ОДГОВОРНО РОДИТЕЉСТВО:
ИСХРАНА ДЕЦЕ РАНОГ
УЗРАСТА

Првих недеља и месеци по рођењу бебе, родитељи више од свега желе
да она буде здрава и да напредује како треба. Зато се најчешће питају да ли је беба двољно јела?
За правилан и здрав развој свакако су потребни и храна, и здравље, и
добра нега бебе. Исхрана јесте један од најважнијих услова за
напредовање, поготово у почетку када је раст веома интензиван (за
годину дана дете би требало готово да утростручи тежину са рођења).
Дојење, као искључиви начин исхране, препоручује се у првих шест
месеци живота, јер је мајчино млеко најздравији, најквалитетнији и
најједноставнији начин исхране. Важно је учинити све што је могуће да
свака беба добије овакав вид исхране. Породица је свакако најважнија у
пружању подршке мајци и беби у том периоду. Једнако је важна и
подршка здравствених радника који врло успешно могу да вас
информишу о преласку на чврсту храну - коју храну треба уводити и
којим редом, које намирнице садрже хранљиве састојке потребне вашој
беби за правилан и здрав развој.
Мноштво информација о исхрани бебе и малог детета доступно је и
путем електронских медија и интернета. Међутим, здрава исхрана не
подразумева само хранљиву вредност, разноврсност и квалитет оброка
који дете уноси у организам.
Елементаран део исхране је подстицање детета да прихвата и
уноси све врсте намирница које доприносе његовом здрављу, нове
начине припреме, различите укусе и изглед оброка.
Важно је и како су оброци организовани, ко у њима учествује, како
дете учествује у припреми оброка и јелу, колико често је породица
окупљена око заједничких оброка.
Значај се придаје и томе шта дете учи док једе.

Знамо да здрава исхрана подржава не само општи развој и здравље
детета, већ подстиче и поједине аспекте развоја, као што су развој чула,
моторике, развој сазнајних функција, способност планирања и
саморегулације.
Родитељи или одрасли који брину о здрављу и развоју детета, поред
тога шта је дете појело, често се питају како је протекао оброк?
У каквој атмосфери, размени, комуникацији?
Оброци су важни тренуци у животу детета и породице. Тада детету
помажете да научи да се правилно храни и да једе самостално, и имате
прилику да му, на занимљив и разумљив начин, причате о здрављу и
развоју којима исхрана доприноси. Заједно са дететом једите исте
оброке, како бисте показали да је здрава исхрана ваша породична
вредност. Негујте оброк као прилику да сваког дана то заједничко време
проведете квалитетно.

ШТА ЈЕ ХРАЊЕЊЕ
НА ЗАХТЕВ?
Данас се много говори о значају интеракције између детета и одраслог
приликом храњења. Препоручује се модел који стручњаци називају
храњење на захтев (responsive feeding). Храњење на захтев
подразумева двосмерну размену, током које одрасли пажљиво прати
сигнале које му дете шаље и на њих одговара на одговарајући начин
(response = одговор).
Дете помоћу сигнала изражава различите утиске: колико је гладно, да
ли му се допада понуђена храна, колико му је привлачан укус, мирис,
изглед хране, ужива ли у размени емоција и комуникацији? Као
одговоран родитељ, ви ћете их свакако уважити и добро промислити
како на њих да одговорите.
Ваш циљ није само да дете поједе здрав оброк, већ и да прихвати ту
врсту намирнице и поједе потребну количину. У фази храњења,
неопходно је да подржите своје дете да прихвати и заволи све
намирнице (чак и оне које ви нисте волели док нисте постали
родитељи), да развије здраве навике као што је самостално узимање
хране, а затим и активно учешће у њеној припреми.
Храњење треба да буде одговор на потребу детета, не на потребу
радитеља, а конзумирање хране треба да има ритам који је детету
препознатљив. На тај начин ваше дете зна какав одговор може и
убудуће да очекује и како да се понаша у сличној или истој ситуацији.
Оваквим приступом, од првог оброка градите однос између вас и вашег
детета који се заснива на поверењу. Зависно од тога колико је ваш
однос стабилан, предвидљив и без стреса, дете ће моћи да изгради
поверење према окружењу у коме одраста.
Однос, атмосфера, начин на који се храна припрема и конзумира од
изузетне су важности за развој детета.
Размена позитивних емоција током оброка значајно утиче на то како ће
се храна прерадити у организму и да ли ће сви хранљиви састојци бити
најбоље искоришћени.
Храњење које је праћено усмереном бригом и пажњом одраслог, може
да помогне да се и некада оскудни породични ресурси, који могу да
утичу на квалитет исхране, искористе на најбољи могући начин за
развој детета.

