
Tabela 10. zamienniki pokarmowe 

Produkt ilość 

100 g 

zamienniki ilość 

Mąka, kasza 

ilość 

100 g makaron 100 g 
chleb, bułka, pieczywo cukiernicze 135 g 

Mleko 100 ml kefir, jogurt, maślanka 100 ml 
ser twarogowy 15 g 
serek homogenizowany 30 g 
ser żółty lub topiony 10 g 

Jaja 2 małe ser twarogowy 100 g 
mięso bez kości 80 g 
filet rybny 100 g 

Warzywa lub owoce 100 g sok pitny lub przecier 60 ml 
koncentrat pomidorowy 30% 20 g 
suszone owoce 20 g 

Cukier 100 g miód 125 g 
dżem niskosłodzony 200 g 
konfitury 150 g 
syrop owocowy 150 g 

Moje dziecko jest niejadkiem. Jak je zrozumieć? 
Jak i kiedy mu pomóc? 

Brak apetytu u dzieci jest poważnym problemem. Może mieć ne
gatywny wpływ na rozwój psychosomatyczny oraz — jak niektórzy 
uważają — przyczynić się do jadłowstrętu psychicznego (anoreksji) 
i żarłoczności psychicznej (bulimii) w wieku późniejszym. Regu
lacja łaknienia i uczucie sytości po posiłku związane są z bardzo 
złożonymi procesami zachodzącymi w czynnościach przewodu 
pokarmowego, jak i tymi o charakterze odruchów nerwowych czy 
hormonalnych. Nie bez znaczenia są także skład pokarmu i jego 
oddziaływanie na organizm ludzki. 

Brak apetytu u dzieci — objawy i przyczyny 

Brak apetytu i połączona z nim niedoborowa dieta prowadzą do 
nieprawidłowego rozwoju fizycznego dziecka, obniżenia siły i masy 
mięśniowej, ale także opóźnionego rozwoju płciowego. Bardzo 
często pojawiają się zaburzenia zachowania: apatia, nadpobudli
wość, osłabienie, zaburzenia koncentracji, nieprawidłowy rozwój 
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intelektualny. Mogące wystąpić wymioty czy biegunka sprzyjają 
pogorszeniu stanu odżywienia i większej podatności na infekcje. 

Przyczyn braku apetytu może być wiele. Należy wśród nich 
wymienić: nieprawidłową dietę (małe urozmaicenie, słodycze, 
słodkie napoje, papki mleczne), ostre i przewlekłe choroby prze
wodu pokarmowego (w tym stany zapalne, alergie i nietolerancje 
pokarmowe), choroby wątroby i dróg żółciowych, zaburzenia mo
toryki przewodu pokarmowego, choroby nowotworowe, choroby 
zakaźne, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, niedobory 
cynku i żelaza, ciężkie lub przewlekłe choroby układu oddecho
wego, choroby układu krążenia przebiegające z niewydolnością, 
zaburzenia hormonalne czy przewlekłe zatrucia, a także błędy 
wychowawcze. 

Oprócz wyżej wymienionych przyczyn niezwykle istotne są 
również uwarunkowania psychiczne i emocjonalne, do których 
należą: nadopiekuńczość rodziców, przekarmianie dziecka, stałe 
lub powtarzające się zmuszanie go do jedzenia, kłótnie i napięcia 
podczas posiłków, konflikt między rodzicami lub między rodzicami 
i dzieckiem, stany depresyjne zarówno u rodziców, jak i dziecka, 
psychozy, jedzenie selektywne, nadpobudliwość dziecka oraz jad-
łowstręt psychiczny i żarłoczność psychiczna. 

Dwanaście wskazówek, jak zapobiegać niechęci 
do jedzenia u małych dzieci, jakich zachowań 
unikać 

1. Uczyć dzieci komunikowania głodu i sytości. 
2. Ograniczyć możliwość podjadania między posiłkami. 
3. Stwarzać dobrą atmosferę przy jedzeniu. 
4. Unikać karmienia na siłę. 
5. Wprowadzić do jadłospisu różnorodne produkty przed ukoń

czeniem 18. miesiąca życia. 
6. Przyjąć zasadę dostępności do zdrowej żywności, a ograniczyć 

dostęp do niezdrowych przekąsek. 

