
Εισαγωγή στις στερεές τροφές καθοδηγούμενη 

από το μωρό (Baby led weaning): 

Κίνδυνοι και πλεονεκτήματα
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Παιδογαστρεντερολόγος

Γ’ Παιδιατρική κλινική ΑΠΘ



http://www.espghan.org/guidelines/nutrition/



Εισαγωγή στερεών τροφών στη διατροφή του βρέφους

Πότε ξεκινά γενικά η εισαγωγή άλλων τροφών πλην γάλατος? 

Έχει σημασία πότε ξεκινούν η επιμέρους τροφές?

Με ποια σειρά γίνεται η εισαγωγή στις τροφές? 

Με ποια σύσταση-υφή μπορεί- πρέπει να ξεκινά η εισαγωγή ? 



Στάδια εισαγωγής διαφόρων υφών στερεάς τροφής

World Health Organization, UNICEF. 
Global strategy for infant and young child feeding. World Health Organization; 2003.



Τι είναι το 
‘Baby led weaning’? 






Πότε και πως
ξεκίνησε?



Τι πρεσβεύει ?

Καλύτερη διαχείριση όρεξης – αισθήματος κορεσμού βρέφους

Καλύτερη μακροπρόθεσμη σχέση με το φαγητό

Μεγαλύτερη ποικιλία τροφών σε πιο μικρό χρονικό διάστημα

Πιο γρήγορη ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων

Μικρότερος μακροπρόθεσμος κίνδυνος παχυσαρκίας



Ερωτήματα και προβληματισμοί

 Είναι ασφαλής μέθοδος?

 Είναι επαρκής μέθοδος ? 

 Υπάρχουν ενδείξεις? 

 Υπάρχουν αντενδείξεις ?



Κίνδυνοι






Ασφάλεια 

Pediatrics.2016 Oct;138(4)



Θερμιδική & θρεπτική κάλυψη 

Morison BJ, et al. BMJ 2016 



Ασφάλεια (2)  

Morison BJ, et al. BMJ 2016 



Επίδραση σε βάρος σώματος & συμπεριφορά σίτισης 

JAMA pediatrics July 2017



Διαφορές στον 
τρόπο σίτισης

JAMA pediatrics July 2017



Διάρκεια μεθόδου

JAMA pediatrics July 2017



Σχέση γευμάτων μωρού με τα γεύματα οικογένειας 

Morison BJ, et al. BMJ 2016 



Επιλογή παιδιών για BLW

ΈΝΔΕΙΞΗ ? 

Συμπεριφορική διαταραχή σίτισης

ΑΝΤΈΝΔΕΙΞΗ ? 

Ανωριμότητα κατάποσης
Υποτονία

Ψυχοκινητική διαταραχή 
Προωρότητα



Συμπεράσματα

 Ο παιδίατρος είναι σημαντικό να είναι ενημερωμένος σχετικά με την μέθοδο

 Οι γονείς θα πρέπει να επιλέγουν την μέθοδο σε συνεννόηση με τον παιδίατρο

 Τα βρέφη που ακολουθούν την μέθοδο θα πρέπει να προσλαμβάνουν τροφές πλούσιες σε σίδηρο 

 Τα βρέφη που ακολουθούν την μέθοδο θα πρέπει να παρακολουθούνται πιο στενά

 Σημαντικό είναι να εντοπίζονται τα βρέφη που είναι σε κίνδυνο λόγω αντένδειξης

 Τα λαχανικά να εισάγονται νωρίς – ιδιαίτερα τα πράσινα σε όλα τα βρέφη

 Σημαντική για όλα τα βρέφη είναι η ποικιλία και όχι η σειρά εισαγωγής των τροφών

 Να μην παρατείνεται η χορήγηση αλεσμένων τροφών

 Οι γονείς πρέπει να ταΐζουν τα βρέφη σύμφωνα με την επιθυμία τους και όχι σαν επιβράβευση  



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας 
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