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Dinh döôõng ñaày ñuû laø raát quan troïng ñeå
giuùp con quyù vò phaùt trieån vaø khoân lôùn
bình thöôøng. Taøi lieäu höôùng daãn naøy seõ
giuùp quyù vò coù caùc löïa choïn laønh maïnh
veà ñoà aên cho con quyù vò töø luùc sô sinh
tôùi 12 thaùng tuoåi.

THÖÙC AÊN CHO Treû em
TrONG NAÊm ÑAÀU

HÖÔÙNG DAÃN VEÀ CAÙC NHU CAÀU DINH DÖÔÕNG CHO CON QUYÙ VÒ

THÖÙC AÊN CHO Treû em
TrONG NAÊm ÑAÀU
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CARING FOR YOUR BABY AND YOUNG CHILD
American Academy of Pediatrics/Steven P. Shelov, M.D., M.S., F.A.A.P. 
CAÙC TOÅ CHÖÙC
THE AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS 
(847) 434-4000 hoaëc www.aap.org
LA LECHE LEAGUE INTERNATIONAL
(800) LA-LECHE hoaëc www.lalecheleague.org

ÑEÅ TÌM HIEÅU THEÂM

GIÔØ AÊN
-  Giôø aên laø giôø hoïc cho con quyù vò. 
-  Haõy kieân nhaãn vaø löu yù tôùi caùc nhu caàu cuûa con quyù vò. 
-  Khi cho beù buù bình, haõy giöõ chaët con quyù vò. Khoâng bao giôø ñeå 
   bình söõa döïng ñöùng. 
-  Khoâng bao giôø ñeå con quyù vò nguû trong khi vaãn ñang ngaäm 
   bình trong mieäng. Vieäc naøy coù theå gaây “saâu raêng söõa do buù bình.”
-  Cho con quyù vò aên ôû nôi deã lau doïn. 
   Laøm böøa boän laø chuyeän raát bình thöôøng khi beù ñang taäp aên.
-  Treû sô sinh khoâng caàn aên caùc moùn traùng mieäng nhö baùnh puùt-
   ñinh, söõa tröùng, vaø baùnh ngoït nhaân traùi caây. Thay vaøo ñoù, neân 
   cho em aên traùng mieäng baèng traùi caây.

CHO CON BUÙ SÖÕA MEÏ THAØNH COÂNG
Nhôø baùc só hoaëc y taù cuûa quyù vò, beänh vieän taïi ñòa phöông, hoaëc
moät coá vaán vieân veà cho con buù söõa meï giuùp ñôõ. Maëc duø vieäc buù
söõa meï laø töï nhieân nhöng ñieàu ñoù cuõng khoâng coù nghóa laø quyù vò
khoâng caàn giuùp ñôõ. Caùc gôïi yù sau ñaây coù theå mang laïi söï khôûi
ñaàu thaønh coâng cho quyù vò:
-  Tìm hieåu veà vieäc cho con buù söõa meï tröôùc khi con quyù vò ra ñôøi.
-  Cho con buù söõa meï ngay sau khi con quyù vò ra ñôøi.
-  Baûo ñaûm laø con quyù vò “ngaäm vuù” ñuùng.
-  Traùnh ñöa cho con quyù vò bình ñöïng söõa pha cheá, nöôùc, hoaëc 
   nuùm vuù giaû cho tôùi khi em ñaõ thaät quen vôùi vieäc buù söõa meï.
-  Cho con buù söõa meï thöôøng xuyeân ñeå giuùp baàu vuù tieát thaät 
   nhieàu söõa.
-  Baèng caùch söû duïng maùy bôm söõa, caùc baø meï ñang ñi laøm vaãn 
   coù theå cho con mình nhöõng lôïi ích cuûa vieäc buù söõa meï.

