie gruczoły, które wydzielają płyn nawilżający sutek. Skóra nabrzmiałych, ciążowych piersi jest tak 
cienka ,że przeświecają przez nią naczynia krwionośne .W okresie karmienia piersi wyglądają tak ,jak w czasie 
ciąży. Dopiero po zakończeniu laktacji, piersi (przeważnie) wracają do wielkości i wyglądy sprzed ciąży. Czasem 
gdy kobieta karmi tylko jedną piersią, druga jest dużo mniejsza, ale po okresie karmienia ich wielkości wyrównują 
się. 
 
Wytwarzanie pokarmu 
Jest to proces bardzo skomplikowany. Przez całą ciążę gruczoł piersiowy przygotowuje się do wytwarzania 
pokarmu, ale łożysko nie dopuszcza do jego wydzielania. Z chwilą urodzenia dziecko łożysko zostaje wydalone i 
kończy się jego hamujący wpływ. Pokarm zaczyna się wydzielać. Matka może natychmiast po porodzie karmić 
dziecko. W tych pierwszych dniach wytwarzanie pokarmu jest regulowane za pomocą hormonu zwanego 
prolaktyną. Przez pierwszy tydzień poziom prolaktyny we krwi jest stale wysoki, ale potem obniża się i tylko 
przystawianie dziecka do piersi powoduje jej wzrost, a co za tym idzie - wytwarzanie pokarmu. To tłumaczy 

,dlaczego częstotliwość karmienia wpływa na produkcję mleka. Każde zdrowe niemowlę otrzymuje tyle 
pożywienia, ile mu potrzeba. Podanie noworodkowi butelki z mlekiem, a nawet tylko z wodą, zmniejsza jego 
łaknienie i osłabia naturalny odruch ssania. Dochodzi do zastoju pokarmu w piersiach, do mózgu wysyłane są 
sygnały, by prolaktyna nie wydzielała się a co za tym idzie zmniejsza się produkcja pokarmu. W piersiach 
powstaje pokarm, który samoistnie uwalniany. Jest to także proces precyzyjnie zaplanowany przez naturę. 
Dziecko nie otrzymałoby dostatecznej ilości mleka wyłącznie przez ssanie. Nie miałoby siły wyssać tyle , ile 
potrzebuje. Dlatego pokarm sam spływa do jego buzi. Gdy matka karmi jedną piersią, z drugiej również wypływa 
mleko. Na skutek drażnienia brodawki sutkowej wytwarza się w przysadce inny hormon - oksytocyna, która 
powoduje skurcz kanalików mlecznych. W ten sposób mleko zostaje wypchnięte na zewnątrz. Wydzielanie 
oksytocyny można łatwo wywołać nawet dotykaniem palcami sutka, a także myślą o karmieniu. Zaczyna wtedy 
wyciekać pokarm. Tak samo łatwo można zniszczyć ten mechanizm. Niekiedy ból brodawek, obawa o ilość 
pokarmu , niechęć do karmienia mogą zahamować wytwarzanie oksytocyny, a więc i odruchu samoistnego 
uwalniania mleka. W przeciwieństwie do prolaktyny oksytocynę potrafimy produkować w postaci syntetycznej. 
Działa ona tak samo jak naturalna. Najlepszy skutek odnosi podawanie oksytocyny syntetycznej w pierwszych 

dniach po porodzie (odpowiednią dawkę leku podaje się na 1-3 minuty przed karmieniem. Tak więc przy 
kłopotach z laktacją lekarz wraz z psychoterapeutą może pomóc karmiącej. Oksytocyny nie wolno podawać dłużej 
niż 7-10 dni. Później pojawia się działanie uboczne. 
 
Jeżeli dziecko nie może ssać piersią  

Wydaje się, że dzieci, które naprawdę nie mogą być karmione piersią, jest bardzo mało. Do wyjątków bowiem 
należą matki, którym z przyczyn zdrowotnych zabroniono podawania piersi. Są to niektóre kobiety chore na AIDS, 



zakaźną żółtaczkę, kiłę, gruźlicę. Przeciwwskazaniem do karmienia piersią jest przyjmowanie przez matkę leków, 
które przechodzą do pokarmu i zatruwają niemowlę. Również nie są karmione piersią dzieci adoptowane, sieroty, 
wcześniaki urodzone z niską wagą, niemowlęta nie mające odruchu ssania na skutek uszkodzenia centralnego 
układu nerwowego, a także dotknięte niektórymi wadami wrodzonymi, np. rozszczepem wargi czy podniebienia. 
Oczywiście istnieją przeszkody utrudniające karmienie naturalne. Są one jednak z pewnością do pokonania. 
Przykładem mogą być wcześniaki, które czasem przez miesiąc nie mają odruchu ssania, są karmione pipetką, 
ściągniętym pokarmem. Gdy rozwinie się odruch ssania, wielki matczyny trud zostaje nagrodzony udanym 
pierwszym i następnymi przystawieniami do piersi. Niestety jeszcze sporo matek nadal nie karmi piersią ze 
względu na nieumiejętne radzenie sobie z pojawiającymi się trudnościami, inne nie podejmują karmienia 
naturalnego, ponieważ lekceważą wagę problemu, beztrosko wybierają butelkę bo wtedy można zniknąć z domu 
nawet na pół dnia. Czasami jednak zachodzą wyjątkowe okoliczności. 
To kobieta i tylko ona sama , ma prawo i obowiązek decydować o sposobie karmienia swego dziecka 
Ale żeby decydować , powinna rozpatrzyć wszystkie argumenty za i przeciw i wiedzieć na tyle dużo o zdrowiu, 
rozwoju i żywienie niemowlęcia , by nie mieć po pewnym czasie wyrzutów sumienia. Jeśli jest świadoma korzyści 

karmienia piersią , a mimo to podejmuje decyzję karmienia butelką, niech uzna , że ten sposób jest w jej 
odosobnionym przypadku korzystny. Niech się potem nie dręczy ,gdyż to dopiera pogarsza sytuację. Tak więc 
chcemy czy nie chcemy część niemowląt jest karmione butelką. Wobec takiego stanu rzeczy, ważne jest , by 
dzieci te były żywione prawidłowo według najlepszej i najnowszej wiedzy. Nierzadko jeszcze spotyka się dzieci, 
które w okresie niemowlęcym otrzymują rozcieńczone lub pełne mleko krowie, z czego matka jest nawet dumna. 
Cieszy się ,że maluch jest już tak dorosły dobrze je znosi. Jeszcze stale krowie mleko uważa się za bardzo zdrowe, 
co zresztą jest słuszne, ale wyłącznie w przypadku starszych dzieci, młodzieży i dorosłych. Tymczasem 
nieprawidłowe żywienie niemowląt może spowodować natychmiastowe zaburzenia oraz skutki odległe w czasie, 
ujawniające się po miesiącach i latach. Niemowlę , szczególnie to karmione butelką, jest bardzo wrażliwe na 
wszelkiego rodzaju zakażenia. 
• Podczas przygotowywania posiłku musimy więc przestrzegać zasad higieny, tym surowszych, im młodsze jest 
dziecko 
• Dla wygody dobrze jest przeznaczyć specjalne naczynia, które będą się zmieniały w zależności od wieku 
malucha 
• Butelki przez pierwsze miesiące życia należy po starannym umyciu sterylizować, potem tylko wyparzać 
• Konieczne jest ścisłe przestrzeganie sposobu przygotowania posiłku. Jest ona zamieszczona na każdym 
opakowaniu modyfikowanego mleka sproszkowanego dla niemowląt 
• Przygotowujemy je zawsze tuż przed podaniem 
• Nie pozostawiamy niezjedzonej reszty na później, ponieważ w mleku nie ma substancji zabijającej zarazki, 
natomiast bardzo łatwo rozwijają się w nim bakterie i staje się ono wysoce szkodliwe. 
Nie należy przygotowywać posiłków mlecznych z płynnego mleka krowiego (lub innego zwierzęcia) przez cały 
pierwszy rok życia. Dotyczy to również pełnego mleka sproszkowanego. Niemowlęta powinny być karmione 
specjalnym sproszkowanym mlekiem, które ma skład zbliżony do mleka kobiecego. Jest to tym ważniejsze, im 
niemowlę jest młodsze, a więc szczególnie w pierwszych 4 miesiącach życia. Dla tych najmłodszych produkowane 
są mleka o różnych nazwach fabrycznych, ale zawsze opatrzone informacją "mleko modyfikowane początkowe" . 
Te produkty przygotowywane są z mleka krowiego, olejów roślinnych i białka serwatkowego i wzbogacane 
witaminami i solami mineralnymi. Mleko dla starszych niemowląt do 5 miesiąca życia ("następne") zawiera 
dodatkowo laktozę, sacharozę i inne złożone cukry, a także skrobię lub kleik bezglutenowy. W wyniku 

skomplikowanych procesów technologicznych oba mleka uzyskują skład podobny do pokarmu kobiecego. Niestety 
białka mleka krowiego nie da się zmienić w białko ludzkie i nie jest to ,jak wiemy , jedyna różnica między tymi 
pokarmami. Odpowiednie przepisy regulują ich zdrowotną jakość . Dotyczą one zawartości substancji szkodliwych 
dla zdrowia, takich jak niektóre metale, pestycydy, drobnoustroje, antybiotyki , azotany. Przez pierwsze 4 
miesiące życia niemowlę powinno być karmione na żądanie modyfikowanym mlekiem początkowym, 
przygotowanym według wskazań umieszczanych na opakowaniu (poniższa tabelka): 

Wiek w 
miesiącach 

Liczba 
posiłków,wielkość 

porcji 
Rodzaj posiłków 

1 7 x 9-110 ml modyfikowane mleko początkowe 

2 6 x 110-130 ml modyfikowane mleko początkowe 

3 6 x 150 ml modyfikowane mleko początkowe 

4 6 x 150 ml , 1 x 30 - 60 ml modyfikowane mleko początkowe , sok z owoców lub 50 g skrobanego jabłka 

5 5 x 180 ml 
4 x modyfikowane mleko następne 
60 ml soku z owoców lub 100 g skrobanego jabłka 
1 x zupa - papka jarzynowa 

6 5 x 180 ml 
4 x modyfikowane mleko następne 
1 x zupa - papka jarzynowa bez wywaru + 10 g gotowanego mięsa 
140 g przecieru owocowego 



7 5 x 

2 x 180 ml modyfikowane mleko następne 
1 x 180 ml kaszka bezglutenowa na mleku modyfikowanym 
1 x 200 ml zupa - papka jarzynowa na rosole = 10 g gotowanego mięsa (3-4 g 
białka) 
1 x kisiel mleczny z 1/2 żółtka na mleku następnym lub deser owocowy 
150 g przecieru owocowego 

8 5 x 

2 x 180 ml modyfikowane mleko następne 
1 x 180 ml kaszka bezglutenowa na mleku modyfikowanym 
1 x 200 ml zupa - papka jarzynowa na rosole = 10 g gotowanego mięsa (3-4 g 
białka) 
1 x kisiel mleczny z 1/2 żółtka na mleku następnym lub deser owocowy 
150 g przecieru owocowego 

9 5 x 200 ml 

2 x 200 ml kaszka bezglutenowa na mleku modyfikowanym z dodatkiem owoców 
1 x kisiel mleczny z 1/2 żółtka na mleku następnym 
1 x 200 ml zupa - papka jarzynowa + 15 g gotowanego mięsa (4-6 g białka) 
1 x kisiel owocowy lub owoce, lub kompot + biszkopt bezglutenowy, chrupki 
kukurydziane 

10 4-5 x 200 ml 

Wprowadzenie zbóż glutenowych - kasze, bułki, chleb, sucharek, 3 x mleczny posiłek, 
obiad z dwóch dań - zupa + jarzynka z dodatkiem 20g gotowanego mięsa (6-9 g 
białka), przeciery, soki owocowe. Ostrożnie można wprowadzać cytrusy, banany i nne 
owoce południowe 

11-12 4-5 x 220 ml 
Jak wyżej oraz wprowadzać całe jajko 3-4 razy w tygodniu, twarożek, kefir i jogurt 1-
2 x q tygodniu, kakao- do 2 x w tygodniu, nadal posiłki mleczne na mleku następnym 

 

 

Liczbę karmień i ilość pokarmu trzeba dostosować do wymagań dziecka. Zwykle noworodek jest głodny co 2-3 
godziny , co powoduje ,że musimy go karmić 8 -10 razy na dobę. W drugim miesiącu życia zaczyna przesypiać w 
nocy kilka godzin i wtedy je do 7 razy dziennie. W 3 miesiącu liczba karmień może się zmniejszyć do 6. 
Oczywiście nie jest to regułą, Wszystko zależy od dziecka. W pierwszych 4 miesiącach starajmy się nie podawać 
innych produktów poza mieszanką mleczną . Matki czasami chcą urozmaicić posiłki dziecka. Nie mogą się 
doczekać kiedy lekarz pozwoli na podanie owoców lub soków. Wiadomo ,że jednostajne żywienie dla dorosłego 
jest niezdrowe, więc rodzice obawiają się złych skutków wyłącznie mlecznej diety. Chcą również zrobić dziecku 
przyjemność kupienia drogiego owocu. Tymczasem pożywienie niemowlęcia jest wystarczająco bogate i 
różnorodne jak na jego możliwości trawienia i przyswajania. Składa się z wielu składników, które są dla niego 
wystarczające, a do których jego układ pokarmowy musi się przystosować. Późniejsze , niż zalecano do niedawna, 
wprowadzenie soków ,ma na celu ochronę dziecka przed szkodliwymi substancjami, znajdującymi się w mniejszej 
lub większej ilości w owocach i warzywach (zanieczyszczenia przemysłowe, nawozy i środki ochrony roślin) 
.Niektóre warzywa i owoce wykazują duże właściwości uczulające. Należą do nich szczególnie owoce cytrusowe, 
banany, poziomki. Z tych powodów bezpieczniej jest wprowadzać soki wtedy gdy śluzówka przewodu 
pokarmowego niemowlęcia jest dojrzalsza, bardziej szczelna i mniej przepuszcza czynniki uczulające. 
Niemowlętom karmionym butelką zaczynamy podawać soki w 4 miesiącu życia. W tym wieku więc niemowlę 
otrzymuje 6 razy dziennie mieszankę mleczną z modyfikowanego mleka początkowego i dodatkowo soki owocowe 
lub tarte jabłko. Nową potrawę wprowadzamy stopniowo 

