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Jak zapewni? odpowiedni? ilo?? bia?ka w diecie dziecka?
Dowiedz si?, jak? ilo?? produktów bia?kowych nale?y podawa? dziecku, by mie? pewno??,
?e dostarczone zosta?o jego dzienne zapotrzebowanie na ten sk?adnik.
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Jak zapewni? odpowiedni? ilo?? bia?ka w
diecie dziecka?
Dowiedz si?, jak? ilo?? produktów bia?kowych nale?y podawa? dziecku, by mie? pewno??,
?e dostarczone zosta?o jego dzienne zapotrzebowanie na ten sk?adnik.
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Drukuj [1]
Udost?pnij
Przed uko?czeniem 6. miesi?ca ?ycia dziecko podwaja swoj? mas? urodzeniow?, a w ci?gu
roku potraja, jego wzrost natomiast zwi?ksza si? o po?ow?. Ten pierwszy rok ?ycia to
najbardziej gwa?towny okres rozwoju dziecka i zdecydowanie nie by?by on mo?liwy bez
bia?ka.

Dlaczego bia?ko jest tak wa?ne?
Bia?ko wchodzi w sk?ad ka?dej komórki i tkanek: mi??ni, organów, enzymów, hormonów,
krwi, skóry, w?osów, itp. Wed?ug najnowszych doniesie? naukowych bia?ko w diecie
niemowlaka jest tak wa?ne, ?e jako?? i ilo??, jak? dziecko otrzymuje w pierwszych
miesi?cach swojego ?ycia, mo?e mie? wp?yw na jego zdrowie w przysz?o?ci.

?ród?a bia?ka dla niemowl?t i ma?ych dzieci
Bia?ko w diecie dziecka powinno pojawia? si? co najwy?ej w g?ównych posi?kach, takich
jak ?niadanie, obiad i kolacja. Podstawowymi ?ród?ami bia?ka dla niemowl?t i ma?ych dzieci
s?: nabia?, mi?so, ryby i jaja. Pozosta?e posi?ki (takie jak 2. ?niadanie i podwieczorek) nie
musz? ju? zawiera? bia?ka, mog? bazowa? na zbo?ach, owocach i warzywach. Dieta
niemowlaka powinna by? odpowiednio dopasowana do jego potrzeb, dlatego tak wa?ne jest
stosowanie si? do zasad zawartych w schemacie ?ywienia.

Odpowiednia ilo?? i jako?? bia?ka w diecie dziecka
Rol? rodzica jest podawanie optymalnej ilo?ci bia?ka, dostosowanej do wieku dziecka i
zmieniaj?cych si? potrzeb. Niestety, powszechnie panuj?cym b??dem na etapie rozszerzania
diety dziecka jest podawanie dzieciom zbyt du?ych ilo?ci produktów bia?kowych (tzw.
przebia?czanie).
Obejrzyj poni?szy film i dowiedz si?:
1. do czego mo?e prowadzi? takie post?powanie i jak unika? tego typu b??dów w
planowaniu jad?ospisu dla malucha?
2. jakie produkty ?ywno?ciowe s? dobrym ?ród?em bia?ka dla niemowl?t i ma?ych dzieci?
3. jakie jest dzienne zapotrzebowanie maluchów na bia?ko?
4. jak zmienia si? zapotrzebowanie na bia?ko na przestrzeni pierwszych 3 lat ?ycia
dziecka?
5. jak? ilo?? produktów bia?kowych nale?y podawa? dziecku, by mie? pewno??, ?e
dostarczone zosta?o jego dzienne zapotrzebowanie na ten sk?adnik?
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