ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
از دﯾﺪﮔﺎه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺰاج ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
دارﻧﺪ .در ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ  ۳۰ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺖ،
ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮ ﺑﺪن ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ .در ﺳﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ از  ۳۰ﺗﺎ ۳۵
ﺳﺎﻟﮕﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻣﺰاج ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاج ﻫﺮ
ﺳﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﺷﺨﺺ را در ﺟﺎده ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﺪ.

دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ
ﮐﻮدک از آﻏﺎز ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل دوم زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ
اﺳﺖ .از ﺳﺎل دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻧﺪﮐﯽ از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺠﺪدا
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻠﻮغ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و اﻧﺪام ﻫﺎی
ﮐﻮدک در ﺳﺎل ﻫﺎی اول زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ در
ﺗﺎﻣﯿﻦ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮐﻮدک ﭘﯽ ﺑﺮد.
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻏﺬا ﺑﺮای ﮐﻮدک در  ۶ﻣﺎه اول زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر اﺳﺖ و
از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻏﺬاﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ وارد رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻮدک ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﮑﻤﺎی ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺘﻮرات و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی را
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺎدران ﺷﯿﺮده اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺑﺎ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻮدک ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎدر ﺷﯿﺮ ده ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮔﻨﺪم ،ﮔﻮﺷﺖ
ﺑﺮه ،ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ،ﻣﺎﻫﯽ ،ﮐﺎﻫﻮ ،ﺑﺎدام و ﻓﻨﺪق … ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻟﻄﯿﻒ ،ﻣﻌﺘﺪل ،در زﻣﺮه آن ﻗﺮار دارد اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻮادی از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺮدل ،ادوﯾﻪ ﺟﺎت ﺗﻨﺪ ،ﻧﻌﻨﺎع ،ﭘﯿﺎز و ﺳﯿﺮ در زﻧﺎن
ﺷﯿﺮ ده ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در
ﺑﺪن زن ﺷﯿﺮده ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ﺷﯿﺮ او ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺮه اﻧﮕﻮر در زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از رﻗﯿﻖ ﺑﻮدن ﺷﯿﺮ ﺧﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ
دارﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﻣﺼﺮف اﺳﻔﻨﺎج ،ﮐﺮﻓﺲ ،ﮐﻨﺠﺪ ،ﭼﻐﻨﺪر ،آﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺨﻮد
و ﺟﻮ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻐﺰ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از رازﯾﺎﻧﻪ،
ﺗﺨﻢ ﺷﻮﯾﺪ و ﺳﯿﺎﻫﺪاﻧﻪ در ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﯿﺮ و ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

ﭘــﺲ از دوران ﺷﯿﺮﺧــﻮارﮔﯽ دوران ﮐــﻮدﮐﯽ و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻗﺮار دارد.
ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی درﯾﺎﻓﺖ و ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺎدت ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ و دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻏﺬا در اﺑﺘﺪای
ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺎ دوران ﺑﻠﻮغ اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ در آن
زﻣﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮود ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺷﮑﻞ
ﮔﯿﺮی ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻮدک اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮب ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ و ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
از دﯾﺪﮔﺎه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺰاﺟﯽ ﮔﺮم و ﺗﺮ دارﻧﺪ
ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮردن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺸﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﺸﺎن در
ﺳﻦ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻗﺮار دارﻧﺪ و وﺟﻮد ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬاﻫﺎی ﺗﻨﺪ ،ﺷﻮر ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﻓﺮاوری ﺷﺪه و ﭘﺮ ادوﯾﻪ ،ﭼﯿﭙﺲ و ﭘﻔﮏ ،ﻏﺬاﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ای و آﻣـﺎده ،ﺳﻮﺳـﯿﺲ و ﮐﺎﻟﺒـﺎس و ﺳـﺎﯾﺮ ﻓﺴـﺖ ﻓﻮدﻫـﺎ و
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺎزدار ،آﺑﻤﯿﻮه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و… اﯾﻦ ﺣﺮارت و
رﻃﻮﺑﺖ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
درﯾﺎﻓﺖ زﯾﺎد ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﺮاوری ﺷﺪه و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻی ﻓﺮوﮐﺘﻮز در
ﻏﺬاﻫﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﻓﺮاوری ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮی
ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺷﻮد.
در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﭼﺎﻗﯽ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﺪه در ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﻮده اﺳﺖ .درﯾﺎﻓﺖ زﯾﺎد ﺳﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﻤﮏ ﻧﮕﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ
درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﻤﮏ در ﻏﺬاﻫﺎی ﻓﺮاوری ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر
ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯿﮏ و دﯾﺎﺳﺘﻮﻟﯿﮏ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﯾﮏ ﻧﺎﻫﺎر ﺧﻮب در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺎﻧﺪوﯾﭽﯽ ﮐﻪ از
ﻧﺎن ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﮏ ﻏﺬای ﻏﻨﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ )ﮔﻮﺷﺖ ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ،
ﮐﺮه و …( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و از ﻣﯿﻮه ﺗﺎزه ،ﺳﺒﺰی ﯾﺎ ﻫﺮ دو،

ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻣﺮوزه اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻏﺬا ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ﮐﻪ
ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری آﻧﻬﺎ ،ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺟﻠﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﮐﺎﻫﺶ
زﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻏﺬا در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪرﺳﻪ ای ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد
ﺷﺎم ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻏﺬاﻫﺎی
ﺳﺮخ ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻏﺬا در آن
ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ روی اﺷﺘﻬﺎ و درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻮدک ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ از
ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن دارﻧﺪ ﻧﺰاع ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎی
اﺣﺴﺎﺳﯽ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﺮف ﻏﺬا ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﻣﺎن
ﮐﺎﻓﯽ ،آراﻣﺶ و ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

