
Θεωρούμε ως στερεά τροφή όλες τις τροφές εκτός από το 
γάλα. Πριν από την ηλικία των 6 μηνών το παιδί δεν είναι  
έτοιμο να δεχτεί την στερεά τροφή. Μετά τον 6ο μήνα το 
πεπτικό του σύστημα είναι πλέον έτοιμο να χωνεύσει κι 
άλλες τροφές, οι νεφροί πιο ώριμοι να αποβάλλουν το 
φορτίο που παράγεται από το μεταβολισμό τους ενώ το 
ανοσοποιητικό πιό δυνατό με τη πιθανότα για αλλεργίες 
μικρότερη.  Η ετοιμότητα να δεχτεί τις πρώτες στερεές 
τροφές μετά τους 6 μήνες φαίνεται και από το οτι:
1. Μπορεί και στέκεται καθιστό μόνο του ή με στήριξη 

στο πλάι και στην πλάτη.
2. Ελέγχει τους μυς του αυχένα, π.χ. μπορεί να γυρίσει 

το κεφάλι στο πλάι όταν δε θέλει να φάει άλλο.
3. Κοιτά τους άλλους στο στόμα όταν τρώνε.
4. Μπορεί να κλείσει το στόμα του γύρω από το 

κουτάλι και να τραβήξει με τη γλώσσα του το 
φαγητό προς το φάρυγγα για να το καταπιεί (σε 
αντίθεση με το βρέφος <6 μηνών που σπρώχνει πιο 
εύκολα το φαγητό με τη γλώσσα προς τα έξω).

5. Δείχνει να πεινάει ακόμα μετά το γάλα.

Το παιδί συνεχίζει να έχει ανάγκη το γάλα
Μέχρι τον έκτο μήνα το παιδί πρέπει να πίνει περίπου 
800-1000 ml γάλα 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 600-750 ml γάλα 
συνολικά την ημέρα.
Από τον ένατο μήνα έως ενός έτους, οι ανάγκες για γάλα 
είναι περίπου 500-750 ml. Δε χρειάζεται περισσότερο 
γάλα γιατί μπορεί να “κόψει¨την όρεξη του παιδιού για 
τις υπόλοιπες τροφές

Με ποιά σειρά θα προτείνουμε τις καινούργιες τροφές
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. ΈΈνας 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.

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

5,5-6 μηνών - Κρέμες Δημητριακών
Οι κλασσικές κρέμες για βρέφη περιέχουν γάλα σε σκόνη 
και τις ετοιμάζουμε απλά προσθέτοντας νερό. Σε αυτή 
την κατηγορία ανήκουν το ρυζάλευρο, η φαρίν λακτέ, το 
άνθος αραβοσίτου, η βρώμη και οι μπισκοτόκρεμες. Τα 
τελευταία χρόνια έχουν μπει στη διατροφή του βρέφους 
και κρέμες ολικής άλεσης χωρίς γάλα που ετοιμάζονται 
αραιώνοντας τες με γάλα (μητρικό ή το γάλα που πίνει το 
μωρό στο μπουκάλι). 
Αν προτιμήσετε τις κλασσικές κρέμες με γάλα ξεκινήστε 
στους 5,5 μήνες μόνο με ρυζάλευρο. Από τον 6ο και μετά 
προσθέτουμε προοδευτικά και τις υπόλοιπες (φαρίν 
λακτέ, κρέμα αραβοσίτου κλπ). Αν προτιμήσετε τις 
κρέμες ολικής χωρίς γάλα ξεκινήστε στους 5,5 μήνες με 
ρυζάλευρο ή κεχρί και προχωρήστε μετά τον 6ο με 
σιτάλευρο, σπέλτα, βρώμη. Δοκιμάστε ένα νέο είδος 

κρέμας 3 μέρες μετά την έναρξη της προηγούμενης. 
Προσοχή: μην προσθέσετε ζάχαρη ή μπισκότο στην 
κρέμα.