КАКО ИСХРАНА ДОПРИНОСИ
ОПШТЕМ РАЗВОЈУ?
Сваки оброк је прилика да подржите различите аспекте развоја детета.
Чулни развој се подстиче на тај начин што дете опажа да храна лепо
изгледа, ужива у њеним бојама, укусима и мирисима.
Моторика се развија тако што дете за време оброка учи да седи, да
дохвата, усавршава координацију тако што држи кашику или виљушку
коју приноси устима и што прецизније ставља храну у уста, учи да
жваће, гута итд.
Сазнајни развој се одвија тако што за време оброка дете препознаје
боје, намирнице, мирисе, укусе, именује их, учи како се оне комбинују у
различитим јелима, како им се усклађују укуси.
Вештину саморегулације дете учи тако што: без великог негодовања
прихвата благо одлагање оброка иако је гладно; чека свој ред или чека
да храна буде спремљена; учи да критички промишља и саопштава
своје мишљење о храни која му се нуди; учи да преговара о храни и
оброцима; када чује речи подршке и похвале, срећно је; задовољно је
собом када успе самостално да једе и учи да ужива у овим својим
успесима.

ШТА ДА РАДИТЕ КАДА НЕ ИДЕ
СВЕ ПО ПЛАНУ?
Окружење у коме се одвија исхрана детета не помаже само при
стварању рутине, већ поспешује и интеракцију. Комуникација и размена
одраслог са дететом, у ситуацији храњења и исхране, превазилази
рутину оброка и прелива се на родитељство уопште, јер однос који се
гради око оброка и исхране утиче и на укупне односе између детета и
одраслог. Зато обратите пажњу како реагујете када ваше дете негодује
или испољава негативан став према храни која му се нуди и према
исхрани уопште.
Код мале деце ове ситуације су честе, јер се однос према исхрани тек
гради, промене у исхрани су учестале, уводе се нове намирнице, начин
припреме је променљив. Са друге стране, рани узраст је
карактеристичан и по интензивној изградњи имунитета због чега
неретко страда и апетит детета. То је период када се детету мора
пружати додатна подршка како би му очували здрав однос према храни
и здраве навике у исхрани.
Када ваше дете показује да је више заинтересовано за друге садржаје у
окружењу него за оброк, важно је да покажете да сте примили тај сигнал
и да на њега одговорите. Уколико га уважавате, односно разумете као
знак да детету нешто не одговара, прилагодите свој одговор, пронађите
начин да мотивацију окренете ка позитивном исходу. Можете ту
ситуацију да прихватите и као прилику да „преговарате“. Имате разне
могућности: одлагање оброка, поправљање укуса или уклањање
ометајућег садржаја. Можете да понудите детету да прво проба храну,
да пробате прво ви па дете, да смањите количину у тањиру, па је током
оброка повећате. У сваком случају, ако приметите да дете мења
позитиван однос према храни коју сте припремили, побрините се да
храна изгледа некако привлачније за дете, дозволите детету да изабере
тањир из кога ће да једе, нека само аранжира сто итд.

Похвала и подршка су увек добродошли, као и бескрајно много
стрпљења! Поготово када се суочавате са изазовима као што су ниска
телесна тежина на рођењу и слабо напредовање у првим месецима.
Истраживања указују да се овакви изазови лакше превазилазе и да
беба брже напредује уколико јој посвећујете више пажње кроз игру и
комуникацију, ако одговарате на њене сигнале и храњење
прилагођавате њеним потребама. Беба која не напредује у тежини,
успорено учи, јер може бити узнемирена, неактивна и мање
расположена за игру и учење. Беба која је мање активна, слабије
привлачи пажњу одраслог, не комуницира своје потребе. Временом,
мајка није увек у стању да адекватно одговори на њих.

ЈОШ ПАР САВЕТА

И када храните дете и када му помажете да једе само, потрудите се
да препознате тренутак у коме је постало сито.
Храните дете полако и стрпљиво.
Охрабрујте га да једе, али га не форсирајте.
Понудите нову храну више пута, јер деца често одбију нову храну
првих неколико пута.
Ако дете одбија многе намирнце, припремите их на други начин.
Комбинујте укусе, изглед, структуру, начине подстицања.
Уклоните све што може да омета храњење.
Оброци су време за учење и љубав, и зато разговарајте током
оброка уз контакт „очи у очи“.

ПОДРЖАВА