                            CHO EM BEÙ CUÛA QUYÙ VÒ AÊN        
TUOÅI                                  CAÙC KYÕ NAÊNG PHAÙT TRIEÅN                        CAÙC LOAÏI THÖÙC AÊN THÍCH HÔÏP

Sô Sinh tôùi 4 Thaùng Tuoåi

4 tôùi 6 Thaùng Tuoåi

6 tôùi 8 Thaùng Tuoåi

8 tôùi 12 Thaùng Tuoåi

Em beù coù theå muùt vaø nuoát, nhöng theo phaûn xaï, 
löôõi coù theå ñaåy ñoà aên ñaëc ra

Em beù coù theå ngoài khoâng caàn ngöôøi ñôõ, vaø giaûm
daàn phaûn xaï ñaåy ñoà aên ôû löôõi 
Hãy nói chuyện với bác sĩ nhi khoa của quý vị để biết đã
nên bắt đầu cho em bé ăn đồ ăn dạng rắn hay chưa.

Em bé có thể nhai đồ ăn, dùng ngón tay cái 
và ngón tay trỏ để nhặt các miếng đồ ăn nhỏ

Em beù coù theå nghieàn thöùc aên, giöõ ly, vaø töï aên
thaønh thaïo hôn

Söõa meï vaø/hoaëc söõa pha cheá coù theâm chaát saét

Söõa meï vaø/hoaëc söõa pha cheá coù theâm chaát saét, nguõ
coác gaïo saáy, nöôùc soát taùo, chuoái vaø leâ eùp laáy nöôùc vaø
xay nhuyeãn

Söõa meï vaø/hoaëc söõa pha cheá coù theâm chaát saét, baùnh
bích qui cho treû ñang moïc raêng, khoai taây nghieàn vaø
quaû bô nghieàn, ñaøo, caø roát, vaø bí ngoâ eùp laáy nöôùc vaø
xay nhuyeãn

Söõa meï vaø/hoaëc söõa pha cheá coù theâm chaát saét, baùnh
laøm baèng gaïo, phoù maùt caét thaønh caùc mieáng vuoâng côõ
vöøa aên, baùnh boät ngoâ meàm (soft tortillas), loøng ñoû
tröùng gaø, chaùo boät yeán maïch, söõa chua, ñaäu huõ, mì,
ñaäu haït, thòt gaø haàm laáy nöôùc vaø xay nhuyeãn

CAÙC LÔÏI ÍCH CUÛA VIEÄC CHO CON BUÙ SÖÕA MEÏ 
Söõa meï cung caáp ñaày ñuû nguoàn dinh döôõng cho con quyù vò. 
Ngoaøi ra, buù söõa meï coøn mang laïi nhieàu lôïi ích khaùc cho caû 
em beù vaø ngöôøi meï. Học Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ hiện khuyến 
cáo nên cho bú sữa mẹ hoàn toàn trong bốn tới sáu tuần đầu 
tiên sau khi em bé chào đời, và tiếp tục cho bú sữa mẹ trong 
năm đầu tiên và sau đó có thể cho bú cho tới khi nào quý vị 
không còn muốn nữa. Buù söõa meï mang laïi nhöõng lôïi ích 
sau ñaây:
-  Söõa meï deã tieâu hoùa hôn, vaø giuùp treû bôùt oùi möûa vaø tieâu chaûy hôn.
-  Söõa meï giuùp baûo veä traùnh moät soá caên beänh ôû treû nhoû.
-  Söõa meï giuùp taêng cöôøng heä mieãn dòch, giaûm bôùt nguy cô dò 
öùng, nhieãm truøng tai, nhieãm truøng ñöôøng tieåu, vaø vieâm phoåi.

-  Söõa meï giaûm bôùt nguy cô maéc chöùng maäp phì ôû treû nhoû.
-  Söõa meï giuùp taêng theâm söï tieáp xuùc gaàn guõi ñeå phaùt trieån 
moái quan heä gaén boù giöõa ngöôøi meï vaø em beù.

-  Ñoái vôùi caùc baø meï, cho con buù söõa 
meï giuùp giaûm nguy cô maéc moät 
soá caên beänh ung thö, vaø giuùp 
xöông chaéc khoûe.

-  Buù söõa meï khoâng caàn phaûi 
maát thôøi gian chuaån bò tröôùc.

-  Buù söõa meï laø mieãn phí.

