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िवभाग १. ९ :घन आहार आिण पेय मूलत�े  
 

सामा�पणे अ�ाचा प्रकार  ( �श� )आिण द्र�ाची घनता �णजे काय? 

अ�पदाथ� आिण पेय वेगवेग�ा प्रकारचे असतात. अगदी लहान असताना आपल्याला फ� पेयांचा आहार िदला 
जातो पण जसजसे आपण मोठे होतो तशी आपली खा�ाची �मता वाढते आिण मग आपण िनरिनरा�ा घनतेचे 
अ�पदाथ� खाऊ लागतो. उदा, िमश्र धा�ाचे �खमट, भा�ा, कु�रलेली फळे, आिण इतर मऊ पदाथ�. शेवटी जे�ा 
आपली जेव�ाची �मता पूण��ाला जाते ते�ा आपण सव� प्रकारचे अ� खाऊ शकतो अगदी पावापासून सािमष 
आहारापय�त. �ा मुलांना खा�ािप�ाम�े काही अडचणी येतात �ां�ासाठी अ�ाचा यो� प्रकार आिण पेयाची यो� 
घनता शोधणे हाच एक सोपा आिण सुरि�त माग� आहे. �ामुळे मुलाची �मता आिण शारी�रकगरजा बघून �ा�ासाठी 
कोणते अ� आिण पेय यो� आहे हे ठरवताना संगोपकाला वेगवेग�ा अ�पदाथा�ची आिण पेयांची मािहती असणे 
आव�यक आहे.  

अ�ा�ा िविवधआिण घनतेचे प्रकार  

अ�ाचे आिण पेयांचे िविवध पोत आिण घनता असतात. ते खरंतर नैसिग�क असतात. पण बाळा�ा िविश� गरजांसाठी 
�ात बदल करतायेतो. हा बदल भांडी, िम�र, रवी, आिण घ�पणा आणणारे पदाथ� वाप�न करता येतो.  
 

घन आहाराचा पोत 
 

वण�न उदाहरणे 

िगरिगट  / अितशय दाट, घ� 

o नेहमी भां�ातून खातात . 
o कपातून िकंवा नळीने िपता येत नाही . 
o चाव�ाची गरज नसते . 
o गुठ�ा नसलेले मऊ 
o ओतता येत नाही . 
o चम�ातून पडते आिण ताटलीत तसाच आकार 

राहतो . 

o एकत्र बारीक केले�ा भा�ा, 
फळे, आिण मांस, रवाळ 
धा�े  

बारीक बारीक तुकडे 
आिण ओलसर 

o भां�ातून चमचा, चॉप��क िकंवा कधीकधी हाताने 
खाता येते . 

o �ाला आकार देऊन, मूद क�न ताटलीत ठेवता येते . 
o कधी कधी छो�ा गुठ�ा असतात . 
o गुठ�ा िजभेने सहज मोडता येतात . 
o मऊ आिण ओलसर असते . 
o कमीतकमी चघळावे लागते  
o चाव�ाची गरज नसते . 

o �खमा, बारीक तुकडे केलेली 
िकंवा कु�रलेली फळे, 
भा�ा आिण मासे, गुठ�ा 
असलेले रवाळ धा�  

नरम आिण घासा�ा 
आकाराचे 

o चमचा, चॉप��क वाप�न हाताने खाता येते 
o नरम, मऊ आिण एका घासात खाता येतील असे . 
o चाकुिशवाय तोडता येत नाहीत . 
o वाटीनेिकंवा चम�ाने कापता िकंवा कु�रता येते . 
o चघळावे लागते . 

o िशजवलेले नरम मांस, सौ� 
मासे, कु�रलेली फळे, 
वाफवले�ा िकंवा 
उकडले�ा भा�ा, नरम 
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o चाव�ाची गरज नसते . चीझ आिण अंडी, ओलसर 
िभजवलेला पाव  

