
Complementary Feeding-Weaning dönemini SÜTTEN KESME  yerine  TAMAMLAYICI  BESLENME olarak de¤ifltirmeliyiz. Çünkü
hayat›n ilk yar›s› içinde sütten kesme terimi hiç hofl olmayan yanl›fl bir ifadedir.Do¤an›n insano¤luna sundu¤u en büyük nimetlerden
biri olan anne sütü hepimizin bildi¤i gibi ilk alt› ay bebeklerin tüm gereksinimlerini karfl›lar. Alt›nc› aydan sonra telafla kap›lmadan,
abart›ya kaçmadan yavafl yavafl anne sütüne destek olacak  ürünlerin tamamlay›c› ürün özelli¤inde günlük menülere ilave
edilebilece¤i bir dönem bafllamaktad›r. Bu ilaveler yavafl yap›lmal›, 6-9 ayl›k dönemde 1-2 ö¤ün, 9-12 ayl›k dönemde 2-3 ö¤ünlük
destekler fleklinde önerilmeli ve anne sütü asla kesilmemelidir. Önerilecek ürünlerin kalorik dansiteleri önemlidir. Örne¤in 6-9 ayl›k
dönemde kalorik dansitesi yüksek 2 ek ö¤ün tamamlay›c› olmaktan ç›k›p abart›l› bir beslenme deste¤i  ve obesite  aç›s›ndan risk
oluflturur.

Hayvansal proteinlerin süt çocu¤u beslenmesinde önemli bir yeri vard›r. Abart›ya kaçmadan içeriklerine dikkat ederek
yararlan›lmaya çal›fl›lmal›, yetersiz kalanlarda bitkisel proteinlerden mutlak destek al›nmal›d›r. Alt› aydan sonraki tamamlay›c›
beslenmede önemli noktalar› özetleyecek olursak:

1. Anne sütü kesilmez olabildi¤ince desteklenip 18-24 aya kadar emzirilmelidir.
2. Tek bafl›na anne sütü ile beslenen ve persantilleri çok iyi olan çocuklarda illada 6. ay bitince ek g›da verilme zorunlulu¤u yok-

tur. Bir iki ay geç bafllanabilir.
3. Ek g›dalar tek tek azar azar bafllan›p sindirim sistemi fizyolojisine uygun olanlar› tercih etmeliyiz. Sekiz ay bitmeden pütürlü ek

g›dada ›srarc› olmamak do¤rudur.
4. Anne sütü ile devam edebilenlerde 6-8 ay aras› günde 150-200, 9-12 ay aras› 300-350 kalorilik ek destek yeterlidir.
5. Hayvansal proteinler protein,demir,çinko ve B12 aç›s›ndan çok önemlidir. Al›nabildi¤i taktirde süt ve ya¤ miktarlar›na dikkat

edilmelidir.
6. Fonksiyonel  besinlerin tercih edilmesine özen gösterilmelidir.
7. Karbonhidrat, doymufl ya¤ ve tuzdan zengin menülerden kaç›nmak gerekir.
8. Obesitenin süt çocu¤u dönemindeki beslenme hatalar›ndan da kaynakland›¤› unutulmamal›d›r.
9. Yatmadan önce çocu¤un özellikle hareketi kolay s›v› g›dalar ile örne¤in süt-mama doyurulmas› do¤ru de¤ildir. Anne sütü

kesildikten sonra gece beslenmesi kald›r›lmal›d›r. Böylece gece reflüsünü önler , güne erken bafllatm›fl olursunuz.
Sonuç olarak, her çocu¤un beslenmesi çocu¤u ve aileyi kendi imkanlar› içinde de¤erlendirerek planlanmal›d›r. Her çocu¤un ayn›

fleylere ulaflmas› imkans›zd›r. Her çocuk için do¤rular biraz farkl› olabilir. Bunlar› yaratmak bizlerin görevidir.
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