6-6,5 μηνών - Λαχανικά
Τα λαχανικά συνήθως προηγούνται των φρούτων (αν 
ξεκινήσουμε με φρούτο υπάρχει περίπτωση να μη δεχτεί 
εύκολα τα λαχανικά που δεν είναι το ίδιο γλυκά). Τα 
πρώτα λαχανικά που μπορούμε να δώσουμε είναι: 
κολοκύθι, καρότα, πατάτα, γλυκοπατάτα, στη συνέχεια 
μπρόκολο, κουνουπίδι, αρακά, πράσινα φασολάκια,  
μετά τον 7ο σέλινο και κρεμύδι και μετά τον 9ο ντομάτα, 
σπανάκι, κοκκινογούλια. 
Το μαγείρεμα γίνεται στην κατσαρόλα ή στον ατμό. Στην 
αγορά κυκλοφορούν ειδικοί ατμομάγειρες για βρέφη που  
συνδυάζουν μαγείρεμα και στη συνέχεια άλεσμα στην 
ίδια συσκευή.
Αλέθουμε τα λαχανικά, προσθέτουμε λίγο ωμό λάδι και 
τα δίνουμε με το κουτάλι. Υπάρχουν δύο τρόποι να 
δώσουμε τα λαχανικά. Ο πρώτος είναι να ξεκινήσουμε με 
ένα (πχ πατάτα) και κάθε  3 μέρες να προσθέτουμε και 
από ένα νέο (πχ πατάτα + καρότο, μετά πατάτα + καρότο 
+ κολοκύθι κλπ). Εναλλακτικά μπορούμε να δώσουμε 
ένα νέο λαχανικό μόνο του κάθε μέρα και μετά από μία 
περίπου εβδομάδα να ξεκινήσουμε τους συνδυασμούς 2 
έως 4 διαφορετικών λαχανικών στο ίδιο γεύμα. Δεν 
προσθέτουμε αλάτι. 
Τις πρώτες μέρες μερικά κουταλάκια φαγητού είναι 
αρκετά (το ίδιο ισχύει και με τις υπόλοιπες τροφές 
αργότερα). Μπορούμε να συμπληρώσουμε το γεύμα με 
γάλα.
Τα 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.

6,5-7 μηνών -  Φρούτα
Περίπου 10 μερές μετά την έναρξη των λαχανικών, 
μπορείτε να αρχίσετε και το φρούτο. Διαλέξτε φρούτα 
καλά γινομένα και μαλακά όπως: αχλάδι, μήλο, μπανάνα 
(λιώστε τη με το πηρούνι) ροδάκινο, βερύκοκο και λίγο 
αργότερα πεπόνι, καρπούζι κλπ. Αλέστε τα στο μίξερ. 
Δώστε ένα φρούτο τη φορά (στην αρχή) και προσθέστε 
ένα νέο φρούτο κάθε 3 μέρες (όπως και με τα λαχανικά ή 
εναλλακτικά ένα νέο φρούτο μόνο του κάθε μέρα και 
συνδυασμούς μετά από μία εβδομάδα). Αν δυσκολεύεται 
να δεχτεί τη φρουτόκρεμα, μπορούμε να προσθέσουμε 
λίγο δημητριακά. Μετά τον 9ο μπορούμε να 
προσθέσουμε κι άλλα φρούτα όπως φράουλες, ανανά, 
ακτινίδιο.
Χυμός πορτοκαλιού: μπορείτε να δώσετε φυσικό χυμό 
πορτοκαλιού με το ποτήρι ή το κουταλάκι ή διαφορετικά 
να τον προσθέσετε στη φρουτόκρεμα. Αρκούν 60-90cc/
ημέρα. 

7-7,5 μηνών - Κρέας, αυγό
Κρέας: ξεκινούμε με κοτόπουλο για 2-3 μέρες 
(προτιμούμε το μπούτι που είναι πιο μαλακό και έχει 
περισσότερο σίδηρο), στη συνέχεια δοκιμάζουμε το 
μοσχάρι και μετά το αρνάκι και τη γαλοπούλα. 
Μαγειρεύουμε στην κατσαρόλα ή στον ατμό. Η αρχική 
ποσότητα κρέατος ανά γεύμα είναι 50-75γρ. Το 
αναμειγνύουμε με τα λαχανικά (ή με τα ζυμαρικά που 
μπορούμε να δώσουμε από τον 9ο περίπου μήνα). Μετά 
τον 9ο μπορούμε να ρίξουμε και λίγο λεμόνι. Μπορείτε 
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επίσης να μαγειρέψετε το μεσημεριανό για 2 μέρες και να 
το φυλάξετε στο ψυγείο. 
Αυγό: πριν το χρόνο δίνουμε μόνο τον κρόκο (όχι το 
ασπράδι). Βράζουμε μέχρι να γίνει σφιχτό (περίπου 10’). 
Λιώνουμε τον κρόκο με το πηρούνι μέσα σε λίγο γάλα ή 
το ανακατεύουμε με την κρέμα. Το μωρό μπορεί να φάει 
έως 4 φορές από μισό κρόκο την εβδομάδα. Μπορούμε 
επίσης μία φορά την εβδομάδα να δώσουμε έναν 
ολόκληρο κρόκο μαζί με τα λαχανικά το μεσημέρι αντί 
για κρέας. 

