Có th‹ rÃt khó khæn Ç‹ d‡ cho trÈ
ngû. NhiŠu gia Çình cho trÈ bú chai
Ç‹ chúng dÍ ngû. N‰u trÈ ngû trong
khi bú, s»a n¢m trong miŒng quá lâu
và có th‹ làm sâu ræng và bÎ nhiÍm
trùng tai.

ông
h
k
Tôi n‰u
ngû g có
n
khô s»a
i
cha tôi !
cûa

z

z

Ræng cûa trÈ em có th‹ bÎ hÜ dÍ
dàng vì s»a, nÜ§c ép trái cây và
nÜ§c ng†t (thí dø nhÜ cordial và
các loåi nÜ§c ng†t). NÜ§c lã
không làm hÜ ræng.

z

S»a n¢m lâu trong miŒng cûa trÈ
có th‹ chåy ngÜ®c lên m¶t Óng
hËp dÅn t§i tai gi»a. ñiŠu này có
th‹ gây ra viŒc nhiÍm trùng tai.

z

Cách tÓt nhÃt Ç‹ cho trÈ æn ho¥c
uÓng là cho chúng ngÒi th£ng.
ñØng bao gi© Ç‹ trÈ em ngû trong
khi Çang bú.

Chú š: S»a mË ho¥c s»a b¶t trÈ em là nh»ng loåi s»a ÇÜ®c ÇŠ nghÎ cho trÈ

MuÓn bi‰t thêm chi ti‰t vŠ viŒc cho æn
thÙc æn Ç¥c hãy hÕi xin tÆp sách “B¡t ÇÀu
æn thÙc æn Ç¥c” (Starting solids)
MuÓn bi‰t thêm chi ti‰t hãy ti‰p xúc v§i
y tá phø trách vŠ trÈ em và gia Çình ª ÇÎa
phÜÖng bån ho¥c bác sï gia Çình.
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em dÜ§i 12 tháng tu°i. Sau 12 tháng tu°i có th‹ cho uÓng s»a tÜÖi.
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[AHS-6890]
Milk and Toddlers (Vietnamese)

S»a và trÈ nhÕ
TÆp sách này áp døng cho trÈ tØ 6 tháng t§i 3 næm tu°i.
Các nhà dinh dÜ«ng nói r¢ng trÈ em trên 12 tháng (trÈ bi‰t Çi chÆp ch»ng)
cÀn nhiŠu loåi th¿c phÄm khác nhau chÙ không cÀn nhiŠu s»a. Tuy nhiên
có th‹ rÃt khó theo Çúng l©i khuyên này nhÜ trình bày dÜ§i Çây.
TrÈ bi‰t Çi chÆp ch»ng không cäm
thÃy Çói nhiŠu nhÜ lúc còn là Ãu nhi.
Các em thÜ©ng không chÎu æn cái gì
ÇÜa cho chúng. ñiŠu này có th‹ là vì
chúng Çã uÓng quá nhiŠu s»a và quá
no Ç‹ æn các thÙc æn khác.

Tôi thích
uÓng s»a
và chÌ
có s»a mà
thôi

TrÈ nhÕ không th‹ l§n và phát tri‹n
hoàn häo n‰u chÌ nh© vào s»a. S»a
tÜÖi không có nhiŠu chÃt s¡t. TrÈ chÌ
uÓng nhiŠu s»a mà không æn Çû các
thÙc æn khác së không có Çû chÃt s¡t.
ñiŠu này có th‹ làm cho trÈ bÎ thi‰u
máu và có th‹ änh hÜªng t§i s¿ phát
tri‹n th‹ chÃt bình thÜ©ng cÛng nhÜ
khä næng h†c hÕi cûa chúng. Ngay cä
khi trông có vÈ bø bÅm, các em vÅn
có th‹ không ÇÜ®c khÕe månh.

z
z
z
z

TØ khoäng tháng thÙ 6, em bé cÀn
nh»ng loåi th¿c phÄm khác hÖn là s»a,
nhÜng không ÇÜ®c trÜ§c 4 tháng tu°i,
bªi vì cÖ th‹ cûa chúng chÜa phát tri‹n
Çû Ç‹ có th‹ hÃp thø thÙc æn m¶t cách
hoàn häo. ñ‰n 12 tháng tu°i, ngoài s»a
ra, trÈ nhÕ cÀn æn thêm nhiŠu loåi th¿c
phÄm khác. ThÜ©ng thì chúng së æn
thêm thÙc æn n‰u ÇÜ®c cho æn trÜ§c
khi cho uÓng s»a.