• Pierwszego dnia podajemy tylko jedną łyżeczkę soku dziennie. Niech maluch pozna znak smak niemlecznego 
jedzenia i niech jego przewód pokarmowy pomału przystosowuje się do niego. 
• Następnego dnia zwiększamy ilość soku ostrożnie, by wreszcie dojść do 30-60 ml. Gdy dziecku nie smakuje 
nowa potrawa, nie trzeba go zmuszać ani się tym martwić. Powtórzmy próbkę za kilka dni. Pierwszym sokiem jest 
sok z jabłka, później wprowadzamy soki z innych sezonowych owoców 
Latem można wykorzystać wszystkie rosnące w Polsce owoce poza poziomkami, a więc maliny, jeżyny, agrest, 
morele, brzoskwinie a przede wszystkim porzeczki - najlepiej czarne, przebogate w witaminę C. Z czasem można 
również oprócz lub zamiast soku podać tarte jabłko. • W następnym miesiącu rozszerzamy jadłospis o sok 
warzywny. Warzywa korzeniowe, szczególnie marchew, gromadzą przy nieodpowiedniej uprawie trujące dla 
człowieka azotyny i azotany. Starajmy się więc o warzywa z widomego źródła, najlepiej w upraw ekologicznych, 
Są one sprzedawane w specjalnych sklepach, w których podaje się informację, kto je uprawia i odpowiada za ich 
jakość. Jeśli nie jesteśmy pewni czystości chemicznej warzyw, lepiej kupować gotowe przetwory i soki dla 
niemowląt, ponieważ surowce do ich produkcji pochodzą z kontrolowanych upraw .Warzywem stosunkowo 

zdrowym jest dynia, która nie wchłania nawozów, a przed szkodliwością substancji z powietrza chroni ją gruba 
skóra 
• W 5 miesiącu życia zamiast mleka modyfikowanego początkowo stosujemy mleko modyfikowane następne. 
Jeden mleczny posiłek zastępujemy zupą jarzynową lub papką z jarzyn. Pierwszą zupę można przyrządzić z dyni 
lub z marchwi z dodatkiem ziemniaka i kleiku ryżowego albo kaszy kukurydzianej. Przez kilka miesięcy (możliwie 
długo) zupy jarzynowej nie słodzimy ani nie solimy. Z czasem do zup dodajemy inne jarzyny. Robimy to ostrożnie 
żeby móc zauważyć , które z nich są przez dziecko źle tolerowane lub mu nie smakuje. Dlatego każdą nową 
jarzynę wprowadzamy co kilka dni: 



Nazwa produktu Miesiąc życia 

owoce od 4 

warzywa od 5 

mięso od 6 

rosół od 7 

żółtko od 7 

biszkopt bezglutenowy od 9 

zboża glutenowe od 10 

wędlina od 10 

jaja całe od 11 

twarożek od 11 

 

 

• W 6 miesiącu życia niemowlę je zwykle 5 razy dziennie . Ilość przecieru owocowego i soków zwiększamy do 150 
ml. Do zupy jarzynowej dodajemy około 10 g zmiksowanego mięsa, początkowo białego, a potem dowolnego byle 
chudego. Uwaga - do zupy dla dziecka w tym wieku nie dolewamy wywaru z mięsa 
• 7- i 8- miesięczne niemowlę otrzymuje rano i po południu mleko modyfikowane następne, w południe papkę z 
jarzyn, już na rosole z dodatkiem mięsa, na podwieczorek kisiel mleczny z zagotowaną połową żółtka, a na noc 
kaszę kukurydzianą na mleku modyfikowanym. Między posiłkami zjada przecier owocowy 
• W 9 miesiącu modyfikowane mleko następne podawane rano i popołudniu możemy zagęścić kaszą 
kukurydzianą, kleikiem ryżowym lub mąką ziemniaczaną, dodajemy pół gotowanego żółtka, ilość mięsa 
zwiększamy do 15 g. Dziecko może dostać do gryzienia bezglutenowy biszkopt, chrupki kukurydziane lub ryżowe 
albo kromkę bezglutenowego chleba. 
• W 10 miesiącu ostrożnie , początkowo w małej ilości wprowadzamy potrawy z glutenem - tylko dla dzieci bez 
objawów uczuleniowych, pochodzących z niealergicznych rodzin. Zaczynamy od pieczywa, sucharków i kasz. Ilość 
mięsa może wzrosnąć do 20 g. Warto z niego przyrządzać klopsiki. Próbujemy wprowadzać cytrusy, banany i inne 
owoce południowe, uważając aby nie mnożyć nowinek Nowe potrawy należy wprowadzać co kilka dni. 
• Pod koniec 1 roku życia wprowadzamy do diety całe jajko, które można podawać 3lub 4 razy w tygodniu - 
gotowane lub w postaci jajecznicy przyrządzanej na parze. W ostatnich dwóch miesiącach pierwszego roku życia 
wprowadzamy po raz pierwszy pełne mleko płynne w postaci kefiru lub jogurtu Gdy dodamy do niego owoce, 
będzie to pełnowartościowy posiłek, odpowiedni np. na podwieczorek. Dla urozmaicenia proponujemy dziecku 
twarożek .Dwa razy w tygodniu do mleka można dodać kakao. Wtedy też możemy rozszerzyć dietę o szlachetne 
wędliny np. szynkę. Jednak lepiej zastąpić je gotowanym , cienko krajanym w poprzek włókien mięsem na zimno. 
Wędzone mięso nie jest zdrowe. Niemowlętom karmionym modyfikowanym mlekiem nie należy podawać niczego 
do picia. Wystarczą te płyny, które są zawarte w mieszankach, potem w sokach, owocach , zupie. Do 
rozprowadzania mlecznego proszku powinno się używać jedynie , przynajmniej w pierwszych miesiącach życia, 
bardzo czystej wody , pochodzącej z głębokich źródeł. Może to być woda oligoceńska lub specjalna dla niemowląt 
mineralna. Należy ją gotować 10 minut. 
Modyfikowane mleko dla niemowląt początkowe i następne wzbogacane jest witaminami i często żelazem. 

Zawarta w nich ilość witamin pokrywa dzienne zapotrzebowanie, nie trzeba więc dziecku karmionemu takim 
mlekiem dodatkowo ich serwować. Jedynie w miesiącach jesienno-zimowych, kiedy dni są krótkie i pochmurne 
należy dietę niemowlęcia uzupełniać witaminą D podawaną w kroplach lub tabletkach (400 - 600 jednostek 
dziennie)  
 
Karmienie piersią bliźniąt  

Co osiemdziesiąta ciężarna kobieta rodzi bliźnięta. I obserwuje się tendencję wzrostową. Zachodzi konieczność 
starannego przemyślenia sposobu karmienia dwójki dzieci. I to jeszcze przed ich urodzeniem. Możliwość 
wykarmienia piersią bliźniąt jest często przez matki oceniania pesymistycznie. Niestety nie tylko one wierzą w 
możliwość wykarmienia dwojga dzieci. Również otoczenie nie wyobraża sobie , by kobieta miała dostateczną ilość 
mleka. Jeśli się okazuje ,że karmienie piersią dwojaczków jest możliwe- podnoszą się głosy, że odbywa się to 
kosztem matki. Oczywiście taki osąd bywa ogromnie deprymujący i często utrudnia , a nawet uniemożliwia 

karmienie naturalne. Tymczasem temu przekonaniu należy bezwzględnie zaprzeczyć. Matka, która wykarmiła w 
swoim łonie i urodziła bliźnięta, jest w stanie zapewnić im także swoje naturalne pożywienie. W takich 
przypadkach nie występują trudności z "produkcją" mleka, ponieważ dwojaczki są częściej niż pojedyncze dzieci 
przystawiane do piersi co nasila wytwarzanie pokarmu. Zdrowie kobiety również nie ponosi uszczerbku. Natomiast 
opieka nad bliźniętami, a także technika ich karmienia, jest niewątpliwie trudna. Od razu należy założyć, że matka 
bliźniąt nie może ich pielęgnować bez osób trzecich. I nie wystarczy tylko współuczestnictwo męża. Konieczna jest 
obecność kogoś, w godzinach, gdy matka jest sama. Może to być babcia, dziadek lub nawet starsze dzieci, 
ewentualnie osoba obca. Najtrudniejsze są pierwsze tygodnie, dopóki nie ureguluje się tryb życia całej rodziny. 
Żeby ten okres się nie wydłużał, konieczne jest spokojne, bez pośpiechu i napięcia postępowanie z dziećmi. 



Jedynym warunkiem zapewnienia pokarmu obojgu dzieciom jest przystawianie ich do piersi. Żeby jednak nie 
odbyło się to kosztem zdrowia kobiety, powinna się prawidłowo odżywiać. Prawidłowy sposób odżywiania nie jest 
jednak koniecznym warunkiem produkcji mleka .Dieta w czasie laktacji nie powinna odbiegać od sposobu 
żywienia w czasie ciąży. Te dwa okresy pod względem zapotrzebowania na składniki odżywcze są do siebie 
podobne. Najważniejszym składnikiem jest białko, bo z niego zbudowane są wszystkie tkanki. Ilość białka, a także 
innych składników odżywczych w czasie pojedynczej ciąży i karmienia jednego dziecka , powinna wzrosnąć w 
stosunku do okresu przed ciążą o około 25%. W przypadku bliźniąt prawie o 50%. W okresie karmienia nie 
powinno się stosować diet eliminujących jakikolwiek produkt, chyba ,że jest to niezbędne. Odżywianie kobiety w 
czasie laktacji jest bardzo ważne dla niej i dla dziecka, ale nie należy stale myśleć o składnikach diety, 
proporcjach posiłków, piciu odpowiednich płynów ani żyć z miarką i wagą w ręku. Jest to męczące i niepotrzebne. 
Trzeba jednak zastanowić się nad dietą, poznać jej wskazania i po prostu w miarę możliwości jeść to co się lubi, 
na co ma się ochotę (nie przesadzając w objętości porcji). Stosowanie się do sztywnych reguł nie jest niezbędne , 
ale warto się orientować ,czego potrzebuje organizm kobiety w czasie laktacji. Ze względu na duże 
zapotrzebowanie na wapń istotne jest to by kobieta piła mleko. Jeśli jednak go nie lubi, może zastąpić je kefirem, 

jogurtem, serwatką, koktajlem mlecznym. Jeżeli nie może go natomiast pić ze względów zdrowotnych, pozostają 
jedynie niewielkie ilości masła lub bezbiałkowa margaryna .Dietę należy wtedy uzupełnić wapniem i witaminą D3. 
Ciąża mnoga zwykle trwa krócej niż ciąża pojedyncza. To powoduje ,że bliźnięta rodzą się przedwcześnie i mają 
niską masę ciała po urodzeniu. Dodatkowo często obserwuje się ,że jedno z nich jest mniejsze niż drugie z 
powodu różnego usytuowania w łonie matki. Nierzadko różnice w wadze są znaczne. Jedno z nich, a czasem 
oboje, nie mogą być od razu przystawione do piersi, ponieważ jeszcze nie potrafią ssać. Musi upłynąć kilka dni , 
zanim dojrzeją do karmienia naturalnego. Zdarza się ,że dziecko nieporadnie zabiera się do ssania piersi. Gdy jest 
głodne, dodatkowo denerwuje się znikomym efektem. Wszak kobieta nie karmiła przez pierwsze dni po porodzie i 
rzeczywiście wytwarza mniej pokarmu. Przy pierwszych karmieniach nie potrafi być rozluźnione, denerwuje się . 
Dziecko szarpie brodawkę i wypuszcza ją z ust. W rezultacie pierwsze karmienie i kilka kolejnych może być 
nieudanych, co całkowicie pozbawia kobietę wiary w powodzenie tej metody. Nie należy się zrażać . Trudności są 
przejściowe i zakończą się pełnym sukcesem. Trzeba jednak bardzo chcieć wierzyć w zwycięstwo. Powinien 
pojawić się ktoś, kto utwierdzi kobietę w przekonaniu, że te kłopoty nie potrwają długo. Tym , kto psychicznie 
wesprze matkę, może być lekarz, pielęgniarka, jakaś doświadczona matka. Starsze pokolenie niestety jest w tym 
przypadku zwykle nieprzydatne, ponieważ za ich czasów niemowlęta były przeważnie karmione butelką. O 
sposobie karmienia bliźniąt można także poczytać w odpowiednim poradniku. Następną trudnością jest 
wypracowanie odpowiedniej techniki karmienia. Możemy karmić każde dziecko osobno, lub dwoje w jednym 
czasie. Gdy zastosujemy pierwszą metodę, nie mamy kłopotu ani z przystawianiem do piersi ani z karmieniem. 
Jednak jest to możliwe tylko wtedy, gdy jedno dziecko jest głodne a drugie spokojnie czeka na swoją kolej. 
Niestety taka sytuacja rzadko się zdarza. Poza tym karmienie na zmianę jest bardzo czasochłonne. Szczególnie w 
pierwszych tygodniach po urodzeniu dzieci matka nie ma na nic czasu, przystawia bliźniaki do piersi nieprzerwanie 
przez 24 godziny na dobę. Często niemowlęta są głodne równocześnie trzeba wybrać drugi sposób karmienia. 
Zaoszczędza to sporo godzin, ale stwarza trudności techniczne. W tej metodzie konieczna jest pomoc dodatkowej 
osoby, która musi podawać karmiącej drugie dziecko. Istnieją trzy pozycje w których można karmić bliźniaki 
równocześnie: 
• Pierwsza to położenie się matki na wznak na tapczanie obok po obu jej stronach i w takim jak ona kierunku leżą 
bliźnięta, twarzami zwrócone do piersi. Ta pozycja może być równocześnie zastosowana w szerokim, wygodnym 
fotelu w ułożeniu półleżącym 

• Druga pozycja: matka siedzi w fotelu, dwojaczki leżą na jej kolanach główkami zwrócone do siebie, nóżkami zaś 
ku jej pachom. Główki wraz a tułowiami są przytrzymywane przez przedramiona matki, nóżki znajdują się w obu 
jej boków bez przytrzymywania 
• Trzecia pozycja: również siedząca. ; matka trzyma główki przy piersiach, nóżki dzieci są zwrócone ku sobie, przy 
czym kończyny jednego zachodzą na kończyny drugiego 
Trzymanie dwojga dzieci równocześnie wymaga od matki dużych umiejętności. Nie każdej się to udaje. 
Oczywiście pozbawia się dzieci indywidualnego przebywania z matką, a matce uniemożliwia się dokładną 
obserwację maluchów. Inną trudnością jest trzymanie dzieci pionowo po karmieniu, aby im się odbiło połknięte 
powietrze Do tej czynności konieczna jest druga osoba. Bliźniętom nie jest wygodnie w czasie równoczesnego 
karmienia - ani ułożenie ani kontakt z matką nie są najlepsze. Należy wybrać taką pozycję , która całej trójce 
najbardziej odpowiada .Zwykle już po paru dniach wybór jest jasny. Karmienie odbywa się potem stale w taki 
sam sposób. Dzieci się do niego przyzwyczajają i oczekują na ułożenie w swojej pozycji. Nie należy karmić 
jednego dziecka piersią a drugiego butelką. Takie postępowanie brane jest pod uwagę wtedy, gdy jedno z bliźniąt 
wydaje się silniejsze . Nie zawsze jednak większa waga świadczy o lepszym zdrowiu. Poza tym po latach mogą się 

w matce odezwać wyrzuty sumienia z powodu nierównego traktowania dzieci, szczególnie jeśli to karmione 
butelka zacznie mieć kłopoty ze zdrowiem. Nie radzę również karmić bliźniąt w sposób mieszany na zamianę 
butelką i piersią. Jest to w praktyce bardzo trudne i wyraźnie skraca laktację. Zazwyczaj po pierwszych 
tygodniach nieregularnego przystawiania do piersi, gdy karmi się raz jedno raz drugie dziecko, albo obydwoje 
razem - powinno się dążyć do usystematyzowania karmienia. Oczywiście nie można tego uczynić w sposób 
drastyczny, kosztem dyskomfortu dzieci .Do regularności należy jednak stale dążyć i znaleźć takie możliwości, by 
przerwy między karmieniami były możliwie jednakowe dla obydwojga maluchów. Tak więc, jeśli matka bardzo 
chce karmić bliźnięta piersią, może to zrobić z powodzeniem i po dojściu do wprawy - bez większych trudności.  