8-9 μηνών - Ψάρι και ζυμαρικά, γιαούρτι, τυρί
Ψάρι: δίνουμε ψάρι 1-2 φορές την εβδομάδα. Ξεκινούμε 
με βακαλάο, γλώσσα ή ακόμα και σολωμό. Μετά το 10ο 
μήνα προσθέτουμε κι άλλα ψάρια.
Ζυμαρικά: χρησιμοποιούμε μικρά ζυμαρικά που βράζουν 
και αλέθονται εύκολα (κριθαράκι, αστεράκι, σουσαμάκι). 
Μετά από μερικές μέρες δοκιμάζουμε και το ρύζι. Τα 
ανακατεύουμε με τα λαχανικά και το κρέας
Γιαούρτι: προτιμούμε το αγελαδινό ολόπαχο γιαούρτι. 
Αποφεύγουμε τα παιδικά. Μπορούμε για να βελτιώσουμε 
τη γέυση να προσθέσουμε φρούτα (αλεσμένα) ή 
δημητριακά χωρίς γάλα (πχ τα σκέτα δημητριακά της 
Holle).
Τυρί: Μπορούμε να προσθέσουμε αλεσμένο τυρί 
(τσένταρ, μοτσαρέλα), ανθότυρο ή ακόμα κότατζ στο 
φαγητό. Διαφορετικά μπορούμε να δώσουμε λίγο-λίγο 
στο στόμα τρίγωνα τυράκια όπως το La vache qui rit. Από 
το 10ο μήνα μπορούμε να φτιάξουμε τοστ με τυρί ή να το 
αλείψουμε σε φρυγανισμένο ψωμί.
Μπισκότο:  μπισκότα χωρίς ζάχαρη για βρέφη.

10-12 μηνών - ΌΌλο και πιο πολλές τροφές.
ΌΌσπρια: δοκιμάζουμε φακές και φασόλια αρχικά 
αλεσμένα και μετά λιωμένα με το πηρούνι. Ρίχνουμε και 
λίγο ξύδι αν αρέσει στο παιδί. 
Finger Foods: τα περισσότερα παιδιά αυτής της ηλικίας 
έχουν ήδη βγάλει ένα ή περισσότερα δόντια. Λαχανικά 
και ζυμαρικά δε χρειάζεται να είναι τελείως αλεσμένα 
αλλά καλά λιωμένα με το πηρούνι. Τροφές που μπορούμε 
να δώσουμε στο χέρι είναι: ψωμί ή πίτα με τυρί (μαλακό 
τυρί, λεπτές φέτες τυρί για τοστ), βρασμένα λαχανικά σε 
λεπτές φέτες (μπρόκολο, καρότο), μαλακά φρούτα 
(μπανάνα, αχλάδι, ροδάκινο).
ΆΆλλα: Πλησιάζοντας το χρόνο το φαγητό του παιδιού θα 
μοιάζει όλο και περισσότερο με το δικό μας. Μπορούμε 
επομένως να δώσουμε κρέας κοκκινιστό ή λεμονάτο, 
γιουβαρλάκια, κόκκινη σάλτσα στα ζυμαρικά και σιγά 
σιγά φαγητά στο φούρνο όπως μπιφτέκι ή κοτόπουλο με 
πατάτες. Επιτρέπεται επίσης να προσθέσουμε λίγο 
μπαχαρικά ή μυρωδικά (πχ ρίγανη, πιπέρι στο κοτόπουλο 
ή στο μπιφτέκι, βασιλικό στην κόκκινη σάλτσα). Στο 
πρωινό, μαζί με το φρούτο δοκιμάζουμε φρυγανισμένο 
ψωμί με βούτυρο. Στο βράδυνο μπορούμε να του 
προτείνουμε λαχανικά από το μεσημέρι ή να ετοιμάσουμε 
ένα τοστ με τυρί και γαλοπούλα βραστή.