Developed by SWSAHS, CSAHS and UTS.
Funded by Australian Dept of Health & Ageing
under the National Child Nutrition Program.
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Tôi không
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TrÈ nhÕ có th‹ æn hÀu h‰t các loåi thÙc
æn dùng ª nhà, ngay cä khi chúng chÜa
có ræng.
M¶t vài loåi th¿c phÄm có th‹ cÀn phäi
ÇÜ®c c¡t nhÕ nhÜng trÈ nhÕ có th‹ nhai
thÙc æn b¢ng nÜ§u ræng.
ñ‹ có Çû chÃt s¡t, tØ khoäng 6 tháng
tu°i các em bé cÀn phäi b¡t ÇÀu æn thÙc
æn dành riêng cho trÈ em nhÜ ngÛ cÓc
và thÎt. NguÒn chÃt s¡t tÓt nhÃt là thÎt
và các chÃt thay cho thÎt.
T§i 12 tháng tu°i chúng nên æn thÙc æn
tØ tØng nhóm sau Çây:-



Bánh mì và ngÛ cÓc [thí dø: b¶t
gåo ngÛ cÓc (rice cereal), cháo]



Trái cây (thí dø nhÜ chuÓi, Çu Çû,
táo hÃp chín)



Rau cû (thí dø nhÜ broccoli, rau
xanh, cà-rÓt, bí ÇÕ)



ThÎt và các chÃt thay cho thÎt (thí
dø nhÜ thÎt gà, thÎt heo nåc, thÎt bò
nåc, cá và các loåi ÇÒ bi‹n, ÇÆu
hÛ)



Các th¿c phÄm ch‰ bi‰n tØ s»a và
các chÃt thay cho s»a (thí dø nhÜ
da-ua (yoghurt), cÕt-tÕ (custard),
phó-mát)

M¶t sÓ trÈ nhÕ thích uÓng b¢ng chai
rÃt lâu sau khi chúng Çã có th‹ ÇÜ®c
dåy cho cách uÓng b¢ng ly
ly..

Tôi
m
c
tôi. hai s» uÓn
Tôi
a
khô cûa
ng
cái
ly Ç thích
ó.

Sau 6 tháng tu°i, các em bé có th‹
ÇÜ®c dåy Ç‹ dùng ly. T§i 12 tháng
tu°i chúng nên bi‰t t¿ dùng ly.
Ÿ lÙa tu°i này, viŒc làm Ç° vãi khi
dùng ly là bình thÜ©ng. ñ‹ Ç« b§t, có
th‹ dùng ly có n¡p ÇÆy, có vòi ho¥c
Óng hút.

z

Sau 12 tháng tu°i, hãy hån ch‰ cho
uÓng s»a và các thÙc æn ch‰ bi‰n tØ
s»a xuÓng khoäng 600ml m‡i 24 gi©.
N‰u em nhÕ không thích uÓng s»a thì
có th‹ cho æn các loåi th¿c phÄm ch‰
bi‰n tØ s»a nhÜ s»a trÙng (custard),
phó-mát ho¥c da-ua (yoghurt).
(200ml s»a = 200g yogurt = 1 lát
phó-mát)

z
z

N‰u cho æn cháo thì phäi cho thêm thÎt
và rau cû. ñ‹ thÎt c¡t nhÕ trong cháo
cho trÈ æn. NÜ§c là thÙc uÓng tÓt cho
b»a æn.
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