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?elazo - sk?adnik, którego nie mo?e zabrakn?? w diecie
dziecka
Dieta dziecka bogata w ?elazo jest niezb?dna do rozwoju mózgu dziecka i funkcji
poznawczych. Sprawd? jak nie doprowadzi? do anemii u niemowlaka.
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?elazo to sk?adnik, którego ka?dy organizm potrzebuje do prawid?owego funkcjonowania.
Niedobór ?elaza w diecie niemowl?t i ma?ych dzieci mo?e prowadzi? do rozwoju anemii,
przyczynia? si? do opó?nienia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia procesów
poznawczych i pracy uk?adu odporno?ciowego. Niedobór ?elaza u niemowlaka to powa?ny
problem, z którym ka?dy rodzic powinien umie? walczy?, aby nie dopu?ci? do powstania
powa?nego stanu anemii u niemowlaka.

Niedobór ?elaza u niemowlaka
Przyczyny niedoboru ?elaza mog? by? ró?ne. Poza przyczynami maj?cymi zwi?zek z
zaburzeniami wch?aniania na pierwszym miejscu nale?y wymieni? te zwi?zane z diet?:
zbyt pó?ne rozszerzanie diety dziecka o produkty zawieraj?ce ?elazo,
nieuwzgl?dnienie rosn?cego z wiekiem zapotrzebowania dziecka na ten sk?adnik,
zbyt ma?o urozmaicony jad?ospis.

Zapotrzebowanie na ?elazo od pierwszych dni ?ycia
Zdrowe niemowl?ta, urodzone w terminie i z prawid?ow? mas? urodzeniow?, dysponuj?
zapasami ?elaza, które pokrywaj? ich zapotrzebowanie na ten niezb?dny sk?adnik przez
pierwsze 4-6 miesi?cy ich ?ycia. W drugim pó?roczu ?ycia (po zako?czeniu wy??cznego

karmienia piersi?) dzienne zapotrzebowanie na ?elazo znacz?co wzrasta i konieczne staje si?
dostarczanie go maluszkowi razem z diet?.

?elazo w diecie dziecka
Zaspokajanie potrzeb ?ywieniowych niemowl?t, w tym dba?o?? o odpowiedni? ilo?? ?elaza w
ka?dym posi?ku i zapobieganie ryzyku wyst?pienia anemii, to niew?tpliwie wyzwanie. Warto
mu jednak sprosta?, aby zapewni? Twojemu dziecku diet? bogat? w ?elazo. Uzupe?nianie
?elaza w diecie dziecka jest mo?liwe mi?dzy innymi dzi?ki produktom wzbogaconym w
?elazo, takim jak kaszki Nestlé.
Porcja kaszki Nestlé pokrywa ponad 50% dziennego zapotrzebowania dziecka na ?elazo* i
jest dostosowana do wielko?ci ma?ego dzieci?cego brzuszka. Witamina C obecna w kaszce
wspiera wch?anianie ?elaza. Kaszki Nestlé, wzbogacone o sk?adniki mineralne [6] i witaminy,
pomog? dostarczy? te sk?adniki dziecku na etapie rozszerzania diety [7] w posi?ki
uzupe?niaj?ce. ?elazo dla niemowl?t w postaci kaszki to sprytny sposób na unikni?cie
problemów z niskim poziomem ?elaza u niemowlaka.
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