
Az eqyrnasnak gyakran ellentmond6 tanacsok hatasara az anyukak tobbseqe meg 

mindig nehezen igazodik el a hozzataplalasi szabalyok utvesztoieben, Mit, mikort61 

es hogyan adhatunk a babanak? A leggyakoribb kerdesek meqvalaszolasahoz 

szakertonk seqltseqet kertuk. 

1. Kizar61ag anyatej? 
"Az edesanyak tobbsege tiszraban van azzal , 
hogy a csecscmok lcgtokelctesebb taplaleka az 
anyatej. Arra a kerdesrc azonban, hogy pontosan jelent 
mennyi taplalekra is van szuksege a csecsemo nallal 
nek, mar kevesen ismerik a pontos valaszt, KU rack
lonosen az clsogycrmekes, kezd6 cdesanyak kent' 
agg6dnak a gyermek fejlodese , taplalkozasa lassal 
miatt" - mcscl tapasztalatairol dr, Hidvegi Edit tetel , 
gyerrnekgyogyasz . Az anyatej osszetetele a gyer tcsere 
mek eletkoranak megfeleloen rnodosul, meg azt 
is .figyelembe veszi", hogy koraszulottrol vagy 3. F 
erett rijsztllottrol van sz6. Az elotej (kolosztrum) Az ec 
kis rnennyisegben sok tapanyagot tartalmaz - ez tos, n 
elfer a szopizasban kczdd ujszUlott apro gyornra meke 
ban. es sok fontos feherjet, zsfrt tartalmaz. A ke gyu k 
s6bbi hetekben, honapokban mar nagyobb meny  zes 01 
nyiseget szopizik a csecsemo, ekkor ugy latszik , Ahho 
mintha felhfgult volna az anyatej - ettol fUggetle mes a 
niil taperteke megfelel ababa igenyeinek. Igeny 
szerinti szoptatas mellett tehat nem kell agg6d A 
nunk , az anyatej a kicsi felcves koraig a fcjlode nagyj 
sehez szukseges osszes tapanyagot megadja sza A 
mara. Szoptatas mellett csak a Dvvitamin-pdtlas t6szel 
r61 kell gondoskodnunk, cgycbkcnt az anyatej szem 
valoban mindent tud! kepes 

be ok 
2. ivel e hogyan kezdjiik? Na 
Hat honapos korra a babak emesztorendszere is mfian 
eleri a megfelclo fejlcttscgct, fgy hozzalarhatunk Na 
az uj izek bevezetesehez. A hozzataplalast a Kozo 
szoptatas mel lett kezdjuk meg , a Iegiijabb kutata ad6di 
sok szerint ugyanis fgy az anyatej vedofaktorai ra, he 
segfthetnek az allcrgias reakciok megelozcseben . elsaja 
Kezdetben mindig csak egy iij etelt vezetunk be. Korbe 
majd ha fogyasztasa utan semmilyen panasz nem til asz 
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jelentkezett, par nap elt elt evel jovet a kovetkezd . Ki ska
nallal k6stoltathatunk a pici vel elsoke nt a lma-, osziha 

. rack- vagy sargarepalevet . A hozzatapl al as gye rme ke n
'l kent valtozo utermi lehet. Egyesek gyorsa bba n, ma sok 

lassabban fogadjak az iij Izeke t. A kan al azas is uj pr 6ha
tetel a picinek, legyunk tiirelmesek. Az iij etelek beveze
teserc mindig szanjunk idol. 

3. Ro sz eva gyerekek? 
Az edesanyak gyakori panasza, hog)' a gyerrne k valog a 
tos, nem vag y csak alig fogadja c l az tij izeket . A gyer
mekek val 6han kul onboznek, vannak kifej ez etten j6 etva
gyu kicsik, mfg masokat annyi ra lekot a jatck, a felfede 
zcs orome, ho gy alig lehet oket az asztalho z csabftani. 
Ahhoz, hogy az atall as zokkenorn entesebb legyen , erde
me s az etkezeseknel is rendszert kialakftanunk. 

A reggcli , tfzorai, ebed, uz sonna es vacsora mindennap 
nagyjab ol azo nos idopontban tortenjen . 

A kic sit az etkezesek idejere rnindig helyezzuk az cte
toszekbe, de ugyeljunk ra , hogy egyszer se ne tevesszuk 
sze rn elol. Az izgo-mozgo aprosagok pillanatok alatt 
kep esek kibujni , vagy felallni a szekben, ha nern csa to ljuk 
he a ket. 

Nagyobbacska gyere keknek batran adjunk a kezcbe
 
muanyag kanalat, probalkozzon az onallo evessel.
 

Na pkozben az edesanyak kettesben vannak a picivel. 
Koz os, csaladi etkezesekre fgy leginkabb a vacsora idejen 
ad 6dik leh etoseg, Hasznaljuk ki ezeket az alkalrnakat ar
ra, hogy a kic si - a szukiket, nagyohb testvereket lesve 
el saj atfthassa az evoeszkozok helyes hasznalatat. Csaladi 
korbcn az eg yebke nt rosszul eva gyerrnek is szfve sebben 
iii asztalhoz, es lelkesehben fogadja az rij Izeket is. 

Az oleles 
mindenkinek 
egyet jelent 

j 

A gond oskod os a leg6slbb oszton f6kEmt. mlkor edesonvo
v6 v6lunk. OVjuk, vedJuk a bc oorxot, es mindenb61a leg 
jobba t szeretnenk neki megadnl: gondoskodost. otetest 
b iztositani a szeretetteljes fej l6dest. 

A meg uju lt, PROfesszionolis BEBA 
tc psze rek a tuoornonvt k6vet
ve, egyedulikent ta rta lmazna k 
blfiduszt, ezo tro i tornoc c tlok a 
bobok ter meszetes ved ekez6ke 
oessecet a szoptoros uton is: a 
g o nd oskod osert. ahogyan az 6si 
6szt6 n d ikto lja . 
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Nyerjen 
a BEBA terrnekekkell 

A lall~k Idolartama: 2010, szeplember 1-30. 
Rossmann uzlelek 

Kuldje be ro rt bootekoo n to o bcr milven BE8A tOP5ZOf 
vcscnoect Igozol6 tso kko t. vo gy a bl okk fen ym 6soota t. 
nevenec cmenek es a teretonszcmcnck rreccocsovcr 
2010 oktccer 7 -en ejt&!ig 0 Nestle Hung6rio Ktt. 1388 Pt. 85 
clrrae. A boritekrc irjo (6 : MNyerjen csal6di plhenest a BEBA 
tOpszerek keU". 
A prc rnoc otxm kiZ6rolog a nc ssrronn uzretekoen vfu6rOlt 
8EBAtopszerek vesznek resz'-A jo tekkal kc pcsclotos vebb 
in1ormcic iOk,.iRetve a re szetes reSlVe te!Jes jOte\rszotx)lyWf a 
www.nyeremenYZOOO.hU. a www.mll egyenoboba.hu. 
a www.roumann.hu old c:lokc n. volamint 
a 06-40-214-200<ls tee rcnszcmoo. 

R~SSMANN 

A csecsem6 legjobb topl oleko oz onyotej.
 
A leg egeszseg esebb top lol6si m6d a szoptotos. www.mltegyenobObO.hu
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