सामा�  / नेहमीचे 

o सामा�, रोजचेवेगवेग�ा पोतांचे पदाथ� (मऊ, 
कडक, कुरकुरीत, तंतुमय, कोरडे, इ. ) 

o घन आिण द्रव एकित्रतपणे  ) सूप, रस इ  .(  
o वयानुसार यो� असे . 
o मुला�ा िवकासा�ा पातळीला अनुस�न  
o गरज अस�ास चघळणे, चावणे आव�क 

o सगळे जेवण,  
o भा�ा, फळे, मांस, चीज, 

अंडी, पाव इ . 

पातळ 

o अितशय प्रवाही द्रव  
o पा�ासारखे वाहाते 
o कोण�ाही बूच, कप िकंवा नळीने िपता येते . 

o पाणी  

थोडेसे घ� 

o पा�ापे�ा कमी वेगाने वाहते . 
o पा�ापे�ा थोडे दाट असते . 
o कोण�ाही बूच, कप िकंवा नळीने िपता येते . 

o �� दूध, प्रमािणत पेय  

सौ� घ� 

o थो�ा घ� पेयापे�ा कमी वेगाने वाहते . 
o जरा दाटसर असते . 
o चम�ातून चटकन खाली पडते पण थो�ा घ� 

पेयापे�ा कमी  
o चमचा, बऱ्याचदा कपआिण झाकण असलेले कप 

िकंवा नळीने िपट येते . 
o नळीतून िपताना जा� प्रय� करावे लागतात . 

o फळांचे रस  

म�म घ� 

o सौ�घ� पेयापे�ा कमी वेगाने वाहते . 
o अिधक दाट असते . 
o चम�ातूनहळूहळू थ�बां�ा �पात पडते . 
o चमचा आिण उघ�ा कपातून िपता येते . 
o गुठ�ा नसलेले एकसार�ा घनतेचे  
o चावणे, चघळणे आव�क नाही . 

o रसदार फळे, भाताची पेज, 
सॉस, भा�ांचे रस, र�ा, 
मध 

सवा�िधक दाट/घ�/िगरिगट 

o सवा�त कमी वेगाने वहाणारे द्रव 
o सवा�िधक दाट 
o ब�तेकवेळा भां�ातूनखा�े जाते . 
o कपाने िकंवा नळीने िपतायेत नाही . 
o चघळ�ाची गरज नाही . 
o गुठ�ा नसलेले सलग पेय  
o ओतता येत नाही . 
o चम�ातून पडते आिण ताटलीत तसाच आकार 

राहतो . 

o एकत्र बारीक केले�ा 
भा�ा, फळे, आिण मांस, 
रवाळ धा�े  

 

पेयाचीघनता 
 

वण�न उदाहरणे 
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�स्थती बदलणारे अ� वण�न उदाहरणे 
 

 
 
 

 
पोत आिण घनता बदलणारे 

 
o खाताना �स्थती बदलणारे अ�  
o लाळ िमसळल्याने, तापमान िकंवा 

दाबबदलल्याने �स्थतीत बदल होतो.  
o थोडेफार चघळावे लागते, चाव�ाची गरज नाही.  
o चघळ�ासार�ा न�ा िक्रया िशकवायला उ�म  

 
 
बफा�चे तुकडे, आई�ीम / सरबत, वेफस�, 
को�, काही िब��टे / कुकीज / कॅ्रकस�, 
कु�रलेला बटाटा, कुरकुरेइ.  

 

एखा�ा मुलाला वेगळा पोत िकंवा दाटपणा का हवा असेल ? 

एखा�ा मुलाला िविश� पोताचे िकंवा दाटपणा असलेले अ� हवे अस�ाची िविवध कारणे असतात. संगोपकाला ही 
कारणे कधी मािहती असतात तर कधी दुद�वाने मािहती नसतात. पण मुलाची सव� मािहती घेऊन आपण संभा� 
कारणे शोधू शकतो. मूल खा�ाआधी, नंतर, म�े म�े आिण खाताना काय करते आहे या�ा िनरी�णातून हे समजू 
शकेल.  
 