 
Uzależnione od butelki  

Oto fragment listu młodej mamy, opisujący problem , z którym nie potrafi sobie dać rady: "Mój synek, który 
obecnie ma trzy lata, pije, jak mi się zdaje, ogromne ilości płynów. W dzień i w nocy domaga się soku lub 
herbatki. Jeśli mu odmawiam, przeraźliwie krzyczy. Myślę, że ma pragnienie, więc wlewam w butelkę herbatkę i 
podaję mu. W nocy często się budzi i sięga po swoją butelkę. Bez picia ponownie nie zaśnie. Jednej nocy wypił 
1,5 litra. Wtedy się przeraziłam i poszłam do lekarza, Po zbadaniu i objerzeniu analizy moczu lekarz stwierdził ,że 
syn rozwija się prawidłowo , jest zdrowy. Niestety przyzwyczaił się do stałego sięgania po butelkę. Odzwyczajanie 
musi być stopniowe ale konsekwentne." 
Wyżej opisany problem pojawił się u wielu dzieci na zachodzie Europy w połowie lat 70 XX wieku. W tym czasie 
mogły one dostać do rąk plastikowe butelki. Ich kształty i pojemność były różne. Wszystkie miały niewielką wagę 
i były nietłukące. Niemowlę otrzymywało płyny w butelce, z czasem uczyło się utrzymywać ją w rączkach i 
samodzielnie sobie radzić. To bardzo ułatwiało matce pielęgnację malucha, oszczędzając jej czas. Butelka 

spełniała kilka zadań : zaspokajała potrzebę picia i ssania, była zabawką i zastępował kontakt z matką. Gdy 
dziecko przejawiało oznaki niezadowolenia pojawiające się w chwilach nudy, otrzymywało do rąk butelkę. Zajęte 
czynnością picia, ssania i samoobsługiwania się przestawało marudzić. Potem stawiało butelkę blisko siebie, by 
przy najbliższej okazji zamiast smoczka wziąć ją do ręki i do ust. Zasypianie odbywało się jedynie wtedy, gdy 
dziecko miało w buzi butelkę ze smoczkiem i w czasie popijania zapadało w sen. Ponieważ niemowlę sporo piło, 
również tyle samo oddawało moczu. Im więcej siusiało, tym częściej budziło się w nocy i tym większe miało 
pragnienie. Narastała spirala picia i oddawania moczu. Równolegle z plastikowymi butelkami pojawiły się herbatki 
dla niemowląt i małych dzieci. Miały tę zaletę, że znakomicie rozpuszczały się w wodzie, były smaczne, o 
wielorakim zastosowaniu i właściwościach. Wystarczyło wlać wodę i wsypać herbatkę. Te przyczyny 
spowodowały, że bardzo wiele dzieci "uzależniło się" od picia z butelki. Po bardzo dużej kampanii prasowej, 
radiowej i telewizyjnej zwrócono uwagę na ten nawyki liczba "nałogowców" zaczęła się zmniejszać. W Polsce 
problem ten pojawił się dużo później i na szczęście zbiegł się z tendencją do szeroko zakrojonego karmienia 
naturalnego. Zwrócono uwagę ,że niemowlęta karmione piersią nie powinny niczego poza pokarmem matki 
otrzymywać przez pierwsze półrocze. Potem powinny pić z kubeczka. Ale ponieważ sposób podawania płynów 
kubeczkiem jest dość czasochłonny, wiele matek ułatwia sobie życie. W gorszej sytuacji są niemowlęta nie 
karmione piersią. Te otrzymują butelkę wcześnie, ponieważ nawet w pierwszym półroczu życia nie potrafią w inny 
sposób jeść. I nie byłoby to naganne, gdyby butelki używały właściwie, zgodnie z jej przeznaczeniem, to znaczy 
do nakarmienia i napojenia. Płyny zaspokajające pragnienie powinny być podawane o ustalonych porach, a nie w 
celu zajęcia czymś dziecka, uspokojenia go czy też odwrócenia uwagi od przykrości. Jeśli nie oddzielimy celu 
zaspokojenia pragnienia i karmienia od celów pozostałych, to doprowadzimy do opisanego wyżej zespołu 
uzależnienia. Najczęściej butelka jest używana jako pocieszyciel na wszystkie fizyczne, a przede wszystkim 
duchowe troski dziecka. Matka np. po wstawieniu wózka do tramwaju, jak tylko dziecko zapłacze, natychmiast 
daje mu do rąk butelkę. To bardzo wygodne. Dziecko jest grzeczne, spokojne i nieabsorbujące. Wszystkie dzieci, 
które mają w zasięgu ręki butelkę ze słodkim płynem, cierpią na próchnicę zębów. Obserwuje się ją zaraz po 
ukończeniu pierwszego roku życia. Próchnica rozwija się na skutek szkodliwego działania węglowodanów, a 
przede wszystkim cukru, na szkliwo. W jamie ustnej z cukrów wytwarzają się kwasy. Rozpuszczają one i 
wypłukują z zębów wapń i powodują ich demineralizację. Gdy szkliwo jest już uszkodzone, bakterie wytwarzają 
ubytek w następnej warstwie zębów - zębinie. Zawartością butelki są najczęściej herbatki i soki, które zawierają 
szkodliwy dla zębów cukier .ale nie tylko węglowodany są przyczyną próchnicy .Spowodować ją może nawet 
wypicie samej wody. Ślina ma właściwości antybakteryjne a więc także przeciwpróchniczne. Jeśli jednak dziecko 
często pije wodę, za każdym razem spłukuje nią ślinę z zębów. Jest to szczególnie niebezpieczne wieczorem, 
ponieważ w nocy, w czasie snu śliny wytwarza się mniej niż w dzień. Jeśli więc wieczorem zostanie spłukana z 
zębów, są one narażone przez dłuższy czas na działanie bakterii wywołującej próchnicę. Picie wieczorem przed 
zaśnięciem powoduje ,że rano, pełny żołądek, zawierający rozcieńczony płynem soki żołądkowe, nie oczekuje, jak 
powinien, śniadania. Dziecko nie ma apetytu rano, a w najlepszym razie apetyt jest zmniejszony. Uzależnienie 
małego dziecka od butelki nie jest wcale rzadkim zjawiskiem. Ilość wypijanych płynów u różnych dzieci nie jest 
jednakowa. Skrajne przypadki wypijania kilku litrów płynu na dobę zdarzają się rzadko. Ale chodzenie po 
mieszkaniu z butelką w ręku podczas dnia występuje dość często. Zastępuj to nawyk chodzenia ze smoczkiem 
przywiązanym na tasiemce do szyi i wkładania go do ust przy najmniejszej okazji. Inne dzieci w dzień nie piją tyle 
co w nocy. Aby nie dochodziło do krańcowych zachować : 
• Dziecko już w niemowlęctwie powinno otrzymywać płyny z kubeczka 

• Poza tym przecierane owoce, jedzone łyżeczką 
• Pory podawania soków i płynów powinny być ramowo ustalone (w wyjątkowych przypadkach można podać 
dodatkową ilość płynów) 
• Dzieci karmione butelką mogą same się obsłużyć, ale zaraz po opróżnieniu butelki powinna być usunięta z 
zasięgu rąk malucha 
Dziecko nabiera niewłaściwych przyzwyczajeń bardzo szybko. Dorośli też często uspokajają się przygryzaniem 
kęsa chleba, łykiem herbaty, przyjmują tabletki, krople, alkohol albo gumę do żucia. Przyzwyczajenie się dziecka 
do butelki jest bardzo silne. Odzwyczajanie powoduje u dziecka podobne cierpienie jak u dorosłych, gdy np. 
rzucają palenie. Dlatego dzieciom "uzależnionym" nie należy nagle butelki wyrzucać. Chyba ,że maluch uczyni to z 



własnej woli. Najpierw należy mu wyjaśnić że jest już duży i powinien pić z kubeczka. Misie i lalki też ten sposób 
pija. Czyni tak mama i tata i wszyscy dorośli. Chęć naśladowania przy łagodnej perswazji i wykazywaniu dużej 
cierpliwości złożą się na sukces. W końcu któregoś dnia dziecko przeznaczy butelkę do zabawy, a potem się nią 
zwyczajnie nudzi. Zamiana butelki na kubeczek powinna być w szczegółach obmyślana. Dobrze jest np. kupić 
nowy kubek z kolorowymi malowankami o ciekawym kształcie, wygodny do trzymania w obu rączkach, niezbyt 
ciężki. Obecnie wybór jest bardzo duży. Mogą być brane pod uwagę także inne pomysły, dopasowane do 
indywidualnej sytuacji dziecka, rodziny i domu. Czasem pomocny bywa zwierzak - kot, pies - który odciągnie 
uwagę malucha od butelki. Rodzice z pewnością będą mieć wiele znakomitych pomysłów .Na noc 
przyzwyczajonemu do butelki dziecku trzeba podawać napoje z kubeczka, po czym zachęcić do zaśnięcia ze 
smoczkiem w buzi. W następnym, odległym etapie będziemy się starać wyeliminować smoczek. Oczywiście 
odzwyczajanie od nawyku picia z butelki nie będzie łatwe i nie obejdzie się bez stresów. Czasem, by 
wyeliminować butelkę, matka musi być obecna przy usypianiu, śpiewać dziecku, utulić je, głaskać, trzymać za 
rączkę. A czasem wystarczy przytulanka w postaci miękkiej lalki lub misia. O tym ,ze problem wcale nie jest błahy 
, niech świadczy fakt, że w Niemczech poważnie zastanawiano się czy nie zrezygnować z produkcji plastikowych 

butelek 
 
Niejadki  

Obecnie matki coraz rzadziej skarżą się na brak łaknienia u dzieci. Moda na szczupłą sylwetkę, lęk przed otyłością 
i jej skutkami powodują ,że niektórzy rodzice mają coraz większy dystans do tego, ile dziecko waży i ile zjada. Ich 
uwaga jest coraz częściej skierowana na jakość jedzenia. Niebagatelną role w zaprzestaniu koncentrowania się na 
ilości zjadanych pokarmów odegrała metoda karmienia na żądanie, w której zarówno ilość jak i wielkość posiłków 
nie była przywiązywana waga. Karmienie piersią niemowląt przez 1 półrocze całkowicie zlikwidowało problem 
niejadków. Niestety w drugim półroczu w niektórych rodzinach pojawia się dramat braku łaknienia u dzieci. Na 
wstępie trzeba zaznaczyć ,że u prawie wszystkich maluchów obserwuje się odmowę jedzenia przed każda 
chorobą, w czasie jej trwania, a nawet przez jakiś czas po jej ustąpieniu. Jest to zrozumiałe. Chore dziecko mniej 
się porusza, wskutek czego potrzebuje mniej kalorii, poza tym jego organizm, w tym układ pokarmowy, mniej 
sprawnie pracuje. Jedynie niemowlęta karmione piersią tylko wyjątkowo odmawiają ssania .Wraz z końcem 
choroby wraca apetyt, pod jednym wszak warunkiem. Dzieci które w czasie choroby są energicznie namawiane 
lub nawet zmuszane do jedzenia, mają nadal niewielkie łaknienie. Jedzenie w czasie choroby kojarzyło się z 
przykrością, przed którą należało się bronić, tę obronę nadal więc stosują Tak więc każda choroba obniża apetyt 
w naturalny sposób . Z tym należy się pogodzić. Im spokojniej będziemy reagować na zmniejszone łaknienie, im 
bardziej zawierzymy maluchowi tym szybciej zacznie on jeść jak dawniej. Zupełnie innym zagadnieniem jest 
pozorny brak apetytu u dziecka zdrowego, które rozwija się prawidłowo, rozpiera go nadmiar energii, nie 
przejawia żadnych objawów choroby. Na ten "brak apetytu" zwracamy szczególną uwagę, by dało się uniknąć w 
wielu domach prawdziwych dramatów zarówno dziecka jak i rodziców. Bo na pewno dramatem jest jeżeli dziecko 
odmawiające zjedzenia całej porcji straszone jest "ciemną komórką, dziadem, lekarzem" i innymi okropnymi 
karami albo odgrywa się przedstawienie przed oczami dziecka, by odwrócić uwagę od jedzenia i tym samym 
łatwiej je nakarmić. Z drugiej strony niejadek przysparza swoim rodzicom niedających się opisać przeżyć nad 
każdym podanym talerzem , przeżyć powtarzających się z każdym kolejnym posiłkiem, wyczerpujących zdrowie, 
cierpliwość i odporność psychiczną wszystkich. Matki niejadków czują się bezradne i opuszczone. Tymczasem 
dziecko rodzi się z wrodzonym i prawidłowo działającym mechanizmem głodu i umiejętnością jego zaspokajania. 
Noworodek odczuwa głód niezmiernie silnie i energicznie domaga się jedzenia. Krzyk przed porą karmienia, gdy w 
brzuszku jest pusto, krzyk niezmiernie donośny i wpadający w ogromnie dramatyczne tony w razie zwłoki, 
sygnalizuje matce ,że jej dziecko chce jeść. Gdy dziecko poczuje sytość, uspokaja się , na twarzy rozlewa się błogi 
wyraz zadowolenia i malec zapada w drzemkę. I to jest prawidłowe. Niestety część matek nie przeżywa ze swoim 
maleństwem tego stanu zadowolenia. Zaczynają się zastanawiać, czy ich dziecko dostatecznie zjadło i czy jego 
sen nie trwa zbyt długo .Może należałoby je obudzić do posiłku? Szczególnie dotyczy to niemowląt karmionych 
butelką. Niewypicie "zalecanej" porcji jest powodem ogromnej troski. Ileż młodych matek zapłaciło 
niewspółmiernie wysoką cenę za zbyt sztywne i skrupulatne trzymanie się przepisów i norm. Zalecenia dotyczą 
dziecka "uśrednionego", pewnego modelu. Korzystając z tych danych matka powinna wprowadzić niezbędne 
poprawki, uwzględniające niepowtarzalne cechy jej dziecka. Szczególnie apetyt jest taką właśnie indywidualną 
właściwością. Dzieci różnią się zapotrzebowaniem pokarmowym - jedne jedzą więcej ,drugie mniej. Są takie, które 
jedzą zawsze takie same ilości, inne mają raz większe , raz mniejsze łaknienie, opuszczają jeden posiłek, by 
wyrównać stratę przy innej okazji itp. Ingerowanie matki, karmienie nawet według najlepszych reguł bez 

