
Θεωρούμε ως στερεά τροφή όλα τα τρόφιμα εκτός του 
γάλατος. Πριν από την ηλικία των 5-6 μηνών το παιδί δεν 
είναι έτοιμο να δεχτεί την στερεά τροφή. Υπάρχουν 
πολλοί τρόποι για να ξεκινήσουμε τη στερεά τροφή στο 
παιδί. Η σύγχρονη τάση είναι να δώσουμε ως πρώτη 
τροφή τις κρέμες. 

Το παιδί συνεχίζει να έχει ανάγκη το γάλα
Μέχρι τον έκτο μήνα το παιδί πρέπει να πίνει περίπου 
800-1000 cc γάλατος την ημέρα. 
Από τον έκτο μέχρι τον ένατο μήνα αν το παιδί θηλάζει, 
θα πίνει ανάλογα με τις ανάγκες του, ενώ αν του δίνετε 
μπιμπερό, θα χρειάζεται περίπου 600-900 cc γάλα 
συνολικά την ημέρα.
Από τον ένατο μήνα έως ενός έτους, οι ανάγκες για γάλα 
είναι περίπου 500-750 cc. 

Με ποιά σειρά θα προτείνουμε τις καινούργιες τροφές
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ένας από αυτούς είναι να 
ξεκινήσουμε με τις κρέμες και να συνεχίσουμε με τα 
λαχανικά, τα φρούτα, ενώ τελευταία θα αφήσουμε 
τρόφιμα που περιέχουν πολλές πρωτείνες (για να 
αποφύγουμε να υπερφορτώσουμε τους νεφρούς) όπως ο 
κρόκος του αυγού,το κρέας, το τυρί, το γιαούρτι.

Οι πρώτες μπουκιές
Η στερέα τροφή δίνεται στο παιδί με το κουτάλι, όχι με 
το μπιμπερό.  Υπάρχει περίπτωση να αντιδράσει στην 
αρχή αλλά θα το δεχτεί με τον καιρό. Αφήστε ένα 
διάστημα 3 ημέρων από την έναρξη μιας τροφής πριν του  
δώσετε να δοκιμάσει κάποιας νέα.

Μέλι
Πριν την ηλικία του ενός έτους δε δίνουμε μέλι στο παιδί. 
Επίσης αποφύγετε να του βάλετε μέλι πάνω στην πιπίλα.

6 μηνών - Κρέμες
Πριν από τον έκτο μήνα διαλέξτε απλές κρέμες  όπως 
άνθος ορύζης, ρυζάλευρο, άνθος αραβοσίτου, σιτάλευρο. 
Κοιτάξτε το κουτί: όταν περιέχουν γάλα προσθέστε απλά 

νερό, διαφορετικά προσθέστε το γάλα που ήδη πίνει το 
παιδί.  Αν δεν του αρέσει δοκιμάστε ξανά μετά από 
μερικές ημέρες. Δοκιμάστε ένα νέο είδος κρέμας 3 μέρες 
μετά την έναρξη της προηγούμενης. Μετά τον έβδομο 
μήνα μπορείτε να δώσετε και μείγμα δημητριακών. 
Προσοχή:  μην προσθέσετε ζάχαρη στην κρέμα.

6 1/2 μηνών - Λαχανικά
Τα λαχανικά συνήθως προηγούνται των φρούτων. Τα 
πρώτα λαχανικά που μπορούμε να δώσουμε είναι: 
κολοκύθια, καρότα, πατάτα γλυκοπατάτα.
Βράζουμε και αλέθουμε τα λαχανικά και τα δίνουμε με 
το κουτάλι. Κάθε 3 μέρες προσθέτουμε και ένα νέο 
λαχανικό. Συνήθως το γεύμα των λαχανικών δίνεται το 
μεσημέρι. Με τον καιρό μπορούμε να δώσουμε όλο και 
περισσότερα λαχανικά, πχ μπρόκολο, κουνουπίδι κλπ. 
Ειδικά για το καρότα θα πρέπει να τα βράζετε μόνα τους 
και να τα αλέθετε μέσα σε καινούργιο νερό (και όχι στο 
ζουμί τους που μόλις έβρασαν). Αυτό ισχύει μέχρι την 
ηλικία των 9 μηνών. Επίσης, θα πρέπει να περιμένετε 
μέχρι τους 9 μήνες για να δώσετε σπανάκι και 
κοκκινογούλια. Αποφύγετε τις ντομάτες πριν από τους 11 
περίπου μήνες (για λόγους αλλεργίας).