मुलाला वेग�ा प्रकार�ा अ�ाची गरज अस�ाची काही सामा� कारणे- 

o �दय िकंवा फु�ुसाचे आजार  
o लवकर वेळेआधी ज�ाला आलेले मूल  
o मादक पदाथ�, दा� यां�ा संपका�त आलेले मूल  
o फाटलेली टाळू िकंवा दुभंगलेले ओठ असणे 
o सेरेब्रल पाल्सी सारखा म�दूचा िवकार 
o डाउ� िसंड� ोम सारखा िवकासाशी िनगडीत िवकार 
o सामािजक, भाविनक आिण वातावरणीय घटक( अनुभवाची कमतरता, संगोपक नसणे, तणावपूण� अनुभव ) 

 

 

  

 

या मुलाला वेगवेग�ा प्रकारचे अ�पदाथ� 
ताटलीत िदले आहेत.  
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एखा�ा मुलाला वेग�ा प्रकारचे अ� आिण पेय हवी अस�ाची काही सामा� 
कारणे : 

o खोकला  
o खातािपताना �वास गुदमरणे                                    
o सद�ट िकंवा �वासाचा आवाज येणे                 
o �वासाचा संसग� होणे                            
o खाताना �वास �ायला त्रास होणे                 
o खायला नकार देणे आिण तोडं वाकडे करणे   
o िगचिमड होणे    
o जेवायला ३० ते ४० िमिनटांपे�ा जा� वेळ 

लागणे 

o चघळ�ात अडचणी 
o काही प्रकारचे अ� आिण पेय टाळणे  
o पदाथा�चा दाटपणा  
o खाताना रडणे  
o उलटी होणे   
o पोषण आिण वजनावर अवलंबून 

 

  

 
डावीकडे - डाउ� िसंड� ोम असलेल्या 
मुलाला घ�याचे आिण तोडंाचे �ायू 
कमकुवत असल्याने वेग�ा 
प्रकार�ाअ�ाची गरज भासते.  

 
उजवीकडे- सेरेब्रल पाल्सी असलेल्या 
मुलाचे �ायू कडक असतात आिण �ाचे 
�ायंूवर िनयंत्रण नसते �णून �ाला 
वेगळे खाणेिपणे �ावे लागते.  

‘ 
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अ�ाचा यो� पोत आिण पेयाचा यो� दाटपणा िनवड�ाचे मह� काय ? 

अ�ाची आिण पेयाची यो� िनवड केल्यास मुलासाठी जेवण सुरि�त आिण सोयी�र होते. मुला�ा �मतेनुसार 
खाणेिपणे असेल तर यो� आहार िमळणे श� होते. �ा मुलांना खा�ािप�ात काही अडचणी असतील �ां�ा 
साठी अ� आिण पेयात बदल करणे हा एक यो� पया�य आहे. मुला�ा चांगल्यासाठी ते आव�यक आहे. िविश� 
अ�पदाथ� मुलाला ठसका लागू देत नाहीत आिण खाणे कंटाळवाणे िकंवा थकवणारे होत नाही. �ामुळे मुले सहज 
खायला िशकतात आिण �ाचा एकंदरीत चांगला प�रणाम �ां�ा पोषणावर आिण आरो�ावर होते.  

 

जे�ा मुले सुरि�तपणे आिण आरामात जेवतात ते�ा �ांचा आहार वाढतो आिण 
�ामुळे ती सश� होऊन �ांची चांगली वाढ होते . 