uwzględnienia naturalnych potrzeb dziecka jest pierwszym i bardzo poważnym błędem wychowawczym i 
pielęgnacyjnym. Zaburzamy naturalny rytm głodu i sytości malucha. Część dzieci daje się namówić na dodatkowe 
jedzenie. Z nich rekrutują się tłuściutkie bobaski, które następnie są przedmiotem zmartwienia z powody zbyt 
dużego ciężaru ciała i związanego z tym opóźnienia rozwojowego. Znaczna większość dzieci buntuje się jednak, 
przy czym im silniejsza indywidualność dziecka, tym reakcja bardziej gwałtowna. Próby przełamania tego jakże 
słusznego oporu kończą się zawsze jednakowo - niechęcią do jedzenia. Jedzenie bowiem przestaje być 
przyjemnością, zaspokojeniem naturalnej potrzeby a staje się przykrością. Od tej pory widok butelki, łyżeczki, 
kubeczka, talerzyka, śliniaka, stołu , obrusa staje się sygnałem ,że oto zbliża się czas walki, czas próby między 
matką a dzieckiem .Dzieci nastawione na walkę przestają mieć apetyt a często czują wstręt do jedzenia. U 



niektórych dzieci takie systematyczne zmuszanie prowadzi do poważnych zaburzeń nerwicowych, objawiających 
się często wymiotami. Maluch broniąc się przed niechcianym posiłkiem, bojąc się tego, co go czeka, zaczyna 
wymiotować - najpierw po posiłku, potem w czasie jego trwania, a wreszcie nawet na widok przygotowania 
jedzenia. Jeśli matka nie ma zbyt wygórowanych wymagań w tym zakresie, większość dzieci w okresie 
niemowlęcym nie stwarza problemów. Jednak niektóre z nich nagle , w okresie stawiania pierwszych kroków, 
zaczyna grymasić, unikać jedzenia, przerywać posiłek w połowie, wykazywać brak zainteresowania tym co na 
stole. 
• Wszystko staje się zrozumiałe, gdy pomyślimy ,że wyrastające z niemowlęcego etapu dziecko pragnie przede 
wszystkim poznawać świat, z czym może być związane przejściowe mniejsze zainteresowanie jedzeniem. Dziecko 
nie odczuwa głodu tak silnie, jak poprzednio, może długo wytrzymać bez jedzenia, zwłaszcza że zdobyta 
samodzielność poruszania się cieszy je niezmiernie i kusi by ją cały czas wykorzystywać. Szkoda tracić czas na 
zajęcia tak nudne , jak jedzenie zupki, jarzynki i kotlecika, który jest ciągle taki sam. Wspólne z rodzicami 
zjedzenie obiadu jest ciekawsze i wystarcza do zadawalającego spożycia posiłku. 
Najlepszym sprawdzianem, czy ta zmniejszona ilość pokarmu jest dla dziecka dostateczna będzie jego 

zachowanie. Dziecko interesujące się życiem i światem, ruchliwe , ciekawe, wesołe ,daje najlepszy dowód 
prawidłowego funkcjonowania swojego organizmu. 
• Zmniejszenie się ilości jedzenia w przypadku dzieci , które ukończyły 12 miesięcy, wiąże się także z tym , że 
pokarmy spożywane przez malucha są bardziej kaloryczne w więc można ich zjeść mniej. Talerzowi zupy mlecznej 
odpowiada niewielka kromeczka chleba z masłem i mały kubek kakao, Talerzowi zupy jarzynowej - niewielki 
kotlet mięsny, łyżeczka jarzynki, nieco kluseczek. 
• Powodem zmniejszonego łaknienia, które może budzić niepokój rodziców , bywa silne doznanie psychiczne. 
Często zdarza się , że tracą apetyt te maluchy, którym przybyło rodzeństwo, które są świadkami nieporozumień 
rodzinnych, których matka idzie do pracy, u których występuje uczucie zagrożenia, lęk , utrata poczucia 
bezpieczeństwa 
• Brak apetytu może też dotyczyć dzieci, które chcą zwrócić uwagę rodziców, ściągnąć na siebie ich 
zainteresowanie, zaabsorbowanie sobą choć tylko na krótką chwilę. Może to być prośba o większą dozę czułości i 
miłości. 
Od ilości zjadanych pokarmów u niejadków ważniejsza jest ich jakość. Należy się skoncentrować na różnorodności 
posiłków, ich kaloryczności, wykorzystywaniu naturalnych witamin. 
 
Mleko krowie  

W 2 lub 3 roku życia kończy się karmienie piersią. Dziecko obok innych potraw powinno pić mleko krowie. Dla 
malucha, który nadal rośnie i rozwija się bardzo szybko, choć wolniej niż w pierwszych latach, mleko jest 
posiłkiem szczególnie wartościowym. Zawiera on prawie wszystkie składnik potrzebne do zaspokojenia potrzeb 
rozwijającego się organizmu - i co bardzo istotne w postaci łatwo przyswajalnej. Szczególną rolę odgrywa 
zawartość wapnia, który jest bardzo potrzebny dla dzieci i młodzieży , choć korzystny i dla starszych, a w dodatku 
na mleko nie musimy wydawać zbyt dużo pieniędzy. Możemy kupić mleko odtłuszczone i pełnotłuste. To pierwsze 
ma także dużą wartość odżywczą, lecz wraz z odciągnięciem tłuszczu jest mniej kaloryczne i zmniejsza się w nim 
zawartość A i D. Dlatego pozostawiamy je dorosłym ,którzy dbają o linię, są zagrożeni miażdżycą, a witaminy 
zjadają wraz z innym produktami. Mleko niestety jest produktem nietrwałym i niewygodnym do przechowywania. 
Pod wpływem temperatury pokojowej zachodzą w nim procesy, które powodują ,że staje się niebezpieczne dla 
zdrowia. Wobec tego musi być poddawane zabiegom technologicznym, ale takim ,aby w drodze od krowy do 
konsumenta nie straciło nic ze swej wartości. Obecnie możemy wybierać spośród wielu rodzajów mleka. 
Kupowane w sklepie jest albo pasteryzowane albo sterylizowane. 
• Pasteryzacja polega na ogrzewaniu w temperaturze 78-85o C przez 25 sekund i natychmiastowym schłodzeniu. 
W ten sposób niszczy się bakterie chorobotwórcze, jednak postaci przetrwalnikowe pozostają nietknięte i po 
jakimś czasie rozmnożą się. Mleko pasteryzowane musi być przechowywane w lodówce. Okres przydatności do 
spożycia zależy od rodzaju opakowania, Im lepiej zabezpiecza przed wtargnięciem bakterii z zewnątrz tym okres 
przydatności jest dłuższy. Mleko pasteryzowane pakowane w butelki lub foliowe woreczki ma najkrótszy okres 
przydatności - 48 godzin. Pakowane w kartony - do 4 dni. W okresie ważności dziecko może pić mleko bez 
przegotowywania. 
• Drugim rodzajem utrwalania mleka jest sterylizacja. Sterylizacja może być długotrwała, tzn. mleko 20 minut 
znajduje się w temperaturze 120 o C. Przez ten czas zostają zabite bakterie i przetrwalniki. Takie mleko traci 
jednak wiele ze swej wartości, toteż odchodzi się od tej technologii, mimo ,że okres jego przydatności do spożycia 

jest wielomiesięczne. W Polsce jedynie mleko skondensowane , pakowane w metalowe puszki lub kartoniki , jest 
poddawane długotrwałej sterylizacji 
• Nowszym sposobem sterylizacji jest metoda UHT (od angielskiego Ultra High Temperature - temperatura 
skrajnie wysoka). Polega ona na ogrzewaniu mleka przez 5 sekund w 140o C. Podczas tego zabiegu giną 
wszystkie bakterie i ich przetrwalniki i mleko niewiele traci wartości odżywczych. Jest pakowane w kartony, nie 
musi być przechowywane w lodówce i nadaje się do spożycia przez kilka miesięcy. Mleko produkcji francuskiej w 
butelkach z napisem UHT należy traktować jak mleko sterylizowane metodą UHT w kartonach. Dzieci mogą je pić 
bez przegotowania. 
Wszystkie rodzaje mleka maja na opakowaniu informacje o zawartości tłuszczu. Mleko dla dzieci powinno być 



pełnotłuste , czyli zawierać nieco ponad 3% tłuszczu. Pozostałe mają 2,5 , 2, 1,5 , a nawet 0,5. 
• Mleko dodatkowo jest poddawane homogenizacji. Polega ona na mechanicznym rozbiciu i rozdrobnieniu 
tłuszczu. W rezultacie tego procesu na powierzchni nie zbiera się śmietana. Staje się ono smaczniejsze i łatwiej 
strawne, szczególnie nadaje się dla dzieci. 
• W sprzedaży znajduje się również mleko sproszkowane w postaci granulatu lub proszku, pakowane w 
nieprzezroczystą folię. Jest ono zwykłym mlekiem, od którego odciągnięto wodę, a często również tłuszcz. Jeśli 
chcemy je spożyć, musimy dodać do niego w przepisanych proporcjach wodę o temperaturze nieprzekraczającej 
50o C. Otrzymamy płynne mleko. 
Ani z mleka pasteryzowanego ani ze sterylizowanego nie można uzyskać zsiadłego. Na skutek działania wysokiej 
temperatury zostały zniszczone bakterie kwasu mlekowego, wywołujące kwaśnienie. Często natomiast działają 
bakterie gnilne, które powodują zsiadanie się mleka na słodko. Takie zsiadłe, sterylizowane i pasteryzowane nie 
nadaje się do spożycia. Z obu jednak można przyrządzić zsiadłe mleko po dodaniu do 1 litra łyżki kwaśnej 
śmietany lub zsiadłego mleka. Nie można jednak zakwaszać mleka płynnego przygotowanego ze 
sproszkowanego. Mleko zsiadłe ,czyli kwaśne , ma prawie taką samą wartość odżywczą jak mleko słodkie. 

Zawiera nieco więcej witaminy C i mniej laktozy, dlatego czasem może być podawane dzieciom z nietolerancją 
laktozy. Mleko w torebkach czarne z napisem "prosto od krowy" jest mlekiem pasteryzowanym przez 
producentów. Ze względu na niedoskonałości technologiczne w niektórych przypadkach , bezpieczniej jest 
gotować je przed spożyciem. Zawiera zwykle 4% tłuszczu, jest więc bardzo tłuste. Dzieci nie powinny pić mleka 
nieznanego pochodzenia, nawet po przegotowaniu. I nie jest argumentem, że dzieci sąsiadki piją takie mleko i nie 
chorują. Zatrucie związkami chemicznymi narasta stopniowo i moż dać o sobie znać dopiero po dłuższym czasie. 
Karygodne jest podawanie niemowlętom płynnego mleka krowiego. Po odsączeniu kwaśnego mleka pozostaje 
twarożek i serwatka. Serwatkę najczęściej się wylewa. Szkoda jednak ,że jej nie cenimy. Podczas przyrządzania 
twarogu pozostaje w niej wiele cennych składników : wapń i fosfor, witaminy rozpuszczalne w wodzie 
(szczególnie z grupy B), pewna ilość białka i tłuszczu oraz bardzo dużo cukru. O te składniki uboższy jest twaróg. 
Serwatkę powinno się zawsze wykorzystać, dodając do soków owocowych i warzywnych oraz do zup zamiast 
kwasu cytrynowego. Dzieci piją też chętnie samą serwatkę. Poza zsiadłym mlekiem i serwatką bardzo 
popularnymi fermentowanymi napojami stały się kefiry i jogurty .Dzieci piją je chętnie zwłaszcza w upalne dni, 
lekko schłodzone działają bowiem orzeźwiająco. Otrzymuje się je w wyniku częściowej fermentacji cukru 
mlecznego (laktozy) którą powoduje dodane do mleka drobnoustroje specyficzne dla danej grupy napojów. 
Wytwarzany przez nie kwas mlekowy zakwasza mleko, które po pewnym czasie się zsiada. Powstają również 
niewielkie ilości innych substancji między innymi alkoholu etylowego (1%), kwasu octowego, dwutlenku węgla, 
których ilości i proporcje są charakterystyczne dla danej grupy napojów i nadają im właściwy smak, zapach i 
kwasowość. Napoje te mają specyficzne właściwości. Kwas mlekowy hamuje rozwój niekorzystnych dla dzieci 
bakterii spożywanych wraz z pokarmem i rozwijających się w jelitach. Uważa się ,że regularne picie kefirów i 
jogurtów wzmacnia odporność organizmu na choroby. Udowodniono także ich działanie antymiażdżycowe poprzez 
obniżenie poziomu cholesterolu oraz to ,że hamują wzrost niektórych nowotworów. Kefir uzyskuje się przez 
ukwaszenie mleka, pasteryzowanego lub sterylizowanego, krowiego, koziego bądź owczego, specjalnymi 
grzybkami kefirowymi. Ma łagodny orzeźwiający smak, konsystencję śmietany i charakterystyczny zapach. Kefir 
naturalny (bez dodatków smakowych0 najczęściej zawiera 2% tłuszczu, czyli ma obniżona kaloryczność. Dodatki 
smakowe - owoce , kakao, czekolada - zwiększają zawartość cukru w kefirze, tym samym podnosząc jego 
kaloryczność. Kefir może być podawany niektórym dzieciom cierpiącym na nietolerancję laktozy. Jogurt 
produkowany jest z mleka zagęszczonego pasteryzowanego przez dodanie odpowiednich bakterii jogurtowych. 