7 μηνών -  Φρούτα
Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των λαχανικών, 
μπορείτε να αρχίσετε και το φρούτο. Διαλέξτε φρούτα 
καλά γινομένα και μαλακά όπως: αχλάδι, ροδάκινο, 
βερύκοκο, μήλο, μπανάνα (λιώστε τη με το πηρούνι). 
Αλέστε τα στο μίξερ. Δώστε ένα φρούτο τη φορά (στην 
αρχή) και προσθέστε ένα νέο φρούτο κάθε 3 μέρες (όπως 
και με τα λαχανικά. Αν υπάρχει ιστορικό αλλεργίαςστην 
οικογένεια, μην δώσετε νωρίς: πορτοκάλι, φράουλες, 
ακτινίδια. Όσον αφορά τα φρούτα και τα λαχανικά 
μπορείτε άφοβα να δώσετε και έτοιμα βαζάκια του 
εμπορίου.Μην προσθέσετε αλάτι στα λαχανικά ή ζάχαρη 
στο φρούτο. 
Χυμός πορτοκαλιού: μπορείτε να δώσετε και φυσικό 
χυμό πορτοκαλιού (περάστε το στο σουρωτήρι) με το 
ποτήρι ή το κουταλάκι ή διαφορετικά να προσθέσετε το 
χυμό στη φρουτόκρεμα. Κάθε μέρα 60-90 cc αρκούν. η. 

7 1/2 - 9 μηνών - Όλο και πιο πολλές τροφές.
Αυγό: πριν το χρόνο δίνουμε μόνο τον κρόκο (όχι το 
ασπράδι). Ετοιμάστε βραστό αυγό για να ξεχωρίσετε 
εύκολα τον κρόκο. Ξεκινήστε με ένα κουταλάκι του 
γλυκού (λιωμένο με το πηρούνι) ανακατωμένο με την 
πρωινή κρέμα. Αυξήστε προοδευτικά την ποσότητα μέχρι  
περίπου 1/2 κρόκου αυγού. Μπορείτε συνολικά να 
δώσετε 4 φορές από 1/2 κρόκο την εβδομάδα. 
Κρέας-Ψάρι: αρχικά προτείνουμε κοτόπουλο, 
γαλοπούλα. Στη συνέχεια μοσχάρι, και αργότερα αρνάκι. 
Από ψάρι μπορείτε να δώσετε βακαλάο. Προσοχή: δε 
δίνουμε σολωμό ή θαλασσινά (μύδια, καβούρι, χταπόδι, 
γαρίδες, αστακό κ.λ.π.) πριν το χρόνο (και μερικές φορές 
πριν τον τέταρτο χρόνο). Μπορείτε επίσης να δώσετε 
έτοιμη τροφή κρέατος σε βαζάκι. 
Γιαούρτι: μπορείτε να το ξεκινήσετε από τον 8-9 μήνα. 
Προτιμήστε το σκέτο γιαούρτι 2-3.25%. Αν θέλετε 
μπορείτε να το αναμείξετε με φρούτα που θα έχετε 
ετομάσει. Τα έτοιμα γιαούρτια με φρούτα περιέχουν 
πολλες φορές ζάχαρη και δεν είναι μια ιδανική λύση. 
Δημητριακά: μπορείτε πλέον να δώσετε και μείγμα 
δημητριακών ή ακόμα και έτοιμα δημητριακά που 
περιέχουν ήδη φρούτο (πχ μπισκοτόκρεμα, 
φρουτόκρεμα). 
Λαχανικά και Φρούτα: δοκιμάστε νέα λαχανικά και 
φρούτα όπως πατάτα, μπρόκολο, κουνουπίδι, φράουλες, 
καρπούζι, πεπόνι, σταφύλι, μούρα κ.λ.π.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Κρέμες: πριν τον έβδομο μήνα. 
Χωρίς γάλα (προσθέστε το γάλα που πίνει το παιδί) 
•Άνθος ορύζης (Γιώτης) 
•Κρέμα μήλο (Humana)
• Ρυζάλευρο (Nounou) 
• Sinlac (Nestle) 
Με γάλα (προσθέστε νερό) 
• Άνθος αραβοσίτου (Γιώτης) 
• Κρέμα αραβοσίτου (Nutricia) 
• Κρέμα βανίλια (Nounou, Nutricia) 
• Κρέμα ρύζι-βανίλια (Milupa) 
• Ρυζάλευρο-Βανίλια (Nestle) 
• Farine lactée (Milupa, Nestle, Nounou, Hero) 
Κρέμες: μετά τον έβδομο μήνα. 
• Μπισκοτόκρεμα (Γιώτης, Nestle, Nounou, 
Nutricia) 
• Κρέμα με μπισκότα (Milupa) 
• Κρέμα δημητριακών (Γιώτης) 
• Φρουτόκρεμα (Γιώτης, Milupa, Nestle, Nounou, 
Nutricia) 
• Δημητριακά με 4 λαχανικά (Nestle) : μετά τον 11ο μήνα 
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