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Η Διατροφή και το «Δύσκολο» Παιδί

Έλενα Παραβάντη- Χάργκιτ, RDN, Διαιτολόγος/Διατροφολόγος

Υπάρχουν πολλά παιδιά που είναι ιδιότροπα με το φαγητό τους. Αυτό μπορεί να είναι μία πρόκληση για 
τους γονείς. Τα παιδιά αυτά συχνά τρώνε μόνο συγκεκριμένες τροφές και μπορεί να έχουν μία ευαισθησία 
στην υφή ή τη μυρωδιά μιας τροφής ή μπορεί απλά να είναι πολύ δραστήρια και να μην συγκεντρώνο-
νται ώστε να καθήσουν να φάνε.

Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και κάποια όχι.
 
Τι ΔΕΝ πρέπει να κάνουμε
 
Όχι επίκεντρο
Μη δίνετε μεγάλη προσοχή στο γεγονός ότι δεν τρώει συγκεκριμένες τροφές. Η αλήθεια είναι ότι όσο και 
να παρακαλέσουμε,  ή και να πιέσουμε δεν μπορούμε να κάνουμε ένα παιδί να φάει με το ζόρι. Αυτό που 
μπορείτε να κάνετε είναι να συνεχίζετε να του προσφέρετε ποικιλία τροφών χωρίς να λέτε τίποτα.
 
Μην επιβραβεύετε
Λειτουργεί αρνητικά σε ότι έχει να κάνει με το φαγητό. Μην ξεχνάμε ότι το να τρώμε δεν είναι κάτι δύσκο-
λο αλλά μία φυσική ανάγκη και απόλαυση. Κρατήστε τις επιβραβεύσεις για πράγματα που πραγματικά 
απαιτούν προσπάθεια όπως μια ωραία ζωγραφιά ή για ένα καλό βαθμό σε ένα διαγώνισμα. Επιπλέον 
γνωρίζουμε ότι συχνά αυτή η επιβράβευση θα συνεχίσει να υπάρχει όταν τα παιδιά μεγαλώνουν και οδη-
γεί σε συναισθηματική πείνα όπου ως ενήλικες χρησιμοποιούμε το φαγητό για επιβράβευση και όχι σαν 
απόλαυση ή για ικανοποίηση της πείνας.

Μην του/της κάνετε μαθήματα 
Ως διατροφολόγος και μητέρα συχνά θέλω να πω στα παιδιά μου ότι το τάδε φαγητό κάνει καλό στο 
σκελετό ή τα μάτια κτλ. προκειμένου να το πείσω να το φάει. Δεν το κάνω όμως. Φυσικά και πρέπει τα 
παιδιά να γνωρίζουν για την ισορροπημένη διατροφή, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνεται την 
ώρα του φαγητού γιατί απλά δημιουργεί μία αρνητική κατάσταση την ώρα που τρώει το παιδί.
 
Μην τιμωρείτε 
Είναι άλλος ένας τρόπος να δημιουργήσετε μία αρνητική σχέση παιδιού και τροφής. Δεν χρειάζεται να 
κάνουμε το παιδί να νιώθει τύψεις ή ότι δεν είναι καλό παιδί, δεν έχει και αποτέλεσμα.
 
Τι ΝΑ κάνετε
 
Διατηρείτε ρουτίνα 
Είναι σημαντικό το παιδί (και εμείς) να τρώμε την ίδια ώρα κάθε μέρα. Δε δίνουμε σνακ ή ροφήματα 
όπως χυμούς ενδιάμεσα, μόνο νερό ώστε να πεινάνε όταν έρθει η ώρα του φαγητού.
 
Αφήνουμε να επιλέξει 
Όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ αφήνουμε το παιδί να επιλέξει ποια φρούτα και λαχανικά θέλει να 
δοκιμάσει ή να φάει.

Τρώμε μαζί 
Όσο μπορούμε και όσο το επιτρέπει το πρόγραμμα μας προσπαθούμε να τρώμε μαζί, έστω και μία-δύο 
φορές την εβδομάδα. Τα παιδιά μιμούνται συχνά τους άλλους και τα αδέρφια τους. Προσφέρουμε το ίδιο 
φαγητό για όλους και κλείνουμε ηλεκτρικές συσκευές την ώρα του φαγητού.
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