Choć tego się nie wyczuwa, jest on bardziej kwaśny, zawiera więcej kalorii niż kefir i tak samo jak on jest 
ławoprzyswajalny . Dodatki smakowe podwyższają jego kaloryczność. Jest wskazany szczególnie dla dzieci, które 
przyjmują antybiotyki , ponieważ pomaga odnowić korzystną dla dziecka florę jelitową 
 
Mleko kozie i owcze  

Mleko kozie, jeszcze do niedawna zupełnie zapomniane staje się z dnia na dzień coraz bardziej popularne, 
wzrasta na niego zapotrzebowanie i niemało kosztuje. Wiele osób sądzi ,że jest nadzwyczaj zdrowe. Mleko kozie 
jest jednym z najstarszych pokarmów człowieka. Ludzie zawsze mieli w obejściu kozy - zwierzęta mało 
wymagające. Jeszcze obecnie są rejony Bliskiego Wschodu i rejony Morza Śródziemnego, gdzie istnieją wielkie ich 
hodowle. A w wielu krajach Europ, obok stad krów zaczyna się pojawiać coraz więcej kozich stad, zaś sprzedaż 
ich mleka wzrasta z roku na rok. Mleko kozie najczęściej jest zabarwione na lekko żółto i ma korzenny, nieco 
słony smak. Jeśli kozy stoją w oborze, ich mleko nabiera swoistego, nieprzyjemnego posmaku "kozła" .Zanika on , 

gdy zwierzęta żyją na swobodzie. Jedną z zalet mleka koziego jest ,że kozy rzadziej niż krowy chorują na gruźlicę. 
Jego skład jest przy tym bardziej kaloryczny. Zawiera więcej soli mineralnych, głównie wapnia, fosforu, potasu i 
chloru oraz nieco więcej tłuszczu i białka  
Skład mleka kobiecego i zwierzęcego: 

Składniki mleka kobiece krowie koźle ośle kobyle owcze 

woda 87,9 87,8 86,8 90,1 90,3 82,2 

białko całkowite 1,0-1,5 3,5-4,0 2,4-5,5 1,4 2,3 5,3 



kazeina 0,5 2,5-2,9 2,9 0,7-1,3 1,3 4,2 - 4,5 

albumina i globulina 1,0 0,6 0,7 0,6 0,7 0,9-1,2 

tłuszcze 5,0 3,4-3,5 4,0-4,1 1,4-2,4 1,0 - 2,3 6,5 

laktoza 6,5 4,4-4,8 4,2-4,6 6,1 5,5-6,2 4,5-5,1 

sucha substancja 12,1 12,2 13,2 9,9 9,7 17,8 

 

 

Mleko kozie ma mało kwasu foliowego oraz witaminy B12 co przy długotrwałym jego spożywaniu może 
doprowadzić do anemii. Witamina A występuje w mleku kozim w ilości nie mniejszej niż w mleku krowim. Ale jest 
ona w postaci karotenu - dlatego zabarwienie mleka ma kremowy kolor. Mleko kozie jest łatwostrawne, gdyż 
zawarte w nim tłuszcze są mniejsze niż w mleku krwiom ,ale większe niż w mleku kobiecym (Enzymy rozkładające 
tłuszcze mają łatwiejszy dostęp do drobnych kuleczek tłuszczu mleka koziego, co ułatwia ich trawienie). Dzięki 

rozproszeniu tłuszczu nie zbiera się on na powierzchni mleka, tylko jest w nim równomiernie rozłożony. Mleko 
kozie pobudza w większym stopniu niż mleko krowie rozwój takich bakterii w przewodzie pokarmowym dziecka, 
które chronią przed groźnymi zatruciami i chorobami. Oczywiście największą zdolność walki z chorobami posiada 
mleko kobiece 
Zawartość białka w mleku różnych ssaków: 

Gatunek Białko g% Popiół g% Czas podwojenia wagi urodzeniowej (w dniach) 

człowiek 1,6 0,2 180 

krowa 3,8 0,7 70 

koń 2,7 0,4 60 

owca 5,4 0,9 35 

koza 3,7 0,8 22 

świnia 6,0 1,0 14 

pies 7,5 1,1 9 

świnka morska 5,0 - 7 

królik 14,0 2,6 6 

szczur 12,0 - 6 

 

 

Białko mleka koziego jest gatunkowo różne od białka mleka krowiego, dzieci uczulone na białko tego drugiego 
czasami mogą spożywać mleko od kozy, nie wywołuje ono u nich objawów alergii. Ten fakt jest główną przyczyną 
wzrostu spożycia tego produktu i jego przetworów. W Polsce można już kupić nie tylko mleko kozie, ale również 
zrobione z niego sery i twarożki a nawet jogurty. Mimo, że mleko kozie jest bardziej pożywne niż mleko krowie, to 
zupełnie nie nadaje się do karmienia niemowląt. Zarówno duża zawartość tłuszczu, białka jak i soli mineralnych 

stwarza wielkie trudności w jego trawieniu, przyswajaniu i w pracy jeszcze niezbyt dojrzałych nerek niemowlęcia. 
Dodatkowo fakt ,że niemowlę karmione jest wyłącznie mlekiem, , a mleko kozie zawiera mało witaminy B12 i 
kwasu foliowego, może doprowadzić do takiego ich niedoboru ,że dziecko zachoruje na ciężką anemię. Dla 
starszych dzieci mleko kozie jest dodatkiem do jedzenia, nie stanowi więc zagrożeń . Jednak kupno na targowisku 
jest ryzykowne, ponieważ przewozi się je i sprzedaje w nieodpowiednich warunkach sanitarnych, co może być 
przyczyną zatrucia. Mleko owcze różni się znacznie od mleka krowiego. Zawartość wody jest w nim niższa , 
tłuszczu i białka natomiast dwukrotnie wyższa. Mleko owcze posiada specyficzny zapach, z powodu którego nie 
jest chętnie spożywane. Dopiero po zrobieniu z niego sera nadaje się do jedzenia. Wysoka zawartość białka, a 
szczególnie tłuszczu, również dyskwalifikuje je jako produkt zdrowy dla dzieci. 
 
Bezpieczna żywność  

Istnieje duże zamieszanie wokół pojęcia zdrowej żywności. Sprawa nabiera szczególnego znaczenia , gdy musimy 
ustalić sposób karmienia dziecka. To oczywiste, że przez pierwsze pół roku niemowlę powinno być karmione 
mlekiem matki. Niczego lepszego do tej pory nie wymyślono. Nie można wyprodukować niczego lepszego ani 
nawet dorównującego temu pokarmowi. Dziecko nie może jednak być wiecznie karmione w ten sposób. Drugie 
półrocze jest nadal okresem burzliwego wzrastania i dlatego należy dziecku dostarczać zdrowego pożywienia. W 
diecie dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolny procent udziału artykułów spożywanych różni się znacznie 
od diety dorosłego. Małe dzieci jedzą głównie mleko i produkty mleczne, warzywa i owoce, najmniej produktów 
zbożowych i mięsa. Z tego względu należy zwrócić szczególną uwagę na istnienie zanieczyszczenia mleka i jego 
produktów oraz owoców i warzyw. Troska o właściwe żywienie niemowląt istniała zawsze, ale od kilkudziesięciu 
lat pojawiły się zagrożenia związane z obecnością szkodliwych związków zawartych w żywności. Związki te 



wprowadza człowiek. Już nie wystarczają nawozy naturalne, trzeba stosować nawozy sztuczne, które czynią plony 
obfitszymi i bardziej dorodnymi. Czy przed 20 laty widziano tak wielką marchew. Rośnie tak duża bo "zjada" 
wielką ilość nawozów sztucznych. Początkowo cieszyła oko swym wyglądem, a rolnikowi dawała poczucie 
zwiększonego plonu. Ale szybko się zorientowano ,że sztuczne nawozy zawierają szkodliwe metale ciężkie, np. 
fosforany, których składnikiem jest kadm. Stosuje się także związki azotu, które w postaci azotynów przechodzą 
do roślin, a w szczególności do ich korzeni, czyli do marchwi, buraków i wielu innych. Aby gleba rodziła 
zwiększona ilość żywności, z roku na rok trzeba dostarczać jej większą porcję syntetycznych nawozów. Ostatnio w 
szpitalach zaczęły się pojawiać ciężko chore niemowlęta o charakterystycznym , sinym zabarwieniu skóry. Z 
rozmów z matkami wynikało ,że chorowały na biegunkę, podczas której otrzymywały dietę marchwiową. Dzieci te 
spożywały zwiększoną porcję marchwi, a wraz z nią dużą ilość azotynów. Związki te łączyły się z hemoglobiną, 
tym elementem krwi, który powinien się wiązać z tlenem i przenosić go do najmniejszej komórki ciała. Bez tlenu, 
komórka się dusi, a wraz z nią dziecko, czego dowodem jest uogólniona sinica. U niektórych dzieci hemoglobina 
nie mogła się połączyć z tlenem, ponieważ miejsce tlenu zostało zajęte przez azotyny. Liczne artykuły w prasie, 
audycje radiowe i telewizyjne przyniosły taki efekt ,że ludzie zaczęli poszukiwać warzyw, które umownie 

nazywano "niesypanymi". Miało to oznaczać ,że nie stosowano do ich uprawy sztucznych nawozów. Jeszcze 
obecnie działkowcy zachwalają swój towar jako "niesypany". A więc otrzymujemy od przyjaciół lub kupujemy 
niesypaną marchew , pietruszkę itd. I może to załatwiłoby sprawę. Niestety rzeczywistość okazała się bardziej 
skomplikowana. Wiadomo ,że te dorodne warzywa są atakowane przez najróżnorodniejsze choroby i szkodniki, 
które niweczą dobrze zapowiadające się zbiory. Wraz z rozwojem chemii i innych nauk zaczęto wytwarzać i 
stosować środki ochrony roślin. Środki owadobójcze zwalczyły skutecznie szkodniki a inne związki chemiczne 
zapobiegały chorobom wirusowym, grzybiczym i bakteryjnym roślin. Równocześnie, aby pomóc rolnikowi w 
uprawie, wymyślono związki mineralne, które walczą z chwastami, ograniczając albo uniemożliwiając ich wzrost. 
Wszystkie wymienione środki zawierają szkodliwie działające na organizm metale ciężkie, takie jak miedź , cynk, 
magnez. Oczywiście z tego powodu cierpi również całe środowisko. Gdy zaczęto stosować środki ochrony roślin, 
niezbędne stało się staranne mycie owoców i warzyw, a także przestrzeganie obowiązujących okresów tzw. 
karencji, czyli dopuszczalnych terminów stosowania środków chemicznych przed przewidywanym zbiorem płodów 
rolnych. Środki te nazwano pestycydami. Nazwa ta obejmuje wszystkie związki chemiczne, które są stosowane w 
celu zabicia lub uszkodzenia organizmów żywych określanych jako szkodliwe dla roślin. Oprócz wyżej 
wymienionych mieszczą się w nich również środki pozbawiające szkodniki płodności, środki opóźniające ich 
wzrost, preparaty do dezynfekcji, konserwujące, nasączające tkaniny i wiele innych. Oczywiście środki te w 
resztkowych ilościach znajdują się w gotowych produktach spożywczych. Ich zawartość jest dopuszczana do ściśle 
określonych stężeń, Ustalenie wartości granicznej okazało się zadaniem bardzo trudnym. Pestycydy są groźne dla 
dzieci. Wpływają ujemnie na system nerwowy, osłabiają układ immunologiczny, zmniejszając odporność na 
choroby, w tym chorobę nowotworową, oraz uszkadzają mechanizmy tworzenia się krwi. Krótkie ich podawania 
dziecku w bezpiecznej ilości nie stwarza zagrożenia dla zdrowia. Nie są natomiast dobrze poznane skutki 
długotrwałego przyjmowania, nawet śladowe ilości pestycydów. Umiejscawiają się one w tkance tłuszczowej i nie 
rozkładają się w niej. Dlatego nie można ich stamtąd wydobyć. Człowiek poza roślinami, zjada także mięso. I tu 
także pojawiły się zagrożenia. Rolnik, by mógł szybciej i wydajniej hodować trzodę i drób, stosuje domieszki do 
pasz w postaci składników mineralnych. Zawierają one głównie szkodliwie działające na ustrój - miedź i cynk. 
Same zaś zwierzęta są hodowane w warunkach sprzyjających tuczeniu, ale dalekich od prawidłowych. Do 
opisanego celowego działania człowieka na środki spożywcze musimy dodać jeszcze działanie niezamierzone. 
Człowiek także mimo woli tworzy zagrożenie dla środowiska. Szkodliwe bowiem są dymy z kominów fabrycznych z 

ich związkami siarki, czy trujące wydzieliny z rur wydechowych samochodów, w których ołów należy postawić na 
pierwszym miejscu. Jak wykazały badania naukowe, ołów działa niekorzystnie na mózg dziecka oraz istnieje ścisła 
zależność między podwyższoną zawartością ołowiu we krwi a zespołem nadpobudliwości. Zagrożeniem dla 
zdrowia są tzw. wody podskórne z nieopróżnianych szamb, zatrucie rzek i jezior na skutek braku oczyszczalni itd. 
Można to wszystko mnożyć aż wyłoni się obraz środowiska , w którym trudno żyć. Następstwem bowiem jest 
sumowanie się toksycznych obciążeń ciała ludzkiego i przyrody. Rodzice zaczynają zdobywać wiedzę, że np. 
niektóre farby zawierają szkodliwe metale ciężkie, że kolorowe mazaki mogą spowodować uczuleniowe wysypki, 
że kleje wywołują stan odurzenia i ich wąchanie bywa wstępem do narkomanii, opisuje się zjawisko wydzielania 
przez wykładziny podłogowe wielu szkodliwych dla zdrowia dzieci związków. To wszystko tworzy coraz silniejszy 
ruch w obronie bezpiecznego żywienia dzieci. Poszukiwania rozwiązań tego zagadnienia dokonuje się w na całym 
świecie. Zadaniem rodziców jest podjęcie wysiłku, ,by pokarmy podawane dzieciom były możliwie najzdrowsze. 
Jeszcze możemy, wprawdzie w niewielkim zakresie, dokonywać wyboru. Nie jesteśmy wyłącznie skazani na 
nieznane źródła produkcji żywności. Musimy tylko wiedzieć czego szukać i co wybrać. 
• Najbardziej niekorzystne dla dziecka są produkty pochodzące z rolnictwa konwencjonalnego, tj. takiego w 

