%

4%

4

1
Barnets Första skedar [år stöd au modersmjöLken
En guide för föräLdrar
08/2012

Hej!
Grattis med anLedning au er nga famiLjemedLem!
Som halvåring är ert barn moget att smaka på nya smaker
och att bekanta sig med fast tilläggsföda.
Det lönar sig att ännu fortsätta amma, eftersom modersmjölk fortfarande är barnets
iuvudsakliga näringskälla och modersmjölken stöder barnets utforskning av nya smaker.
1 denhär guiden belyser vi de förändringar som sker
då barnet börjar med sina första skedar.

Det Lönar sig att amma paraLLeLLt med de Första sitedarna
Modersmjölken är fortfarande barnets
huvudsakliga näringskälla, fastän man
stegvis börjar ge barnet smakportioner
av fast föda. Undersökningar visar att
fortsatt amning då man introducerar
barnet till fast föda för sin del verkar
minska risken för vissa sjukdomar såsom
t.ex. keliaki. Via modersmjölken får
barnet sina första kontakter till nya
födoämnen och deras smaker. Eftersom
smakportionerna innebär en förändring
i barnets matvärld, är det bra att hålla
resten av barnets diet stabil genom att
fortsätta amningen.
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För att säkra att amningen lyckas även i
fortsättningen är det viktigt att, i tillägg
till de smakportioner av fast föda som
man ger barnet, även amma barnet i
samband med varje måltid.
Det lönar sig att i början amma barnet
innan man ger det fast föda. När
mängden fast föda som barnet äter
småningom ökar, kan man svänga om
ordningen.

Det är bra att sköta om tänderna från aLLra första början
Amning är bra för barnets mun- och
tandutveckling eftersom den stimulerar
käkens tillväxt och en optimal utveckling
av tuggmuskulaturen. Amning stöder
även bettets utveckling. De bakterier som
förorsakar tandröta kan inte använda
modersmjölkens laktos lika effektivt till
föda som vanligt socker. Livsmedel som
innehåller mycket socker (även drycker),
lågt intag av fluor och täta och långa
nattmatningar befrämjar tandröta hos
barn. Det lönar sig att hos rådgivningen
diskutera användning av fluorprodukter,
eftersom dricksvattnets fluorhalt varierar
på olika områden.

rådgivning eller tandklinik om
användning av tandkräm. Det
är bra om föräldrarna sköter
om sin egen tandhygien
genom att regelbundet bors
ta tänderna och använda
xylitol såväl under gravi
diteten som under am
ningstiden. De bakterier
som förorsakar karies
smittar lätt via saliv, så
det är viktigt att undvika
att sätta i sin egen mun
sådant som barnet sät
ter i sin, såsom barnets
napp eller sked.

Man kan förhindra tandröta genom att
påbörja barnets tandborstning genast då
de första tänderna spricker ut. Fråga din

Nija utmaningar med amningen
För att säkra fortsatt utsöndring av
modersmjölk, lönar det sig att amma
barnet i början av varje måltid, fastän
barnet samtidigt skulle få också fast
tilläggsföda. Nattmatningarna samt
tillräcklig vila för mamman och mångsidig
kost under amningstiden stöder å sin sida
fortsatt amning fastän man börjar ge
barnet fast tilläggsföda. Över åtta
amningsgånger per dygn upprätthåller
mjölkutsöndringen även genom att
prolaktin-hormonet då utsöndras jämnt.
Mjölkutsöndringen underlättas också om

man tänker på bebisen och hör och ser
den. Även ett gott självförtroende och en
tro på att amningen lyckas hjälper
amningen. En lugn amningsplats och
—situation kan också för sin del underlätta
en lyckad amning. Oro, stress och tvivel
samt smärta då man ammar kan försvåra
am ni ngen.
Då barnet får tänder kan amningsgreppet
förändras. Barnet lär sig dock snabbt ett
nytt amningsgrepp och lär sig småningom
att undvika att använda tänderna.