καλή όρεξη......

ΚΡΕΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΑΛΑ

Κρέμα με ρύζι ολικής 
άλεσης 
Ρυζάλευρο ολικής 
άλεσης
Κρέμα με κεχρί ολικής 
άλεσης
Κρέμα με σιτάλευρο 
ολικής άλεσης
Κρέμα με Σπέλτα 
(αγριοσίταρο) ολικής 
άλεσης
Κρέμα με βρώμη  
ολικής άλεσης
Κρέμα με 3 
δημητριακά ολικής 
άλεσης
Κρέμα με κεχρί ολικής 
άλεσης, μήλο, αχλάδι
Κρέμα Μούσλι ολικής 
άλεσης

ΚΡΕΜΕΣ ΜΕ ΓΑΛΑ

Άνθος αραβοσίτου
Κρέμα αραβοσίτου
Κρέμα βανίλια
Κρέμα βανίλια
Κρέμα βανίλια
Κρέμα βανίλια
Κρέμα βανίλια
Ρυζάλευρο-Βανίλια
Ρυζάλευρο με γάλα
Ρυζάλευρο με γάλα 
και βανίλια
Ρυζάλευρο με 4 
λαχανικά
Βρώμη ολικής άλεσης 
με μήλο και βανίλια
Φαρίν λακτέ
Φαρίν λακτέ
Φαρίν λακτέ
Φαρίν λακτέ

Φαρίν λακτέ

Φαρίν λακτέ με 
μπισκότα
Φαρίν λακτέ με 
δημητριακά
Φαρίν λακτέ με 
σοκολάτα και 
μπανάνα
Κρέμα 2 δημητριακά 
με αχλάδι

Κρέμα ΗΑ

Κρέμα ΗΑ

Μπισκοτόκρεμα

Μπισκοτόκρεμα

Μπισκοτόκρεμα

Μπισκοτόκρεμα

Μπισκοτόκρεμα

Μπισκοτόκρεμα

Κρέμα με δημητριακά 
και μέλι

Κρέμα δημητριακών

Εταιρεία Δημητριακά
Ηλικία 
έναρξης

Holle ρύζι 4ος

Frezylac ρύζι 4ος

Holle κεχρί 5ος

Holle σιτάλευρο 6ος

Holle σπέλτα 6ος

Holle βρώμη 6ος

Holle
ρύζι, 
καλαμπόκι, 
κεχρί

5ος

Holle κεχρί 5ος

Holle σιτάλευρο, 
ρύζι, βρώμη 6ος

Εταιρεία Δημητριακά
Ηλικία 
έναρξης

Γιώτης καλαμπόκι 6ος
Nutricia καλαμπόκι, ρύζι 4ος
Γιώτης ρύζι 4ος
Milupa ρύζι 4ος
Nounou ρύζι 4ος
Nutricia ρύζι 4ος
Milupa ρύζι 4ος
Nestle ρύζι 4ος

Frezylac ρύζι 4ος

Frezylac ρύζι 4ος

Nestle ρύζι 4ος

Frezylac βρώμη 6ος

Milupa σιτάλευρο 6ος
Nestle σιτάλευρο 6ος

Nutricia σιτάλευρο 6ος
Nounou σιτάλευρο 6ος

Γιώτης σιτάλευρο,καλα
μπόκι 6ος

Nutricia σιτάλευρο 6ος

Frezylac 6ος

Frezylac σιτάλευρο 4ος

Nutricia ρύζι, καλαμπόκι 6ος

Novalac πατάτα, 
καλαμπόκι, ρύζι 4ος

Nutricia ρύζι 4ος

Milupa διάφορα 
δημητριακά 6ος

Nutricia διάφορα 
δημητριακά 6ος

Nounou 7 δημητριακά 6ος

Novalac σιτάλευρο,καλα
μπόκι, ρύζι 6ος

Nestle διάφορα 
δημητριακά 6ος

Γιώτης σιτάλευρο,καλα
μπόκι 6ος

Nestle διάφορα 
δημητριακά 6ος

Γιώτης
σιτάλευρο,καλα
μπόκι, ρύζι, 
σίκαλη

6ος

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ


