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Zdolno?ci umys?owe dziecka
Rozwój mózgu Twojego dziecka w du?ym stopniu zale?y od prawid?owej diety. Czy wiesz,
jaki sk?adnik menu ma najwi?ksze znaczenie dla jego zdolno?ci intelektualnych? Przekonaj
si?, czy Twój maluch dostaje go w odpowiednich ilo?ciach!
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Udost?pnij
Rozwój mózgu dziecka zale?y mi?dzy innymi od predyspozycji genetycznych i czynników
?rodowiskowych, ale du?e znaczenie ma równie? sposób ?ywienia. Spo?ród wszystkich
sk?adników, których dziecko potrzebuje podczas pierwszych miesi?cy swojego ?ycia, to
bia?ko jest jednym z najwa?niejszych.

Pierwsze lata ?ycia dziecka – kluczowy moment rozwoju
mózgu
Mózg dziecka rozwija si? najszybciej od po?owy ci??y do ok. 2 – 3. roku ?ycia. Podczas tego
kluczowego okresu zwi?ksza on nie tylko swój rozmiar, ale te? zakres funkcji poznawczych.
Rozwojowi ulega kora mózgowa – wi?kszo?? po??cze? nerwowych kszta?tuje si? ju? po
narodzinach dziecka. W szczytowym okresie powstaje nawet 2 miliony nowych po??cze? na
sekund?! W wieku 2 lat kora mózgowa dziecka zawiera ich wi?cej ni? sto bilionów. Dzi?ki nim
dziecko uczy si? m.in. rozró?nia? kolory, odczuwa? emocje i tworzy? wi?? z rodzicami.

Bia?ko – makrosk?adnik niezb?dny do rozwoju mózgu
dziecka
Rodzice mog? wp?ywa? na rozwój intelektualny niemowlaka poprzez stymulowanie go i
sprawowanie nad nim opieki. Niestety, nie wszyscy zdaj? sobie spraw? z tego, ?e na rozwój
mózgu wp?ywa tak?e odpowiednio zbilansowana dieta.
Bia?ko pe?ni wiele funkcji, mi?dzy innymi korzystnie wp?ywa na rozwój mózgu dziecka, a
zw?aszcza tych jego obszarów, które maj? wp?yw na mow?, pami?? i koncentracj?.

W okresach zwi?kszonego zapotrzebowania na bia?ko bardzo wa?ne jest jego odpowiednie
spo?ycie. Jednym z takich momentów jest okres po 6. miesi?cu ?ycia: w tym czasie maluchy
cz?sto s? odstawiane od piersi i staj? si? wówczas zale?ne od ?róde? bia?ka innych ni?
mleko mamy. Pami?taj, ?eby w tym okresie szczególnie zadba? o diet? swojego maluszka,
zapewniaj?c jego mózgowi szans? na optymalny rozwój!

Bia?ko – gdzie je znajdziesz
Doskona?ym ?ród?em bia?ka s? produkty odzwierz?ce, takie jak mi?so, ryby, jaja czy twaróg,
oraz produkty ro?linne, takie jak nasiona ro?lin str?czkowych czy otrzymywane z nich tofu.
Aby dieta Twojego dziecka by?a urozmaicona, proponuj mu bia?ko z ka?dego z tych ?róde?,
je?li tylko maluszek dobrze je toleruje.

Nowe produkty wprowadzaj zgodnie z zasadami rozszerzania diety niemowlaka. Zwró?
uwag? na normy zapotrzebowania na bia?ko stosowne do wieku Twojej pociechy. Ilo??
bia?ka w diecie powinna by? prawid?owo zbilansowana.
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