ProbLem i ansLutning tiLL ätandet
Du får av din rådgivning mera information om problemsituationer i anslutning till
ätandet och hur man kan lösa dem. Här följer några korta tips beträffande de vanli
gaste matproblemen.
Gasbesvär
Bebisar som suger glupskt kan få överlopps luft i sin mage i samband med ätandet. Du kan
då efter matningen lyfta upp din bebis mot din axel så att den får rapa. Samtidigt kan du
klappa lätt eller smeka bebisens rygg. Rapandet minskar gasbesvären, och det lönar sig alltid
attprövadetom bebisen gråteravandraorsakerän hunger.
Uppstötningar
Om bebisen slukar glupskt och sväljer luft i samband med matningen kan det ge upphov till
uppstötningar. Det är i allmänhet ofarligt och går över då matsmältningskanalens tillslut
ningsmuskel utvecklas och då magens volym ökar. Att rapa under och efter matningen
lättar barnets tillvaro. Det kan också hjälpa att mata barnet oftare och med mindre
portioner åt gången samt att ha barnet att sova på sidan och höja huvudändan av sängen.
Fast föda som en del av dieten vid ett halvt års ålder kan också minska uppstötn ingarna.
Diarré
Ammande barns avföring är ofta lös utan att det skulle vara frågan om diarré. Diarré är dock
en vanlig småbarnssjukdom, vars orsak vanligtvis är en virus- eller bakterieinfektiori.
Diarréavföring luktar illa och sugs helt upp i blöjan. Ju mindre barn det är frågan om, desto
allvarligare bör man förhålla sig till diarré. Barnet blir under diarrén av med vätska, vilket för
med sig störningar i vätskebalansen och risk för uttorkning särskilt för mindre barn. Man bör
kompensera vätskeförlusten genom att ge tilläggsdryck åt barnet, t. ex. diarrédryck som fås
från apoteket. Om barnet ammas bör det få amma med tätare mellanrum. Det är bra att
vända sig till läkare eller hälsovårdare särskilt då det är frågan om en liten bebis.
Förstoppning
Den föda barnet får samt förändringarna i dieten påverkar avföringens konsistens och
magtömningsfrekvensen. Barn som får modersmjölk har oftast naturligt en avföring med
mjuk konsistens. Då barnet börjar med fast föda ändrar avföringen ofta färg från senapsgul
till brun, konsistensen blir fastare och magtömningen sker mera sällan än tidigare.
Magtömningsfrekvensen är dock väldigt individuell och varierar från dagligen till t.o.m. en
gång per vecka. Ifall tömningen av tarmen inte verkar vara besvärlig, har ditt barn inte
förstoppning. Ifall barnets tömning av tarmen upprepade gånger verkar besvärlig, kan det
vara frågan om förstoppning. Det hjälper att dricka tillräckligt, röra på sig och försiktigt
massera magen. Om barnet får fast föda kan man försöka lindra förstoppningen genom att
ge det plommonpuré, som gör avföringen mjukare. Från ett halvt års ålder framåt bör man
fästa särskild vikt vid att maten innehåller tillräckligt med fibrer genom att använda
fullkornsgrötar och —vällingar, grönsaks- och bärpuréer och råkost. Vid långvarig, besvärlig
förstoppning lönar det sig att vända sigtill rådgivningen och vid behov uppsöka läkare.
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Dieten under barnets första Leunadsår

D Näringsrekommendationerna under det Första Leunadsåret )
Under de första sex månaderna räcker
modersmjölken, kompletterad med D
vitamintillskott, till som enda föda för
de flesta barn. Fortsatt amning rekom
menderas som komplement till fast
föda tills det barnet är 12 månader
gammalt och även längre än så ifall fa
miljen så önskar. Modersmjölken är en
viktig energi- och skyddsäm neskälla
under barnets hela första levnadsår.
Introduktion av fast föda
Man kan ge fast tilläggsföda som
smakportioner från sex månaders ålder
ellervid behov, i enlighet med rådgivnin
gens individuella instruktioner, redan
tidigare (från 4-6 månaders ålder). Med
tanke på fortsatt amning är det bättre
att åt 4-6 månader gamla barn ge puréer
med sked som tillägg till modersmjölk
än att ge tilläggsföda från flaska,
eftersom flaskan tävlar med amningen.
Bra startportioner är släta grönsaks
puréer såsom potatis-, morots-, batat-,
blomkåls- och broccolipuré samt fruktoch bärpuréer.
Dieten utvidgas
Dieten utvidgas stegvis med 1-2 födo
ämnen per vecka. De första skedarna
Följs av grötar som innehåller endast ett
spannmål, t.ex. havre, korn, vete eller
råg, samt av kött-, fisk- och kyckling
grönsakspuréer.