यो� खा�ािप�ाची िनवड करणे मह�ाचे आहे कारण -  

①  मुला�ा तोडंा�ा �ायंूचा िवकास हो�ाची ही प्राथिमक पायरी असते.  
②  मुलांना न�ा पोताचा आिणजािणवांचा अनुभव सुरि�तपणे घेता येतो.  
③  जेवणाची ही सुरि�त प�त आहे.  
④  मुलासाठी खाणे सोयीचे आिण मजेचे होते.  

 

यो� आहार िनवडीचे फायदे. 
 

      वण�न )कसे िदसते ( 
 

तोडंा�ा �ायंूची�मता 

 

o वेगवेग�ा प्रकार�ा खा�ािप�ासाठी तोडंाचा वापर कसा करायचा हे 
मुलांना िशकवते.  

o काही आ�ाना�क आहार कसा करावा हे िशकवते.  

जािणवांचा िवकास 

 

 
o मुलांना न�ा प्रकारचे खाणे आिण पेय घे�ाचा प्रय� कर�ाची संधी देते.  
o मो�ा माणसांचा आहार घे�ासाठी मुलांची तयारी केली जाते.  

�ा� आिण आरो� 

 

o सुरि�त खा�ािप�ाचा अनुभव देते.  
o खा�ाचा आरामशीर आिण आनंददायी अनुभव देते.  
o आजारपण, जेवण नाकारणे, कुपोषण, िनज�लीकरण आिण मृ�ूचे प्रमाण 

कमी करते  
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मुलां�ा िवकासात अपेि�त आहाराचेवेळापत्रक   : घन आहार  

म◌ुले सवर् �कारचा आहार कधी घेऊ शकतील याचे मुलांच्या वयानुसार एक वेळाप�क असत.े तरीदेखील नवीन आहार 
देताना मुला�ा िवकासा�क कौशल्य पातळीचा िवचार करणे आव�यक आहे. मूल जरी एका िविश� वयाचे असले 
तरी, ते न�ा आहारासाठी तयार आहे का, हा प्रयोग यश�ी हो�ासाठी �ा�ाकडे आव�यक कौशल्ये आहेत का 
हे बघणे अिधक मह�ाचे आहे.  
सव� प्रकारचा आहार �ायला िशक�ासाठी उपयु� कौशल्ये वाढी�ा कोण�ा वयात मुलांम�े िवकिसत होतात 
याची मािहती खाली देत आहोत.  
 

वय वाढणारे कौशल्य खा�ाचा प्रकार 

०-५/६ मिहने o चोखणे  o �नपान िकंवा बाटलीने िपणे  

५-६ मिहने 

o चोखणे  

o िजभेचा जोर कमी होतो . 

o चमचा तोडंात ध� शकतो . 

o अ� िजभेवर पुढून मागे जाते  

o मऊ पातळसर अ� 

७-९ मिहने 

o चघळ�ासाठी तोडंाची वरखाली हालचाल 
सु� होते . 

o िजभेचा जोर आणखी कमी होतो . 

o िजभेची तोडंात सव� बाजूने हालचाल होते . 

o दात, मऊ रसदार पदाथ�  

o लाळेत िवरघळणारे िब�ीट, 
लोणीयु� वेफस� इ . 

o केळं, चांगले िशजवलेले गाजर, 
अॅ�ॅकॅडो असे मऊ पदाथ�  

१२-१४ मिहने 
o तोडंाची हालचाल वाढते . . 

o चघळणे  ) रवंथ करणे (िक्रया सु� होते . . 
o वरील प्रमाणे  

१४-१८ मिहने 
o चघळणे  ) रवंथ करणे (िक्रया वाढते . 

o ओठ उघडणे आिण िमटणे यायला लागते . 

o नरम मांस, िमश्र अ�, ध�ाचं �खमट, 
सूप, डाळभात इ . 

