
Alimentation 4-6 mois

شهور 6-4  الرضيعتغذية
ة تمثل .الغذاء تنوي!!!!ع بداية األطفال عند أشهر 6 إىل 4 من الفرت�

بالحليب الرضاعة

الممكن من ولكن ، السادس الشهر حىت� الطبيعية الرضاعة بمواصلة يوىص
A كنت إذا تمديدها تماًما Bترغبني E

Aذلك يف.

بالزجاجة الرضاعة بخصوص:

Eقديم Eحليب! من مقاييس 7 + الماء من مل (210 أطفال زجاجات 4 حواىل
.)المجفف األطفال

المسحوق تخفيف يمكن E
Aالبلديات بعض باستثناء( الصنبور ماء يف.(

الزجاجات فاخرت� ، المعبأة المياه تستخدم كنت إذا E
عالمة تحمل الىت�

".الرضع لتغذية مناسبة"

الحصة هذه كانت إذا Bالماء من مل 30 إضافة يمكنك ، كافية غرت
.الحليب من وكمية

المجفف الحليب كمية من قلل ، المستهلكة الطعام كمية زادت كلما
A إىل يصل ما إزالة طريق عن زجاجة لكل Bملعقتني.

األطفال حبوب أو دقيق إدخال يمكنك 
ً
E تدريجيا

A2 إىل( 1 المساء زجاجة يف
ة مالعق Bأو / و ، الرابع الشهر من) صغرت E

Aالخامس الشهر من الصباح يف.

تنوي&&&&ع

أشهر 6 بعد أو أشهر 4 قبل التنوي!!!!ع يبدأ أال يجب.




A Bجديدة نكهات إدخال بل الحليب استبدال هو الهدف ليس ، أشهر 6 و 4 بني.

:بذلك

الكمية عىل األسبقية له التنوع.

للطفل واحد طعام تقديم يمكنك E
Aالخلطات وتجنب ، مرة كل يف.

قم Bيوم كل الطعام بتغيرت.

&للحساسية مسببة بأنها المعروفة األطعمة إدخال& يمكن )B Cوالبيض ، الغلوتني
I والفول ،

Bذلك إىل وما ، والبندق ، المطحون واللوز ، السوداين (B C6 و 4 بني
B إدخال يجب. أشهر Cالغلوتني 

ً
.تدريجيا

األذواق عىل طفلك بتعريف يتعلق فيما خاص ترتيب يوجد ال.


E مهروًسا( الكتل من خالًيا الطعام يكون أن يجب ، أشهر 6 حىت�

Aثم البداية يف
،) مهروسة

ات إىل الدهون من القليل! إضافة يمكنك Aالمستحرض( Eة ملعقة 1 حواىل Bصغرت
.الزبدة أو الزيتون زيت أو الجوز أو اللفت! بذور مثل ،( يومًيا

الطبيعية الرضاعة أو الرضاعة بعد أو قبل ، Eة كميات للطفل قديم Bمن صغرت
ة بملعقة الطعام Bأو بملعقة ابدأ. صغرت A Bالكميات زد ثم ، ملعقتني 

ً
حسب تدريجيا

.تقديرك

م ه وال طفلك شهية احرت� .الطعام تناول عىل تجرت�

لإلجتناب

الغذاءي النقص خطر( بشدة به ينصح ال النبات الغذاء( ،

الوجبات أثناء للشاشات طفلك تعرض ال ،

للطعام السكر أو الملح تضيف ال.

سنوات 6 سن قبل التالية األطعمة بتناول ينصح ال:

أو النيئة اللحوم Bجيًدا المفروم اللحم اطبخ (جيًدا المطبوخة غرت ،(



باستثناء الخام الحليب وأجبان الخام الحليب A والمضغوط المطبوخ الجني�
، Comté أو Gruyère مثل

!ء البيض E
Aء البيض ومنتجات الىت E

Aالىت  )A Bإلخ ، الشوكوالتة موس ، المايونرت)
،)المسلوق البيض! )جيًدا المطبوخ غرتB أو

ء المحار E
Aالمرقط والسلمون المدخن السلمون( النيئة واألسماك الىت

E
.)والسويش�

واحد عام قبل العسل بتناول ينصح ال.

تؤدي أن يمكن مواد عىل يحتوي( سنوات 3 قبل الصويا فول بتناول ينصح ال
)الصماء الغدد اختالل إىل

:التالية الويب مواقع عىل إضافية معلومات عىل العثور يمكنك

نامج من ، الكبار مثل طفلك يأكل ، بخطوة خطوة E الرت�
Aوالصحة للتغذية الوطىت

النظام تنوي!!!!ع كيفية لتعلم وموضح واضح مالحظات دفرت� عن عبارة وهو ،

E
.لطفلك الغذايئ¥

تقدم mpedia ®إىل باإلضافة ، المتنقل! األطفال لطب الفرنسية الجمعية من
حول ومعلومات العمر حسب قائمة وأفكار ، الطفل! تغذية حول معلومات

.الطفل! صحة من متعددة جوانب

1000 تقدم premiers jours.fr من Public Health France لآلباء نصائح
.أطفالهم حياة جوانب من العديد حول
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