Ifall man börjar med den fasta födan vid
sex månaders ålder och det inte finns
stark allergibakgrund i familjen, kan
man utöka dieten t.om. i snabbare takt
än med 1-2 nya födoämnen per vecka.
Man bör i halvåringens diet, strax efter
de första skedarna, ta med också
födoämnen rika på järn, såsom kött och
spannmål. Det är till exempel skäl att
lägga till också kött så snart man
introducerat ett par tre grönsaker i
barnets diet. Barnet kan småningom
vänja sig vid familjens gemensamma
diet om den innehåller mångsidigt med
olika ingredienser såsom även grönsa
ker. Då man tillreder familjens mat kan
man ta bort barnets andel innan man
tillsätter salt och starka kryddor. Till
exempel örtkryddor passar dock även
för barn. 1 denna guide hittar du enkla
tips för hur du tillreder lämpliga
startpuréer till ditt barn.
Färdiga alternativ
Industriellt tillverkad barnmat är ett
utmärkt alternativ till hemlagade puréer
till exempel på resor, på visiter och vid
andra specialtillfällen. 1 deras samman
sättning har man beaktat de finländska
näringsrekommendationerna och de
näringsbehov barnet har i olika
åldersfaser. Dessutom har man följt de
renhets- och övriga krav som ställs på
råvaror som ska lämpa sig för tillverk
ning av barnmat. De är striktare än för
övriga livsmedel.
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Helamning 6 månader

Individuellt,
vid behov,
smakportioner som
puré:
. potatis
. grönsaker
. bär
• frukt
>5 mån
kött eller
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Delamning 11112 mån och om
man så önskar äuen längre än så
Åt alla barn
fast föda,
purémåltider:
potatis
grönsaker
. bär
frukt
kött eller
fisk
.gröt

Grova puréer
och nya
smakportioner:
potatis
grönsaker
bär
frukt
• kött eller
fisk
• gröt
• finriven
4
råkost
!

Familjens
mat eller
grova
puréer:
potatis
grönsaker
• bär
frukt
• kött eller
fisk
. gröt
bröd
• rikost
• mjölkpro
dukter och
mjölk imat

D-uilaminliLlskol± rekommenderas För alla åLdersgrupper.
Modifierad från källan STM (Social- och hälsovärdsrnini5teriet) 2004:11.

Låt barnet bekanta sig med maten med aLLa sinnen
Det är bra att låta barnet genast från början bekanta sig med maten med alla fem sinnen
(syn, hörsel, lukt, känsel och smak). 1 början grabbar barnet tagi maten med näven, men
då fingerfärdigheten ökar, ungefär vid åtta månaders ålder, lär sig barnet att plocka små
matbitar med sina fingrar och att föra dem i sin mun. Fingermat kan man börja servera
vid sex månaders ålder. Bra fingermat är till exempel gurkans mjuka mittparti, mjuka ba
nanskivor eller mjukkokta, styckade grönsaker såsom broccoliknoppar och blomkål.
Man bör övervaka barnets ätande, så man kan med fördel servera även minstingens måltider samtidigt som den övriga familjen äter. Man kan ända från början låta barnet äta
självt, med hjälp av en vuxen. Det är bra att ge en egen sked åt barnet.
Det är viktigt att lugna ner måltidsstunden, för barnet lär sig familjens bordsskick, dis
kussionskultur och matvanor då det äter tillsammans med de andra. En måltid som äts
serverad på en vackert framdukad tallrik och i gott sällskap förgyller dagen. Den diskus
sion man för om måltiden, matpratet, är också ett sätt för barnet att lära sig nya ord och
rim. På så sätt smakar också maten bättre.

ReCePt

pöronpuré

1

Från 4-6

pototispure
Från 4-6 måfl-, smakPortbon

1

medelstor potatis
den mjölk som barnet användet eller kokt vatten

Tvätta potatisen noga. Koka den 1 osaltat vatten eller i ångkastr tills den är mogen. Skala
därefter potatisen och mosa halva potatisen på en tallrik med en gaffel eller tryck den
genom ett sålI. TillSätt så pass mycket av den mjölk barnet använder att landniflg blir
lös. Mata ett par, tre teskedar de första gångern Släng bort den överblivna maten.

