


Значення основних харчових інгредієнтів для дитячого

організму

Нормальний ріст і розвиток дитини, стан її здоров’я, рівень

захисних сил визначаються в першу чергу правильно збалансованим

раціоном харчування, під яким розуміють забезпечення організму

харчовими речовинами в достатній кількості і певної якості. Це

положення дістало назву концепції збалансованого харчування. Воно

передбачає визначення абсолютної кількості кожного харчового фактора

та їх співвідношення між собою з урахуванням фізіологічної зрілості і

особливостей метаболічного статусу дитини даного віку.

Призначаючи харчування дітям, необхідно стежити, щоб добовий

раціон їжі включав повноцінні білки, жири, вуглеводи, вітаміни,

мінеральні речовини, воду в необхідній кількості та в правильному

співвідношенні.



Білки відіграють особливо важливу роль в харчуванні,

оскільки виконують багато різноманітних функцій, зокрема

пластичну, регуляторну, транспортну, гомеостатичну, каталітичну та

захисну.

Білки належать до тих складових частин їжі, які неможливо

замінити ні жирами, ні вуглеводами. Якщо в їжі дитини недостатня

кількість білків, то внаслідок цього порушується діяльність

нервової та ендокринної систем, виділення травних соків та

ферментів, що відіграють важливу роль у процесах травлення. В

тканинах порушуються окислювальні процеси, знижується

засвоєння вітамінів та послаблюється опірність дитячого організму

до різних інфекцій.

В міру росту дитини кількість білків тваринного походження в

раціоні зменшується і становить в середньому у ранньому віці 70%,

у дошкільному — 65%, у шкільному — 60%.



Жири потрібні для поповнення енергетичних витрат дитячого

організму і є джерелом тепла. Вони відіграють значну роль в обміні

речовин, мієлінізації нервових волокон, входять до складу

структурних елементів клітин та мітохондрій, посилюють опірність

організму до інфекційних захворювань, є джерелом вітамінів (A, D, Е,

К), поліненасичених жирних кислот, простагландинів та інших

біологічно важливих речовин.

При визначенні потреби в жирах має значення частка жиру в

загальній калорійності раціону. Ця величина найбільш висока у

ранньому віці і становить 50-40%, а потім поступово знижується до

30,5-31% у шкільному віці.

При недостатній кількості жирів у добовому раціоні зменшується

маса тіла дитини і знижується опірність організму до інфекційних

захворювань. Надмірне вживання жирів призводить до ожиріння.

У харчуванні дітей використовуються як тваринні, так і рослинні

жири.



Вуглеводи є основним джерелом енергії, оскільки на 50-60%

покривають потребу дитини в енергії. Вуглеводи є обов’язковою

складовою частиною клітин і тканин дитячого організму. Вони

сприяють правильному засвоєнню в організмі білків та жирів, беруть

участь в обміні води. Вуглеводи поділяються на прості і складні.

Добова потреба у вуглеводах для дітей першого року життя

незалежно від характеру вигодовування становить 12-14 г на 1 кг

маси тіла, від 1 до 3 років — 15-16 г на 1 кг маси тіла. Вуглеводи

повинні становити в раціоні харчування дітей від 1 року і старших до

55% від загальної калорійності. Перегодовувати дітей їжею, багатою

на вуглеводи, шкідливо, бо їх надлишок в організмі може

перетворюватись у жир, і діти стають млявими, блідими та

схильними до різних захворювань.



Активну участь у всіх процесах життєдіяльності організму

беруть вітаміни. Вони є незамінними речовинами їжі, беруть участь у

багатьох важливих фізіологічних і біохімічних процесах, рості і

розвитку організму, формуваннні органів та систем, окислювально-

відновних реакціях, кровотворенні та ін.

Усі вітаміни виявляють біологічну дію лише за умови

правильного співвідношення білків, жирів, вуглеводів та мінеральних

солей.

Мінеральні речовини, зокрема такі як солі кальцію, натрію,

магнію, фосфору, заліза та хлору, надходять в організм дитини з

харчовими продуктами. Вони необхідні для поліпшення обміну

речовин, формування кісткової тканини, прорізування зубів та

виділення травних соків. Мінеральні речовини підтримують на

певному рівні кислотно-лужний стан, входять до складу клітин

органів та тканин.

Вода в значній кількості (60-70%) входить до складу органів і

тканин. Вона необхідна для нормального перебігу процесів обміну

речовин. Достатня кількість води в організмі, що росте, є

обов’язковою умовою його росту.



Особливості харчування дітей

Велике значення в харчуванні дітей має режим харчування. Так , для
дітей перших років життя рекомендується 5-6-разове харчування в день ,
для дітей дошкільного (3-6 років) та шкільного ( 6-17 років) віку - не
менше чотирьох разів.

В даний час для дошкільних установ розроблено зразкове 10-денне
меню , яке адаптоване для різних за віком дитячих груп . Діти в таких
установах повинні отримувати 3-разове харчування , забезпечуючи 75-80 %
добової потреби в харчових речовинах і енергії. При цілодобовому
перебуванні вводиться четвертий прийом їжі , що становить 25 % добового
раціону.

Організація харчування школярів , які перебувають на заняттях більше
п'яти годин , передбачає забезпечення обов'язкового харчування дітей всіх
класів сніданком (20-25 % добової калорійності). При дворазовому
харчуванні раціон повинен забезпечувати не менше 50 % добової потреби .

Діти підліткового віку у зв'язку з процесами інтенсивного росту,
статевим розвитком, формуванням типу нервової системи потребують
серйозного підходу до організації харчування - забезпечення організму
всіма поживними речовинами і дотримання режиму харчування.
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