którym stosuje się sztuczne nawożenie i środki ochrony roślin 
• Niewiele lepsza jest żywność pochodząca z rolnictwa kontraktowego, które różni się tylko tym od poprzedniego 
,że się ustala z odbiorcą rodzaj i powierzchnię upraw 
• Zdrowsze są produkty z rolnictwa kontrolowanego. Śledzony jest w nich sposób produkcji. Plony podlegają 
badaniami na zawartość szkodliwych substancji. Do produkcji roślin używa się środków chemicznych, ale w tak 
niewielkich ilościach ,że według obecnej wiedzy nie oddziaływają one szkodliwie na organizm ludzki. Nieznane jest 
jednak ich działanie w dłuższym okresie.  
Dlatego w dążeniu do wyprodukowania zdrowej żywności koniecznością jest rolnictwo naturalne, w którym ściśle 



przestrzega się przepisów ochrony środowiska, np. niestosowanie chemicznych środków ochrony roślin ani 
nawozów mineralnych rozpuszczalnych w wodzie. Na szczycie tej drabiny jest rolnictwo ekologiczne. Kieruje się 
ono specjalnymi wytycznymi, które muszą być bezwzględnie przestrzegane. Nie wolno używać środków 
chemicznych. Podnoszenie ilości i jakości plonów oraz ulepszanie hodowli zwierząt odbywa się dzięki 
wykorzystywaniu nawozów gospodarskich - nawóz od własnych zwierząt jest stosowany do produkcji roślin, z 
kolei wyprodukowaną paszą karmi się zwierzęta. Uwzględnia się wzajemny korzystny i niekorzystny wpływ roślin 
uprawianych obok siebie i po sobie. Oddziałują one bowiem bezpośrednio wskutek wydzielania pewnych 
substancji przez korzenie lub części nadziemne, wzbogacając glebę lub zubożając ją. Gospodarstwo działające w 
ten sposób nie może wytwarzać tylko jednego produktu, lecz staje się miejscem gdzie jest wiele różnych zwierząt 
i różnorodność warzyw, zbóż i owoców. Są jeszcze inne kryteria, które wyróżniają rolnictwo ekologiczne i 
wpływają na końcowy produkt. W rezultacie takiego rolnictwa pojawiają się na naszym rynku produkty 
wyhodowane na oddalonej od dymów i spalin, zdrowej glebie, wyrosłe ze specjalnie selekcjonowanego zdrowego 
ziarna, traktowane naturalnymi nawozami. Dla tych produktów nie stosuje się środków ochrony roślin, chwasty 
wyrywa się ręcznie lub mechanicznie, zakłada karmniki dla ptaków, które wyjadają szkodniki, buduje się ule dla 

pszczół, by zapylały kwiaty i w ten naturalny sposób zwiększa się plony. Niektóre produkty dla niemowląt 
przechodzą przez ponad 250 kontroli, zanim dotrą do konsumenta. Tych produktów nie wolno pakować w 
plastikowe pojemniki. Nic dziwnego, że takie wyroby są droższe. Poznajemy je po specjalnych oznakowaniach. Na 
niektórych wyrobach umieszczany jest napis "BIO" w kółeczku z zielonymi listkami. W Polsce produkt ekologiczny 
musi mieć na etykietce nazwisko lub nazwę producenta, który za ten wyrób ponosi odpowiedzialność (co najmniej 
95 % składników produktu gotowego musi pochodzić z upraw ekologicznych). Pozwolenie na umieszczenie 
takiego napisu wydaje stowarzyszenie EKOLAND, organizacja, która jest członkiem międzynarodowego 
towarzystwa ekologicznego IFOAM, ustalającego kryteria produkcji, inspekcji i atestacji w rolnictwie 
ekologicznym. Jeśli kupujemy produkty niekonfekcjonowane, nawet np. kalafior, muszą one pochodzić od rolnika, 
który otrzymuje atest EKOLAND-u. W sklepach ze zdrową żywnością wyłącznie takie produkty powinny się 
znajdować. Nie dajmy się zwieść określeniom "niesypane", "niepryskane", "naturalne". One nic nie znaczą, nie 
dają żadnej gwarancji bezpiecznej żywności 
 
Mała literka E  

Obecnie wobec trudności zakupu ekologicznych produktów potrzebnych do przyrządzania jedzenia, dla małych 
dzieci polecane są dania wytwarzane przemysłowo. Żeby miały one jednak odpowiednią trwałość, nęcący wygląd, 
ładną barwę , znakomity smak, przyjemny zapach, dostateczną ilość witamin - dodawane są specjalne 
substancje: 
• różnego rodzaju barwniki 
• konserwanty 
• przeciwutelniacze 
• zagęszczacze 
• środki spulchniające 
• intensyfikatory smaku, aromatu itd. 
Na obecnym etapie wiedzy można powiedzieć ,że nie są one szkodliwe. Niekoniecznie jednak zawsze sprzyjają 
zdrowiu. Substancje te w każdym kraju mają oznaczenia obowiązujące na całym świecie. U nas są zaakceptowane 
przez Ministerstwo Zdrowia rozporządzeniem z 31 marca 1993 roku. Jest ich bardzo dużo. Są one oznaczone 
symbolem E z trzy lub czterocyfrową liczbą 
Substancje dodatkowe akceptowane w żywności dla niemowląt i małych dzieci 

Nazwa substancji Numer Produkty żywnościowe 

Kwas mlekowy-wyłącznie L(+) 
Kwas cytrynowy 
Kwas L-askorbinowy 
Tokoferole 
Lecytyna 
Mono- i dilicerydy kwasów tłuszczowych 
(emulgatory) 

E-270 
E-330 
E-300 
E-306,E-307,E-308,E-309 
E-322 
E-471 

produkty dla niemowląt od pierwszych dni życia 

Kwas mlekowy-wyłącznie L(+) 
Kwas cytrynowy 
Kwas L-askorbinowy 
Tokoferole 
Pektyny 
Lecytyna 
Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych 
(emulgatory) 
Katragen 
Mączka chleba świętojańskiego 
Guma guar 

E-270 
E-330 
E-300 
E-306,E-307,e-308,E-309 
E-440 
E-322 
E-471 
E-407 
E-410 
E-412 

produkty dla niemowląt od 5 miesiąca życia 



Kwas L-askorbinowy 
L-askorbinian sodu 

E-330 
E-301 

produkty dla dzieci w wieku od 2 do 3 lat , 
przetwory owocowe i owocowo-warzywne 

L-askorbinian wapnia E-302 
przetwory zbożowe zawierające tłuszcze np. herbatniki, 
sucharki 

Palmitynian L-askorbylu 
Tokoferole 

E-304 
E-339,E-307,E-308,E-309 

przetwory zbożowe zawierające tłuszcze,  
np herbatniki, sucharki 

Fosforany E-339,E-340,E-341 przetwory zbożowe 

Lecytyna E-322 
herbatniki,sucharki, przetwory zbożowe,produkty mleczno-
zbożowe 

Mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych 
(emulgatory) 

E-471,E-472a,E-472b,E-
472c 

herbatniki, sucharki, przetwory zbożowe 

Alginiany E-400,E-401,E-402,E-403 desry i desery typu pudding 

Mączka chleba świętojańskiego 
Guma guar 
Guma arabska 
Guma ksantanowa 
Prektyna 

E-410 
E-412 
E-414 
E-415 
E-440 

przetwory zbożowe bezglutenowe 

Dwutlenek krzemu E-551 suche przetwory zbożowe 

Kwas winowy i jego sole 
Dwufosforan dwusodowy 
Lakton kwasu glukonowego 

E-334,E-335,E-336,E-354 
E-450 
E-575 

herbatniki i sucharki 

Fosforan dwuskrobiowy 
Acetylowany fosforan dwuskrobiowy 

E-1412, E-1414 przetwory owocowe 

 

 

Te symbole są umieszczone na opakowaniach produktów spożywczych. Posługiwanie się tym szyfrem jest 
konieczne by nie przeładowywać etykietek informacjami. Wieloletnie obserwacje oraz postępy w naukach 
przyrodniczych pozwalają coraz dokładniej oceniać wpływ różnych substancji na nasze zdrowie. Po wielu latach 
czasem okazuje się że związki chemiczne dotąd uznawane za obojętne oddziaływają niekorzystnie na zdrowie i 
muszą być skreślone z listy dodatkowych substancji. Tak było z substancjami E-123, E-153, E-142, E-430, E-433, 
E-435, które zostały uznane za potencjalnie rakotwórcze. Zdarza się także po wielu latach obserwacji, że 
substancje nieszkodliwe dla dorosłych są toksyczne dla dzieci. Dotyczy to azotynów i azotanów E-250 i E-252, 
które przed laty w nadmiarze stosowano w procesach technologicznych przetwarzania mięsa; są one szczególnie 
groźne dla niemowląt, kobiet ciężarnych i karmiących. Tak więc lista substancji oznaczonych literką E zmniejsza 
się i będzie się zmniejszać nadal. Niektóre jednak na niej pozostaną np. naturalne barwniki uzyskiwane z warzyw 
lub owoców. Kupując dla dzieci do lat 3 zdrową żywność należy dokładnie czytać etykiety i wybierać produkty bez 
substancji dodatkowych. Wyjątek stanowi obecność witamin, barwników i aromatów naturalnych. Przed podaniem 
produktów witaminizowanych trzeba przedyskutować to z lekarzem, szczególnie jeśli zawierają witaminy A i D 
oraz prowitaminę A, czyli E-160a. Należy patrzeć nie tylko na datę przydatności do spożycia, ale także na 
umieszczone zezwolenie Głównego Inspektora Sanitarnego na sprzedaż danego produktu. Zezwolenie takie jest 
wydawane producentowi po zbadaniu produktu przez właściwe , powołane do tego placówki. Zezwolenie ma swój 

numer oraz rok wydania. Czasem jest zapisane w skrócie jako GIS z jego numerami. Jeśli znajdujemy taki napis, 
możemy sądzić ,że zakupiony produkt jest dla małych dzieci bezpieczny. Te same produkty są zalecane dla matek 
ciężarnych i karmiących. Możemy także kierować się firmą wytwarzającą produkt. Powinna być ona znana, 
legalnie funkcjonująca, z doświadczeniem w tego typu produkcji. Na opakowaniach nie mogą się znajdować 
napisy ogólnikowe, np. produkt aromatyzowany lub sztucznie barwiony. Musi być umieszczona nazwa dodanej 
substancji i symbol. 
• Dzieci bardzo lubią potrawy podawane w barach szybkiej obsługi typu McDonald. Musimy jednak pamiętać ,że 
frytki i gazowany napój, pizza, różnego rodzaju siekane mięsa typu hamburger z przyprawami, hot-dogi z tłustymi 
parówkami itd. to nie jest zdrowe pożywienie dla maluchów 
• To samo dotyczy paczkowanych wędlin o przedłużonym terminie ważności czy pieczywa w folii, które zawierają 
środki konserwujące 
• Soki owocowe, słodkie napoje, gotowe sałatki , pasty do chleba zawierają kwas benzoesowy oraz jego sól 
sodową (benzoesan sodu) i oznaczone są symbolami E-210, E-211 
• Soki owocowe, soki wysoko słodzone zawierają kwas mrówkowy i jego sole (E-237, E-236, E-238) oraz 
bezwodnik kwasu siarkowego (dwutlenki siarki E-220) 
• Napoje gazowane typu cola, owocowe soki lub koncentraty do rozcieńczania, niektóre powidła i dżemy 
zawierają kwas siarkowy i jego sole (E-200, E-202, E-201, E-203) 
&bull Wędliny surowe typu salami i sery topione konserwowane są azotanem sodu (E-251, E-252) 
• Wędliny peklowane, wędzonki i konserwy - azotynem sodu (E-250) 
• Koncentraty deserów, ciast, napojów w proszku również zawierają środki chemiczne -konserwujące lub 
poprawiające smak 
Podając dzieciom do jedzenia takie potrawy , musimy wiedzieć ,że zawierają one dużo "chemii" do której młody 



organizm nie jest przystosowany. Im dziecko młodsze tym ma bardziej niedojrzałe mechanizmy wątroby 
neutralizujące obce mu substancje chemiczne. Oczywiście ilość dodatkowych substancji i ich jakość są pod 
specjalnym nadzorem, ale dokładna kontrola jest bardzo trudna. Każde pieczywo musi czerstwieć, wędliny 
zmieniają barwę, owoce i warzywa pleśnieją lub fermentują, dając tym samym znać ,że nie nadają się do 
spożycia. Żeby przedłużyć żywot produktu, musi się go uzupełnić dodatkiem chemicznym. Dlatego takie produkty 
powinniśmy dzieciom kupować tylko w razie konieczności. Napis na etykiecie ,że "nie zawiera konserwantów" 
niewiele nam mówi. Obecnie uważa się bowiem ,że ważniejsza jest deklaracja "nie zawiera 
przeciwutleniacza/barwników syntetycznych" ponieważ te ostatnie budzą więcej kontrowersji. Zapamiętaj: 
• Małym dzieciom należy kupować żywność wyłącznie z atestem IMiDz lub IŻiŻ 
• Konieczne jest czytanie informacji umieszczonych na opakowaniach 
• Nie powinno się kupować żywności przetworzonej , jeśli na opakowaniu brak informacji o jej składzie. Napoje 
"light" zawierają sztuczne słodziki, nienadające się dla dzieci. W ich miejsce podajemy niesłodzone soki 
• Zamiast gotowych galaretek i kisieli przyrządzamy kisiel z owoców i galaretkę z soków z dodatkiem mąki 
ziemniaczanej lub żelatyny 

• Trzeba unikać gotowych sałatek , które często zawierają konserwanty 
• Zamiast serków smakowych staramy się kupować zwykły biały ser, który doprawiamy samodzielnie w domu 
• Zamiast zup w proszku, z torebki, kubka ,można szybko zrobić zupę jarzynową z mrożonek 
• Cukierki, chipsy, choć bardzo smaczne, zawierają mnóstwo sztucznych dodatków 
 
Mały wegetarianin?  