Tips:
• Välj en mölig potatissott.
• Använd inte nypotatis eller potatisar som är små eller gröna.

pototism0r0ts
Plte

måfl, -2 barflP0t10h1
Från 4-6 1
1 medelstor potatis
1 morot
ca ‘,4 dl av den mjölk som barnet använder eller (kok)vattefl
Tvätta potatisen och moroten noggrant med en rotbOrste och skala samt tärna dem 1 små
bitar. Koka först upp vattnet och koka morotsbjtarna i cirka 5 minuter. Tillsätt inte salt i
kokvattnet. Vattnet ska nätt och jämnt täcka bitarna. TillSätt sedan potatisen och fortsätt
koka i cirka 5 minuter tills båda grönsakera är mjuka (känn efter med gaffeln). Ifall du
önskar, kan du även ångkoka rotfruktea Ta bort rotfrUkterna från kokvattnet och mosa
dem. Tunna ut purén med kokvatten. Ta en portiofl puré och värm den vid behov. Ifall du
önskar, kan du blanda 1 den mjölk som ditt barn använder i den passligt uppvärmda
portiOnen. På dethär sättet får du en passlig konsistens på purén.
Tips:
• Välj en potatissott som lätt blir mosig. Använd inte nypOtatis eller potatisar som är små eller
gröna.
• Du kan bra byta ut potati5 och moroten mot till exemP batat.
. ifall
11
• Du kan mosa rotfrukterna till grov puré med gaffel eller genom att trycka dem genom ett så
du vill ha en finfördelad puré kan du använda en stavmiXer.
potatismorotsP
f
k
rätt
• Då barnets diet utvidgas till kött- och 5
i
e, kan du servera
uren som
komPlemt till exempel tillsammans med en matsked ångkokt kycklinä.

3-4

päron

Tvätta och skala päroflen. vslägna kärnhUset och skär päronen i klyftor. Koka en liten
mängd vatten (ca h/2_1 dl) och tillsätt päronklyftornai kastrullen då vattnet kokar. Koka dem
tills de är mjuka. känn efter med en gaffel. Mosa de kokta päronklYftorna med en stavmiXer.

GröflS0kSP’ med brolter

Från -6 måfl•, 3-4 barnp0I0hler
30 g (2 msk) -75 g (3/4 dl)
1
1
en stor bit (ca 1/4)
2 dl
ca 3% dl
(1/4
tsk)

benfri och skinnfri bröstfilé av broiler
stor morot (ca 100 g)
stor potatis (ca 100 g)
blomkål (ca?S g)
vatten
av den mjölk som ditt barn använder
(rosmariI)

Skär broilerl i små rningar. Tvätta och skala moroten och potatisen noggnt. Tårna
jrtärninga
dem i små bitar. Koka upp vattnet. Tillsätt inte salt i kokvattnet. Tillsätt 0
ma i
kastrullen när vattnet börjar koka. Koka under lock ett par minuter och tillsätt sedan
potatisen och moroten. Koka ännu några minuter och tillsätt sedan blomkålen. Smaksätt
ifall du önskar med rosmarin. Koka några minuter och kontrollera med gaffel om köttet och
grönsakerna är mjuka. Mosa broilern och grönsakerna 1 kokvatt med en stavmiXer eller
en matberedare. Ta en mängd som motsvarar en portion och lägg purén på en skild tallrik.
Tillsätt i purén så pass mycket av den mjölk som ditt barn använder att purén blir ‘ämpligt
veringe Släng överbliven mat från tallriken Resten
lös. Tillsätt mjölken först strax innan 5
.
av maten håller sig i kylskåp ett lockförsett käri cirka ett dygn.

Tips:
• Du kan på samma gång laga en dubbel eller tredubb sats och frysa ner en del av maten. Frys
g
0
ner purén som ångSporti0er till exempel i frysburkar eller _påsar. llsätt mjölken i den
rveringen, efter att du värmt upp måltiden till passlig
frysta maten först strax innan 5
ättemPerat
• Du kan ersätta potatisen till exempel med 100 g skalad zucchini (ca hälften av en liten zucchifl
• Du kan istället för broiler använda också kalkon, rött kött eller fisk.
• Använd inte nypotatis eller potatisar som är små eller gröna.
• Välj en mjölig potatiSSott som lätt blir moSig.
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