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Prečo môže byť príjem
železa nízky?

Ako to ovplyvňuje
príjem železa?

Konzumácia nedostatočného
množstva potravín bohatých na
železo
Porucha vstrebávania železa

Batoľatá konzumujúce živočíšne potraviny, ktoré sú zdrojom železa, ako napr. mäso,
ryby alebo hydina, majú lepší príjem železa ako batoľatá, ktoré tieto potraviny nejedia.
Ak vaše dieťa odmieta konzumovať živočíšne výrobky, prečítajte si informačnú brožúru
„Ako stravovať batoľa v rodine vegetariánov“.

Konzumácia veľkého množstva
mlieka neobohateného o železo
(nad 500 ml denne)

Potreba železa u dieťaťa prudko rastie v dôsledku jeho rýchleho rastu a vývoja. Železo
sa do organizmu dostáva iba zo stravy. Odporúčané množstvo mlieka po jednom
roku je 300 ml denne. Obyčajné kravské mlieko nie je dostatočným zdrojom železa,
preto príjem príliš veľkého množstva takéhoto mlieka (viac ako 500 ml) dieťa zasýti
a zaberie miesto potravinám bohatším na železo, ako sú mäso, zelenina, alebo o železo
obohatené cereálne výrobky.

Součástí programu NutriCHEQ pro batolata je ověřený dotazník, hodnocení a doporučení dalšího postupu plus rozsáhlá nabídka příruček pro rodiče.
Pomáháme vám zajistit tu nejkvalitnější možnou výživu pro vaše děti.

Ako môžem zaistiť, aby malo
moje batoľa dostatok železa?
Plánujte jedálny lístok tak, aby v ňom boli zastúpené potraviny z každého políčka nižšie uvedenej tabuľky.
Vďaka tomu zabezpečíte, aby vaše batoľa dostávalo vyvážené množstvo potravín obsahujúcich železo a potravín
pomáhajúcich toto železo vstrebať. I keď zelenina obsahuje relatívne veľa železa, jeho vstrebávanie je sťažené a zlepší sa
napr. dusením a varením zeleniny a využívaním potravín obsahujúcich napr. vitamín C. Viac informácií a tipov o podávaní
týchto potravín nájdete v informačných brožúrkach „Moje batoľa odmieta mäso alebo rybu“ a „Moje batoľa odmieta zeleninu“.
Pokračovacie mlieko pre batoľatá s vekovým určením tiež obsahuje pridané železo.
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Raňajky

Obed

Večera

Cereálie obohatené o železo podávané
s mliekom vhodným pre deti***
a s malinami
Obilná kaša pre batoľatá s vekovým určením

Dusené hovädzie mäso, mrkva, brokolica
a zemiaky
3-10 kusov lesných plodov s malou
šálkou plnotučného jogurtu

Losos a paradajkový sendvič
Sladké papriky s cícerovo-sezamovou
nátierkou
¼ – ½ banánu

***Niektoré cereálie už mlieko obsahujú – sledujte informácie na obale.

Ak máte aj po prečítaní tejto príručky obavy, že vaše batoľa nemá dostatočný príjem železa,
porozprávajte sa s vašim pediatrom. Vezmite so sebou tento informačný leták, aby ste mohli
ukázať, čo konkrétne ste vyskúšali.
Súčasťou programu NutriCHEQ pre batoľatá je overený dotazník, hodnotenie a odporúčanie ďalšieho postupu a rozsiahla ponuka príručiek pre rodičov.
Pomáhame vám zabezpečiť tú najkvalitnejšiu výživu pre vaše deti.