Obecnie na całym cywilizowanym świecie doceniany jest wpływ żywienia na zdrowie człowieka. Wpływ nie tylko w 
czasie stosowania określonej diety, ale także ten bardziej odległy, odzywający się po wielu latach. Istnieje wiele 
sposobów odżywiania, które jakoby gwarantują zdrowie i długowieczność. Z drugiej strony udowodniono ,że 
nieprawidłowości w diecie sprzyjają wzrostowi zachorowań na miażdżycę, nadciśnienie, chorobę niedokrwienną 
serca, cukrzycę oraz inne choroby cywilizacyjne. Zaznacza się wpływ nieprawidłowe odżywiania niemowląt i dzieci 
na ich dorosłe życie. Często przyczyną nieprawidłowego karmienia dziecka jest przekonanie, które dyktuje nam 
trudna do przełamania tradycja , nakazująca podawanie dużych ilości, a także preferująca wygląd tłuścioszka. W 
ostatnich latach wzrosło zainteresowanie wegetarianizmem. Zależnie od tego , jakie pokarmy są dozwolone w 
diecie, wegetarianie dzielą się na : 
• wegan, którzy jedzą wyłącznie pokarmy pochodzenia roślinnego (nawet miód jest niedozwolony, ponieważ 
wytwarzają go owady) 
• laktowegatarian, którzy swoją dietę rozszerzają o mleko i nabiał 
• laktowowegetarian, dopuszczających dodatkowo jedzenie jajek 
Wśród wegan rozróżnia się: 
• witarian jedzących wyłącznie owoce i warzywa 
• frutarian żywiących się tylko owocami 
Liczne badania potwierdził korzystny wpływ stosowania rozszerzonych diet wegetariańskich na zdrowie człowieka. 
Ludzie rzadziej zapadają na choroby układu krążenia, występuje u nich mniejsze ryzyko zachorowania na niektóre 
formy nowotworów, na cukrzycę insulinozależną, kamicę wątrobową i nerkową, otyłość, osteoporozę. 
Obserwowani wegetarianie prowadzili jednak generalnie zdrowy styl życia - nie palili papierosów, nie pili alkoholu, 
a niekiedy nawet kawy i herbaty. A zatem przyczyna niższej zachorowalności tej grupy nie jest do końca 
wyjaśniona .Nieliczne badania dzieci pozostających na diecie wegetariańskiej zawierającej mleko, produkty 
mleczne oraz jajka wzbogaconej o niektóre witamin i sole mineralne dowodzą ,że ich zapotrzebowanie 
pokarmowe i energetyczne jest pokryte a rozwój psychosomatyczny mieści się w granicach przyjętych norm. 
Jednak każde dziecko rozwija się inaczej. Są dzieci, które akceptują wegetarianizm i rozwijają się prawidłowo i są 
maluchy, szczególnie niejadki, którym dieta bezmięsna nie tylko nie smakuje, ale wręcz szkodzi (pojawiają się 
niedobory energetyczne). Może to dotyczyć nawet rodzeństwa. Natomiast stosowanie ścisłej diety wegańskiej z 
całkowitym brakiem białka zewnętrznego, uniemożliwia wykorzystanie wielu składników pożywienia, zwłaszcza 
niektórych witamin i soli mineralnych, w tym powoduje niedobór witaminy D i w konsekwencji krzywicę. Żelazo 
pochodzące z roślin wchłania się dużo trudniej niż z mięsa. Ze szpinaku absorbujemy tylko 2% żelaza, a z 
cielęciny 22%. Wystarczy jednak niewielka ilość mięsa w diecie, by stopień przyswajania żelaza z innych 
produktów znacznie wzrósł. Jeśli karmiąca matka jest weganką, ma braki w witaminie B12, której niedobór 
powoduje ciężką niedokrwistość, co niekorzystnie rzutuje na skład jej mleka. Dieta roślinna u starszych dzieci 
może spowodować po odstawieniu od piersi różne objawy niedoborowe. W skrajnych przypadkach zapadają one 

na ciężką chorobę związaną z niedoborem białka. Równie niebezpieczne dla dzieci jest stosowanie diety 
makrobiotycznej, polegającej na spożywaniu sproszkowanego ziarna soi, owsa , ryżu, sezamu, fasoli, słonecznika 
zmieszanych z wodą w takiej ilości, by niemowlę potrafiło tą konsystencję przełknąć. Żeby pokryć 
zapotrzebowanie pokarmowe malucha, trzeba by było podawać około 2 litrów takiego jedzenia dziennie. 
Oczywiście żadne małe dziecko tyle wypić nie może. Przyjmuje go zatem dużo mniej i po kilku miesiącach 
stosowania makrobiotycznych diet zwykle dochodzi do znacznych niedoborów białkowo-energetycznych, które 
stanowią zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale także życia niemowlęcia. Niedobór białkowy i energetyczny wpływa 
ujemnie na rozwój intelektualny. Niestety po dłuższym stosowaniu tak ubogiej diety nawet powrót do 
urozmaiconego jadłospisu nie likwiduje zaistniałych skutków. Wszystkie powyższe uwagi dotyczą również matek 



ciężarnych i karmiących, a także dzieci w okresie dojrzewania, czyli tych osób, które są na etapie zwiększonego 
zapotrzebowania na pokarm i energię. Obecna dietetyka poleca dietę semiwegetariańską , czyli dietę z przewagą 
produktów pochodzenia roślinnego (70-80%), która zawierałaby jednak pewną ilość produktów pochodzenia 
zwierzęcego (20-30%). W tym 2 / 3 powinny stanowić chude produkty mleczne (biały ser, jogurt, kefir, zsiadłe 
mleko), pozostałą zaś 1 / 3 - produkty pochodzenia zwierzęcego (chude mięsa, przetwory mięsne, żółte sery i 
jaja). Konieczne jest uwzględnienie w diecie tłuszczów w postaci oleju lub oliwy 
 
Odżywianie latem  

Lato to okres, w którym w wielu dziedzinach życia zachowujemy się inaczej niż w pozostałych porach roku. 
Inaczej się ubieramy, inaczej spędzamy wolny czas. Nasz jadłospis także powinien ulec zmianie. Szczególnie jest 
to ważne dla dzieci, ponieważ ich rozwój postępuj intensywnie. Powinniśmy zapewnić im najlepsze warunki 
bytowania i zdrowy wypoczynek, korzystając ze wszystkiego dobrego co niesie ze sobą lato. Bardzo istotną rolę 
odgrywa dostarczenie dziecku w tym czasie odpowiedniej ilości płynów. Orientacyjnie niemowlę powinno wypijać 

ich 150 do 180 ml na każdy kilogram ciała przez całą dobę 
• W przypadku dzieci karmionych piersią nie jest potrzebne i nie jest możliwe obliczenie , czy maluch wypija 
dostateczną ilość mleka. Trzeba jednak starać się , by niemowlę nie było na słońcu, by nie było mu gorąco, by nie 
traciło płynów przez pocenie się. Jeśli jest duży upał, musimy zwrócić szczególną uwagę na pojenie piersią. 
Dlatego na każdy przejaw niepokoju w czasie upałów trzeba reagować i zawsze myśleć o podawaniu dodatkowo 
pokarmu. (Dziecku w wieku niemowlęcym karmionemu butelką trzeba zapewnić około 120 - 180 mk/kg płynów 
przez całą dobę) 
• Starsze dzieci, które już nie są karmione mlekiem matki, powinny wypić równowartość 10 do 15% masy 
swojego ciała. U dzieci do lat 3 zapotrzebowanie na płyny wynosi 15-235 ml/kg. Należy proponować soki oraz 
mleko i jego przetwory, koktajle mleczne itp. Znakomitym choć bardzo niedoceniany jest napój z serwatki i 
posiekanego drobno koperku lub z serwatki z dodatkiem soku warzywnego. Serwatka gasi pragnienie i uzupełnia 
ubytki soli mineralnych, wydalanych z potem. Nie należy gasić pragnienia samą wodą. Jest ona szybko wydalana 
z organizmu i dlatego zaspokaja pragnienie na bardzo krótko. Możemy proponować dziecku także herbatki z mięty 
lub dzikiej róży 
Organizmowi malucha należy dostarczyć około 1,5 - 2,5 litra płynu na dobę. Z tego 1 - 1,5 litra powinno 
pochodzić z napojów: wody, mleka, soków itd., a około 1 litra z potraw. Ilości te odnoszą się do umiarkowanej 
temperatury otoczenia i normalnej aktywności dziecka. Gdy jest upał, a dziecko biega, zapotrzebowanie może 
wzrosnąć nawet dwa razy. W dobowe zapotrzebowanie na płyny trzeba wliczyć wszelkiego rodzaju napoje, zupy, 
soki, a nawet owoce i warzywa, choć one płynne nie są. Oczywiście nikt nie będzie liczył ile dziecko wypija na 
dobę, ale nie należy się dziwić, że maluch domaga się picia. Napoje trzeba proponować również samemu. Dziecko 
zajęte zabawą często zapomina o pragnieniu; dopiero gdy jest już na granicy odwodnienia, przybiega do matki, 
by się czegoś napić. Prawie wszystkie owoce są bogatym źródłem witaminy C i kwasu foliowego, zawierają także 
mikro- i makroelementy oraz dużo prowitaminy A. Nigdy, nawet najlepsza tabletka witaminowa nie będzie 
zawierała tyle tak czynnych, idealnie przyswajalnych witamin i innych składników odżywczych, jak świeże owoce. 
Poza tym niektóre z nich zawierają pektyny, leczniczo oddziałujące na choroby przewodu pokarmowego i 
obniżające poziom cholesterolu, a więc zapobiegające miażdżycy. Najbardziej wartościowe są owoce spożywane 
w niedługim czasie po zerwaniu. Koktajle mleczno-owocowe powodują nie tylko uzupełnienie płynów ,ale także 
dodatkowo wzbogacają dziecko w owoce, które w czasie lata są aromatyczne, apetyczne, pełne odżywczych 
składników, jakich nigdy potem w przetworach lub po ususzeniu, nie będą zawierały. Mogą być przyrządzane ze 
słodkiego mleka z dodatkiem żelatyny, układane na przemian warstwami z owoców i mleka w pojemnikach po 
jogurcie. Temperatura koktajlu może być niska, bez obawy ,że zaszkodzi dziecku. Wstawiamy go do lodówki; po 
wyjęciu będzie przypominał lody ,za którymi dzieci przepadają. Gdy maluch odmawia koktajlu niesłodzonego, 
można dołożyć trochę miodu. Tę ogromną chęć jedzenia lodów można wykorzystać. Maluchowi, który nie lubi 
owoców podaje się je właśnie z lodami. W takiej formie najzagorzalszy przeciwnik owoców zaakceptuje je. Jeżeli 
jeszcze to wszystko posypiemy tartą czekoladą, otrzymamy kaloryczne danie, z dużą ilością witamin i innych 
odżywczych składników. Lody niepotrzebnie mają złą opinię u niektórych matek. Jak powiedziałem, ich niska 
temperatura wcale maluchom nie szkodzi. Przy stanach zapalnych często stosuje się okłady z lodu (np. przy 
zapaleniu wyrostka czy okostnej). Lody mogą być spożywane przez cały rok, ale najbardziej smakują latem ,w 
czasie upałów, Zjedzone przed południem wykluczają spożycie przez dziecko obiadu, ponieważ są wysoko 
kaloryczne. Dlatego powinny być deserem podawanym po obiedzie lub zaraz po śniadaniu czy kolacji. Biorąc pod 
uwagę ,że niektóre owoce w stanie świeżym można jadać przez zaledwie kilka tygodni, bo mija na nie sezon 

należy ten czas jak najlepiej wykorzystać. Można je łączyć nie tylko z jogurtem ale także z twarogiem, omletem, 
racuchami, rybą, mięsem, by danie stało się pełnowartościowe. Do połączenia z twarogiem i omletem nadają się 
wszystkie owoce ,do racuchów dobre są owoce drobne, ryby są doskonałe z duszonymi jabłkami, morelami, 
brzoskwiniami, a mięso najlepsze z porzeczkami, żurawinami, śliwkami, jabłkami. Starajmy się nie słodzić 
owoców. Ich smak i aromat są tak wspaniałe , że gdy od początku dziecko otrzyma je bez cukru - zaakceptuje w 
takiej postaci. Można je łączyć ponadto z kefirem, jogurtem, zsiadłym mlekiem. Owocem dobieramy do smaku 
dziecka, Przygotowujemy je na bieżąco tuż przed spożyciem. Latem koniecznie należy pamiętać o owocach dziko 
rosnących. Jagody, maliny , poziomki są niezwykle cennymi darami natury. Zawierają bogactwo witamin, mikro- i 
makrelementów, pektyn, kwasów organicznych, często są lekarstwem, ich smak i aromat jest niepowtarzalny. A 



co z owocami egzotycznymi? Kupowanie dzieciom w środku owocowego sezonu bananów i pomarańczy uważamy 
za niezbyt słuszne. Oczywiście jest to niekłopotliwe - kupuje się na ulicznym straganie banana, obiera ze skórki i 
podaje dziecku. Maluch zajmuje się jego spożywaniem, jest tak zajęty ,że nie zdaje pytań, matka ma spokój. 
Banan jest bardzo smacznym , aromatycznym owocem. Tam gdzie dojrzewa, ma mnóstwo wartości odżywczych, 
ale do Polski przybywa zupełnie niedojrzały. W sztucznych dojrzewalniach zyskuje dobry smak i aromat, traci 
natomiast część wartości odżywczych. Pod tym względem zdecydowanie przewyższają go owoce dojrzewające w 
Polsce, bezpośrednio na słońcu . Dlatego w sezonie korzystniej jest podać dziecku świeżej truskawki, porzeczki i 
inne owoce. Nawet jeżeli maluch chce jeść wyłącznie banany , warto zdobyć się na wysiłek i pomyśleć co zrobić , 
by zamiast (lub oprócz) nich jadł wspanialsze dary natury - owoce sezonowe. A może przyrządzić sałatkę 
bananowo-malinową? Dla uzmysłowienia , jak ważna jest świeżość owoców, podam ,że zielony groszek zawiera 
0,55% witaminy E, mrożony już tylko 0,25%, a z puszki 0,02%. Od tego czasu, czy lato było słoneczne, czy nie 
,zależą wartości odżywcze owoców i warzyw. Niemowlętom trzeba podawać soki warzywne, a dzieciom starszym 
surówki. Gotowanie warzyw należy zostawić na późną jesień. Zarówno soki ,jak i surówki muszą być 
przygotowane tuż przed spożyciem. To bardzo ważne, gdyż zawartość witaminy C spada wraz z upływem czasu 