GIÔÙI THIEÄU THÖÙC AÊN MÔÙI
-  Moãi laàn chæ baét ñaàu giôùi thieäu moät loaïi thöùc aên. 
-  Chôø khoaûng naêm ngaøy tröôùc khi giôùi thieäu loaïi thöùc aên môùi 
   tieáp theo ñeå xem coù khaû naêng xaûy ra caùc phaûn öùng dò öùng 
   ôû beù hay khoâng. Các phản ứng dị ứng có thể xảy ra khi dùng 
   thực phẩm là: nổi mẩn trên da, ói mửa, các vấn đề về hô hấp 
   và tiêu chảy. Caùc loaïi thöïc phaåm thöôøng gaây phaûn öùng dò öùng 
   bao goàm: söõa boø, nöôùc traùi caây chua vaø traùi caây chua, loøng 
   traéng tröùng, vaø caùc loaïi thöïc phaåm laøm baèng luùa mì.
-  Quyù vò coù theå caàn cho em thöû aên cuøng moät loaïi thöïc phaåm vaøo 
   nhieàu thôøi ñieåm khaùc nhau tröôùc khi cô theå con quyù vò tieáp 
   nhaän ñöôïc ñoà aên ñoù.

Khoâng cho treû s
ô sinh aên caùc loa

ïi ñoà aên coù ñöôøn
g, thí duï nhö ma

ät

ong, xi-roâ laøm b
aèng ngoâ, hoaëc c

aùc loaïi thöïc pha
åm coù chöùa caùc 

chaát ngoït naøy (k
ể cả ngũ cốm khô, bánh quy graham, và đồ nướng).

Caùc loaïi thöùc aên
 naøy coù theå chöùa

 caùc baøo töû gaây c
höùng ngoä ñoäc th

öùc

aên ôû treû sô sinh 
- moät chöùng ngo

ä ñoäc thöùc aên coù
 theå gaây töû vong

.

Khoâng cho em beù du
øng caùc loaïi ñoà uoáng n

goït, soda, thaïch ñoâng
, nöôùc

ñöôøng, hoaëc nöôùc tra
ùi caây. Ñöôøng coù trong

 caùc loaïi ñoà uoáng naøy
 coù theå

gaây saâu raêng nghieâm
 troïng.

Khoâng bao giôø eùp conquyù vò buù heát bình söõa.Ñoå toaøn boä soá söõa phacheá coøn laïi trong bìnhñi. Cho em beù aên töøngchuùt moät.



SAÙCH
THE WOMANLY ART OF BREASTFEEDING   
La Leche League International
HEALTHY FOODS, HEALTHY KIDS 
Elizabeth M. Ward, M.S., R.D.
CARING FOR YOUR BABY AND YOUNG CHILD
American Academy of Pediatrics/Steven P. Shelov, M.D., M.S., F.A.A.P. 
CAÙC TOÅ CHÖÙC
THE AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS 
(847) 434-4000 hoaëc www.aap.org
LA LECHE LEAGUE INTERNATIONAL
(800) LA-LECHE hoaëc www.lalecheleague.org

ÑEÅ TÌM HIEÅU THEÂM

GIÔØ AÊN
-  Giôø aên laø giôø hoïc cho con quyù vò. 
-  Haõy kieân nhaãn vaø löu yù tôùi caùc nhu caàu cuûa con quyù vò. 
-  Khi cho beù buù bình, haõy giöõ chaët con quyù vò. Khoâng bao giôø ñeå 
   bình söõa döïng ñöùng. 
-  Khoâng bao giôø ñeå con quyù vò nguû trong khi vaãn ñang ngaäm 
   bình trong mieäng. Vieäc naøy coù theå gaây “saâu raêng söõa do buù bình.”
-  Cho con quyù vò aên ôû nôi deã lau doïn. 
   Laøm böøa boän laø chuyeän raát bình thöôøng khi beù ñang taäp aên.
-  Treû sô sinh khoâng caàn aên caùc moùn traùng mieäng nhö baùnh puùt-
   ñinh, söõa tröùng, vaø baùnh ngoït nhaân traùi caây. Thay vaøo ñoù, neân 
   cho em aên traùng mieäng baèng traùi caây.