7. Zakończyć posiłek, kiedy dziecko straci zainteresowanie jedze
niem i zacznie się złościć. 

8. Wycierać buzię dziecka dopiero po posiłku, nie w trakcie jego 
podawania. 

9. Zachęcać je jak najwcześniej do samodzielnego jedzenia. 
10. Nie szczędzić pochwał za zjedzenie posiłku, bezpośrednio po 

jego zakończeniu. 
11. Na początku posiłku, kiedy dziecko jest najbardziej głodne, po

dawać nowe pokarmy, potem dopiero te znane mu wcześniej. 
12. Nie pytać go, co chce zjeść, ale zaproponować dwa pełno

wartościowe posiłki — niech samo decyduje. 

Dwadzieścia praktycznych porad, jak radzić sobie 
z problemem braku apetytu u dziecka 

1. Podawać posiłki regularnie: 4–5 razy na dobę. 
2. Posiłki przygotowywać w małych objętościach. 
3. Pokarmy o stałej konsystencji podawać na początku, a napoje 

na końcu posiłku. 
4. Potrawy powinny mieć temperaturę umiarkowaną. 
5. Karmić dziecko małymi kęsami, ale normalną, a nie dziecięcą 

łyżeczką lub widelcem. 
6. Nie podawać przekąsek między posiłkami. 
7. Nie pozwalać dziecku na picie słodkich soków i napojów 

30 minut przed posiłkiem. 
8. Posiłki nie powinny trwać dłużej niż pół godziny. 
9. Unikać mieszania potraw na talerzu (maskowanie smaku nie 

zachęci do jedzenia). 
10. Ograniczyć (nie wyeliminować) słodycze. 
11. Zwiększyć spożycie różnorodnych warzyw i owoców. 
12. Pół godziny przed posiłkami podawać niewielką ilość kwaś

nych soków owocowych lub warzywnych. 
13. Dbać o kolorystykę potraw. 
14. W menu powinny dominować zdecydowane smaki. 
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15. W planowaniu diety uwzględniać preferencje pokarmowe 
dziecka (w granicach rozsądku). 

16. Nie podawać posiłków w czasie zabawy lub oglądania telewizji. 
Dziecko musi zostać nauczone, że po obiedzie czy podwie
czorku będzie mogło wrócić do przerwanej przyjemności. 

17. Zachęcać do posiłków w towarzystwie innych dzieci lub razem 
z dorosłymi. 

18. Urozmaicać sporządzanie potrawy: podawać pokarmy smażo
ne w małej ilości tłuszczu lub bez tłuszczu na teflonie, dania 
z grilla lub rożna, duszone, pieczone z dodatkiem ziół (w folii, 
rękawie) i gotowane. 

19. Nie używać dziecięcej zastawy stołowej. Posiłek serwowany 
na malutkim talerzyku wydaje się zawsze większy, niż jest 
w istocie! 

20. Nie dawać leków pobudzających łaknienie — ich skuteczność 
jest bardzo wątpliwa. 
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Jak to zrobić? 
Posiłki dla małych dzieci 

ProPozYcJe Na smaczNe ŚNiaDaNie 

Kaszka smakowa na mleku modyfikowanym 

Do letniej, przegotowanej wody (210 ml) dodać siedem miarek 
mleka oznaczonego nr 3, wymieszać, następnie wsypać kilka łyżek 
gotowej kaszki i ponownie wymieszać. 

Kasza manna na mleku 

Do gotującego się mleka (od 220 do 250 ml) wsypać dwie łyżki 
kaszy manny. Gotować około 15–20 minut, cały czas mieszając. 
Przed podaniem ostudzić. 

ryż na mleku z dodatkiem przecieru owocowego 

Do gotującego się mleka (od 250–300 ml) wsypać dwie łyżki ryżu. 
Gotować około 15–20 minut, mieszając, aż ryż będzie miękki. 

Przed podaniem dodać jedną lub dwie łyżki przecieru jabłko
wego, malinowego lub z innych owoców. Całość wymieszać. 

Jajecznica z pomidorami i koperkiem 

Jajko umyć, wybić na talerzyk (aby sprawdzić jego świeżość), spa
rzyć wrzątkiem pomidor, obrać ze skórki, pokroić i dodać do roz
topionego masła lub oleju na patelni. 

Do uduszonego pomidora dodać roztrzepane jajko oraz pokro
jony drobno koper, następnie wymieszać. 

Jajecznicę podać z pieczywem. 
Do popicia najlepsze jest mleko lub kakao. 
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