bardzo szybko. Tylko niektóre owoce i warzywa zachowują ją długo .Do takich należą owoce dzikiej róży, czarnej 
porzeczko i papryka, która nawet w przetworach zawiera sporo witaminy C. Surówki możemy przyrządzać ze 
wszystkich warzyw i owoców, łączyć je dość dowolnie ze sobą i polewać sosem, który może być zwykłą oliwą (dla 
tych dzieci, które mają tendencję do zaparć), majonezem , śmietaną a nawet kefirem lub jogurtem (dla dzieci, 
które nie powinny przybywać na wadze). Korzystne jest także stosowanie soku z cytryny, kapusty kiszonej lub 
kiszonych ogórków. Sos nie tylko podnosi wartość smakową surówki, ale chroni rozdrobnione warzywa przed 
dostępem powietrza, a co za tym idzie zapobiega stratom witaminy C. Należy zwrócić uwagę ,z jakich hodowli 
pochodzą warzywa i owoce. Najlepiej gdy kupujemy je w sklepach ze zdrową żywnością, otrzymujemy z działki 
naszych przyjaciół lub jeszcze innego pewnego źródła. Z takich owoców i warzyw warto zrobić dla dzieci trochę 
przetworów , najlepiej bez cukru. Tanie a ogromnie przydatne będą np. przetwory dyni, którą pasteryzujemy w 
słoikach. Dynia jest cennym warzywem, bogatym z witaminę A, mikro- i makroelementy. Zimą warto podawać ją 
zdrowym niemowlętom a także chorym na biegunkę. Można z niej przyrządzać mnóstwo potraw, począwszy od 
zupy , poprzez omlet, placuszki, racuchy i wiele innych. Ze względu na dużą zawartość witaminy C warto zrobić 
także przetwory z dzikiej róży i papryki; mimo ,że paprykę można spotkać w sklepach prawie przez cały rok, zimą 
ma ona zmniejszoną zawartość witaminy, a ponadto jest bardzo droga. Nie bez znaczenia jest fakt ,że z 
przetworów można przyrządzić bardzo szybko potrzebną nam potrawę. Wystarczy otworzyć słoik, zawartość 
podgrzać, ewentualnie połączyć ją z innym produktem i obiad gotowy 
 
Skutki żywienia dziecka - wpływ na późniejsze lata życia  

W natłoku bieżących spraw dotyczących naszego dziecka, niezbyt często myślimy o jutrze, jeszcze rzadziej o 
dalszej przyszłości. A czas szybko biegnie. Nasze dziecko wkrótce będzie przedszkolakiem, uczniem, nastolatkiem, 
a wreszcie dojrzałym człowiekiem. Odejdzie z naszego domu, założy własną rodzinę. Jednak i wówczas będziemy 
niespokojni o jego zdrowie. Być może zaczną nas wyrzuty sumienia, że to my przyczyniliśmy się do jego 
zdrowotnych kłopotów w dorosłym życiu. Pojawia się coraz więcej dowodów na to ,że warunki które stwarzam 
dziecku, mają duży wpływ na jego dużo późniejsze problemy ze zdrowiem, takie jak otyłość, nadciśnienie, 
miażdżyca i wiele innych. Otyłość jest poważnym schorzeniem , które trudno leczyć. Odzyskanie prawidłowej wagi 
przez człowieka otyłego wymaga niemałego wysiłku. Jeśli nawet zredukuje on nadmiar kilogramów, najczęściej 
po bardzo krótkim czasie znów je odzyskuje. Po wielokrotnych próbach głodzenia następuje zniechęcenie i 
pozorne pogodzenia z istniejącą sytuacja - pozorne, bo otyłość to nie tylko nadmiar masy ciała, obfitość tkanki 
tłuszczowej, ale to także powikłania towarzyszące temu schorzeniu: 
• cukrzyca z jej następstwami 
• choroby kręgosłupa 
• serca 
• nadciśnienie 
• miażdżyca 
A z tym pogodzić się nie sposób. Otyłość dorosłych często zaczyna się już we wczesnym dzieciństwie. I choć 
nadmierne jedzenie nie jest najważniejszą przyczyną otyłości, to jednak należy do głównych jej przyczyn . 
Dlatego już od wczesnego dzieciństwa trzeba wdrażać odpowiednie zwyczaje żywieniowe. Dzieci karmione piersią 
na żądanie przestają ssać wtedy, kiedy zaspokoją głód. Matka nie ma pojęcia ile maluch zjadł, po prostu zawierza 
dziecku. Niemowlęta karmione butelką są namawiane by wypiły wszystko, co matka naszykowała . Dlatego ich 

przyrosty masy ciała są na ogół większe niż dzieci karmionych piersią . Jest to skutek nadmiernego spożycia w 
stosunku do potrzeb i wynika ze źle pojętej troski o dziecko i niezdawania sobie sprawy z konsekwencji takiego 
postępowania. Stałe , dzień po dniu, stosowanie nawet niewielkiego nadmiaru jedzenia powoduje utrwalenie się 
zwyczaju, który może przetrwać przez całe dzieciństwo aż po wiek dojrzały. Pozwalajmy dziecku na zaprzestanie 
jedzenia przy pierwszych oznakach nasycenia. Karmienie piersią powinno być w pierwszym półroczu podstawową 
metodą zapobiegania otyłości. Należy możliwie późno wprowadzić dodatkowe posiłki nie-mleczne. Po okresie 
niemowlęcym korzystniej jest stosować mniejsze posiłki, za to częściej podawane, ponieważ prawdopodobnie 
bardziej efektywnie zapobiegają one otyłości aniżeli obfite, o tej samej wartości kalorycznej. Drugim schorzeniem 
,powodującym bardzo poważne skutki jest nadciśnienie. Czasem doprowadza do wylewów krwi do mózgu, 



wywołując różnego stopnia porażenia. Porażenia mogą być przejściowe, ale często trwałe, czyniąc człowieka 
niepełnosprawnym. Już przed 20 laty sugerowano ,że wysokie spożycie sodu w niemowlęctwie może powodować 
u dorosłych nadciśnienie, Ponieważ sód jest zawarty w soli kuchennej, uczeni uważają ,że należy usunąć sól z 
diety małego dziecka. Przez pierwsze miesiące życia niemowlę jest karmione piersią lub mieszankami 
przygotowywanymi z modyfikowanego mleka dla niemowląt. Pożywienie to zawiera niewielką ilość sodu. Potem 
jednak dziecko je m.in. posiłki takie jak dorosły, o sporej zawartości soli, np. pieczywo, pełne mleko krowie. W 
celu utrzymania mniejszej zawartości soli w diecie, domowe posiłki powinny być przyrządzane bez soli. . Żywność 
gotowa , taka jak chleb, mięso zawiera wystarczającą ilość sodu dla potrzeb starszego niemowlęcia . Dziecko 
łatwo dostosowuje się do spożywania posiłków niesolonych. Matki dzieci o niewielkiej masie ciała uważają 
natomiast ,że dziecko zjada mało , bo posiłek jest niesmaczny. Wobec tego zaczynają potrawy solić. Po 
początkowym zwiększeniu porcji spożywanego posiłku dzieci te wracają do swoich zwyczajów jedzenia małych 
ilości. Powrót do nieposolonych potraw jest wtedy dość trudny. Przyzwyczajajmy zatem dziecko od początku do 
potraw niesolonych. Miażdżyca jest chorobą , której wynikiem mogą być bardzo groźne powikłania. Jest głównym 
czynnikiem ryzyka powodującym nadciśnienie z jego skutkami, jest też przyczyną wielu dolegliwości , w tym 

choroby naczyń wieńcowych prowadzącej do zawałów. Najwcześniejszym objawem miażdżycy są pasma tłuszczu 
w tętnicy głównej - aorcie, pojawiające się w pierwszych dekadach życia dziecka .Choć nie bardzo wiadomo, jak 
te pasma przemieniają się w płytki miażdżycowe zatykające naczynia krwionośne, to jednak wiemy ,że wysokie 
stężenie cholesterolu we krwi przyspiesza ten proces. Dlatego koniecznie trzeba jak najwcześniej stosować u 
dzieci taką dietę , by zamykanie naczyń krwionośnych przebiegało jak najwolniej. Liczne badania wykazały ,że im 
wyższe stężenie cholesterolu we krwi u dzieci , tym częstsze u dorosłych występowanie niedokrwiennej choroby 
serca o ciężkim przebiegu. Śladów choroby wieńcowej można szukać już u dzieci narodzonych. Z badań wynika 
,że częstość występowania zawałów serca związana jest z wielkością stężenia cholesterolu we krwi. Ryzyko 
miażdżycy powstaje nie tylko wtedy, gdy wysoki jest poziom cholesterolu ,ale także przy niskim stężeniu jego 
dobrej odmiany - HDL. Obniżając cholesterol we krwi oraz jego miażdżycorodną postać - LDL - można zmniejszyć 
ilość zawałów serca, a także zatrzymać zmiany miażdżycowe w naczyniach. Wykazano ,że wraz ze zmniejszeniem 
poziomu cholesterolu obniża się śmiertelność. Udowodniono ,że zawały częściej występują u ludzi karmionych w 
dzieciństwie butelką i przebieg ich jest cięższy , niż u osób karmionych piersią .Obniżenie poziomu cholesterolu o 
23% osiągano po stosowaniu specjalnej diety przez kilka lat. To z kolei zmniejszyło występowanie niedokrwiennej 
choroby serca o 50% u ludzi w wieku 40 lat i o 20% w wieku 70 lat. Z badań wynika, że spożywanie diety 
wysokotłuszczowej zawierającej dużą ilość kwasów tłuszczów nasyconych zwiększa poziom cholesterolu. Z kolei 
dzieci spożywające dużo tłuszczów zawierających kwasy jednonienasycowne i wielonienasycone wykazują jako 
dorośli niskie występowanie niedokrwiennej choroby serca. Produkty zawierające dużo kwasów 
wielonienasyconych obniżają poziom cholesterolu i jego frakcji HDL. Natomiast kwas jednonienasycone nie 
obniżają HDL 
Jak więc żywić dzieci, by opóźnić powstawanie miażdżycy 
Niemowlęta karmione piersią mają optymalną dietę. Potem stopniowo jedzą pokarmy dorosłych; pod koniec 2 
roku życia powinno się tak ustalać dietę , by była ona korzystna dla rozwijającego się dziecka, a także nie 
powodowała powstawania miażdżycy .Należy dbać o urozmaicenie potraw, ograniczyć spożywanie tłuszczów 
zawierających nasycone kwasy tłuszczowe, a więc mało tłuszczów zwierzęcych: 
• słoniny 
• smalcu 
• masła 

• śmietany 
• tłustego mięsa 
• jaj 
• produktów smażonych 
• twardych margaryn 
• żywności zawierającej olej kokosowy i z ziaren palmowych 
Korzystne są tłuszcze, które zawierają jednonienasycone kwasy tłuszczowe, a przede wszystkim kwas oleinowy. 
Bogactwem jego źródła jest: 
• oliwa z oliwek 
• olej rzepakowy bezerunkowy 
•  produkowane z nich margaryny 
Kwasy te obniżają poziom cholesterolu i jego niekorzystną frakcję LDL. Oleje zawierające te kwasy bardziej 
nadają się do smażenia niż olej słonecznikowy, sojowy bądź kukurydziany. Olej oliwkowy nie ma złych skutków 
ubocznych , co potwierdza fakt, że jest stosowany od niepamiętnych czasów. Z olejów roślinnych są produkowane 

margaryny. Jednak przy ich zagęszczaniu podczas procesu technologicznego powstają szkodliwie działające kwasy 
tłuszczowe "trans" , podnoszące podobnie jak kwasy nasycone poziom cholesterolu LDL. Do smarowania 
pieczywa dla małych dzieci używamy masła ze względu na zawartość w nim naturalnych witamin potrzebnych do 
rozwoju. Ostatnio powstałą dyskusja czy margaryna, która jest źródłem szkodliwych kwasów tłuszczowych "trans" 
, powinna być u większych dzieci zastąpiona masłem zawierającym znacznie mniej tych kwasów. Do smarowania 
pieczywa powinno się jej używać , ponieważ obniża poziom cholesterolu bardziej niż masło. Margaryny miękkie w 
porównaniu do twardych mają korzystniejsze działanie, ponieważ zawierają mniej kwasów tłuszczowych "trans". 
Jest sprawą otwartą, od którego roku życia należy podawać zamiast masła margarynę. Panuje natomiast 



zgodność ,że spożywanie ryb ,ze względu na jakość zawartego w nich tłuszczu , również powoduje obniżenie 
cholesterolu. Szczególnie zdrowa jest makrela, śledź i łosoś. Ryby poza tym zawierają bogactwo pierwiastków 
organicznych , w tym wapnia, fosforu a przede wszystkim tak potrzebnego dla rozwoju mózgu - jodu. Wykazano 
,że im więcej spożywamy błonnika, tym rzadziej chorujemy na niedokrwienną chorobę serca, należy więc 
spożywać bardzo dużo owoców i jarzyn. Dorośli od 500 do 1000 g - w tym ziemniaków . Zdrowe są głównie 
warzywa i owoce zielone. Będące źródłem naturalnych witamin antyoksydacyjnych ,które hamują utlenianie (czyli 
unieczynnianie) wielce zdrowych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Są to witaminy A, E i C. Białka nie mają 
większego wpływu na poziom cholesterolu we krwi. Ale jak doświadczenie wykazuje , spożywane w roślinach 
strączkowych obniżają jego poziom. A z kolei spożywane w mięsie są połączone z działającym szkodliwie 
tłuszczem zwierzęcym. Tak więc zdrowe białko jest zawarte w fasoli, groszku, soi. Mleko krowie , podawane 
dzieciom starszym (bardzo dobre źródło wielu składników pokarmowych), powinno mieć niską zawartość tłuszczu 
- ok. 2%. 
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