CHO CON BUÙ SÖÕA MEÏ THAØNH COÂNG
Nhôø baùc só hoaëc y taù cuûa quyù vò, beänh vieän taïi ñòa phöông, hoaëc
moät coá vaán vieân veà cho con buù söõa meï giuùp ñôõ. Maëc duø vieäc buù
söõa meï laø töï nhieân nhöng ñieàu ñoù cuõng khoâng coù nghóa laø quyù vò
khoâng caàn giuùp ñôõ. Caùc gôïi yù sau ñaây coù theå mang laïi söï khôûi
ñaàu thaønh coâng cho quyù vò:
-  Tìm hieåu veà vieäc cho con buù söõa meï tröôùc khi con quyù vò ra ñôøi.
-  Cho con buù söõa meï ngay sau khi con quyù vò ra ñôøi.
-  Baûo ñaûm laø con quyù vò “ngaäm vuù” ñuùng.
-  Traùnh ñöa cho con quyù vò bình ñöïng söõa pha cheá, nöôùc, hoaëc 
   nuùm vuù giaû cho tôùi khi em ñaõ thaät quen vôùi vieäc buù söõa meï.
-  Cho con buù söõa meï thöôøng xuyeân ñeå giuùp baàu vuù tieát thaät 
   nhieàu söõa.
-  Baèng caùch söû duïng maùy bôm söõa, caùc baø meï ñang ñi laøm vaãn 
   coù theå cho con mình nhöõng lôïi ích cuûa vieäc buù söõa meï.

                            CHO EM BEÙ CUÛA QUYÙ VÒ AÊN        
TUOÅI                                  CAÙC KYÕ NAÊNG PHAÙT TRIEÅN                        CAÙC LOAÏI THÖÙC AÊN THÍCH HÔÏP

Sô Sinh tôùi 4 Thaùng Tuoåi

4 tôùi 6 Thaùng Tuoåi

6 tôùi 8 Thaùng Tuoåi

8 tôùi 12 Thaùng Tuoåi

Em beù coù theå muùt vaø nuoát, nhöng theo phaûn xaï, 
löôõi coù theå ñaåy ñoà aên ñaëc ra

Em beù coù theå ngoài khoâng caàn ngöôøi ñôõ, vaø giaûm
daàn phaûn xaï ñaåy ñoà aên ôû löôõi 
Hãy nói chuyện với bác sĩ nhi khoa của quý vị để biết đã
nên bắt đầu cho em bé ăn đồ ăn dạng rắn hay chưa.

Em bé có thể nhai đồ ăn, dùng ngón tay cái 
và ngón tay trỏ để nhặt các miếng đồ ăn nhỏ

Em beù coù theå nghieàn thöùc aên, giöõ ly, vaø töï aên
thaønh thaïo hôn

Söõa meï vaø/hoaëc söõa pha cheá coù theâm chaát saét

Söõa meï vaø/hoaëc söõa pha cheá coù theâm chaát saét, nguõ
coác gaïo saáy, nöôùc soát taùo, chuoái vaø leâ eùp laáy nöôùc vaø
xay nhuyeãn

Söõa meï vaø/hoaëc söõa pha cheá coù theâm chaát saét, baùnh
bích qui cho treû ñang moïc raêng, khoai taây nghieàn vaø
quaû bô nghieàn, ñaøo, caø roát, vaø bí ngoâ eùp laáy nöôùc vaø
xay nhuyeãn

Söõa meï vaø/hoaëc söõa pha cheá coù theâm chaát saét, baùnh
laøm baèng gaïo, phoù maùt caét thaønh caùc mieáng vuoâng côõ
vöøa aên, baùnh boät ngoâ meàm (soft tortillas), loøng ñoû
tröùng gaø, chaùo boät yeán maïch, söõa chua, ñaäu huõ, mì,
ñaäu haït, thòt gaø haàm laáy nöôùc vaø xay nhuyeãn

CAÙC LÔÏI ÍCH CUÛA VIEÄC CHO CON BUÙ SÖÕA MEÏ 
Söõa meï cung caáp ñaày ñuû nguoàn dinh döôõng cho con quyù vò. 
Ngoaøi ra, buù söõa meï coøn mang laïi nhieàu lôïi ích khaùc cho caû 
em beù vaø ngöôøi meï. Học Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ hiện khuyến 
cáo nên cho bú sữa mẹ hoàn toàn trong bốn tới sáu tuần đầu 
tiên sau khi em bé chào đời, và tiếp tục cho bú sữa mẹ trong 
năm đầu tiên và sau đó có thể cho bú cho tới khi nào quý vị 
không còn muốn nữa. Buù söõa meï mang laïi nhöõng lôïi ích 
sau ñaây:
-  Söõa meï deã tieâu hoùa hôn, vaø giuùp treû bôùt oùi möûa vaø tieâu chaûy hôn.
-  Söõa meï giuùp baûo veä traùnh moät soá caên beänh ôû treû nhoû.
-  Söõa meï giuùp taêng cöôøng heä mieãn dòch, giaûm bôùt nguy cô dò 
öùng, nhieãm truøng tai, nhieãm truøng ñöôøng tieåu, vaø vieâm phoåi.

-  Söõa meï giaûm bôùt nguy cô maéc chöùng maäp phì ôû treû nhoû.
-  Söõa meï giuùp taêng theâm söï tieáp xuùc gaàn guõi ñeå phaùt trieån 
moái quan heä gaén boù giöõa ngöôøi meï vaø em beù.

-  Ñoái vôùi caùc baø meï, cho con buù söõa 
meï giuùp giaûm nguy cô maéc moät 
soá caên beänh ung thö, vaø giuùp 
xöông chaéc khoûe.

-  Buù söõa meï khoâng caàn phaûi 
maát thôøi gian chuaån bò tröôùc.

-  Buù söõa meï laø mieãn phí.

GIÔÙI THIEÄU THÖÙC AÊN MÔÙI
-  Moãi laàn chæ baét ñaàu giôùi thieäu moät loaïi thöùc aên. 
-  Chôø khoaûng naêm ngaøy tröôùc khi giôùi thieäu loaïi thöùc aên môùi 
   tieáp theo ñeå xem coù khaû naêng xaûy ra caùc phaûn öùng dò öùng 
   ôû beù hay khoâng. Các phản ứng dị ứng có thể xảy ra khi dùng 
   thực phẩm là: nổi mẩn trên da, ói mửa, các vấn đề về hô hấp 
   và tiêu chảy. Caùc loaïi thöïc phaåm thöôøng gaây phaûn öùng dò öùng 
   bao goàm: söõa boø, nöôùc traùi caây chua vaø traùi caây chua, loøng 
   traéng tröùng, vaø caùc loaïi thöïc phaåm laøm baèng luùa mì.
-  Quyù vò coù theå caàn cho em thöû aên cuøng moät loaïi thöïc phaåm vaøo 
   nhieàu thôøi ñieåm khaùc nhau tröôùc khi cô theå con quyù vò tieáp 
   nhaän ñöôïc ñoà aên ñoù.

Khoâng cho treû s
ô sinh aên caùc loa

ïi ñoà aên coù ñöôøn
g, thí duï nhö ma

ät

ong, xi-roâ laøm b
aèng ngoâ, hoaëc c

aùc loaïi thöïc pha
åm coù chöùa caùc 

chaát ngoït naøy (k
ể cả ngũ cốm khô, bánh quy graham, và đồ nướng).

Caùc loaïi thöùc aên
 naøy coù theå chöùa

 caùc baøo töû gaây c
höùng ngoä ñoäc th

öùc

aên ôû treû sô sinh 
- moät chöùng ngo

ä ñoäc thöùc aên coù
 theå gaây töû vong

.

Khoâng cho em beù du
øng caùc loaïi ñoà uoáng n

goït, soda, thaïch ñoâng
, nöôùc

ñöôøng, hoaëc nöôùc tra
ùi caây. Ñöôøng coù trong

 caùc loaïi ñoà uoáng naøy
 coù theå

gaây saâu raêng nghieâm
 troïng.

Khoâng bao giôø eùp conquyù vò buù heát bình söõa.Ñoå toaøn boä soá söõa phacheá coøn laïi trong bìnhñi. Cho em beù aên töøngchuùt moät.