१८  - २४   + मिहने 

o चघळणे चांगले जमू लागते . 

o चघळणे आिण िगळणे यासाठी ओठांची 
यो� हालचाल करता येते . 

o तोडंा�ा �ायंूम�े �स्थरता येते .आिण 
वेगवेग�ा प्रकारचे अ� चावून घाणे श� 
होते . 

o मांस  

o कच्�ा भा�ा आिण फळे  

o िमश्र अ� पदाथ� 
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घन आहाराचे प्रकार  

घन आहाराचे अनेक प्रकार आहेत. �व�स्थत वाढ होत असलेल् या मुलाची वयाप्रमाणे �मता वाढत जाते आिण ते 
सव� प्रकारचे अ� खाऊ शकते. पण काही मुलांना खा�ात अडचणी असतात. �ांना �ां�ा आरो�ासाठी िविश� 
पदाथ�च लागतात िकंवा काही पदाथा�ना टाळ�ाकडे �ांचा कल असतो. मुलाला जे जेवण दे�ात येईल ते �ा�ा 
वयानुसार वाढ�ा असलेल्या �मता आिण गरज ल�ात घेऊनच िदलं पािहजे. मुलासाठी उ�म आहारिनवडताना या 
सव� गो�ी ल�ात �ायला ह�ात. शेवटी मूलच �ा�ासाठी कोणता आहार चांगला आहे आिण नवीन पदाथ� खायला 
�ाची िकती तयारी आहे हे संगोपकाला सांगेल.  

मऊ, िगरिगट पदाथ� – 
कोणताही पदाथ� चांगल्या प्रकार�ा िम�रम�े िकंवा �� डरने िफरवून मऊ, िगरिगट करता येतो. यात 
गुठ�ा नसतात. ६ मिह�ां�ा मुलांसाठी उ�म 

 

 

खासक�न यां�ासाठी  
o न�ानेच खायला सु�वात करणारे  
o  ६-९ मिह�ांची बाळे 

o चघळ�ाची �मता कमी असलेले.  
o िजभे�ा हालचालीवर कमी िनयंत्रण असलेले  
o दाताची सम�ा असलेले  
o चाव�ा, चघळ�ाचा कंटाळा असलेले  
o खाताना अ�स्थता िकंवा वेदना असलेले 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
िगरिगट वाटी वाकडी केली तरी खाली पडणार नाही  

इतपत घ� असावे.  
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ओलसर बारीक केलेले–बारीक केलेले ओलसर पदाथ� नरम असतात. �ात थो�ा गुठ�ा असतात. हाताने िकंवा 
चम�ाने सहज गुठ�ा फोडून खाता येतात. खाताना या पदाथा�चे िगरिगट तयर होते आिण ते चटकन िगळता येते. 
केळं, उकडलेले रताळे, अॅ�ॅकॅडो असे पदाथ� चटकन बारीक होतात. बारीक केलेले मांस आिण मासे दाट र�यात 
घालून खायला देता येतात. पाव मात्र पेयात िभजवून �ायला हवा. कोरडा नको. धा�ाचे �खमट नरम, दाट असावे. 
�ातले जा�ीचे पाणी काढून टाकावे. भात िचकट �ायला नको आिण तो 
क�ाही राहायला नको.  
 
७ मिह�ांपे�ा मो�ा मुलांसाठी उ�म  
 
खासक�न यां�ासाठी  

o न�ाने खायला सु�वात करणारे  
o ७-१२ मिह�ांची मुले  
o थोडंतरी चघळता येणारी मुले  
o िजभेवर काही प्रमाणात िनयंत्रण िमळवलेली मुले  
o दातां�ा सम�ा असलेले  
o चाव�ा, चघळ�ाचा कंटाळा असलेले  
o खाताना अ�स्थता िकंवा वेदना असलेले 

 

 
नरम आिण चावून खाता ये�ाजोगे -नरम चावून खाता ये�ाचे पदाथ� मऊ, ओलसर, 
आिण लहान असतात. ते सुरि�तपणे आिण सहज खाता येतात. हाताने आिण चम�ाने खाता येतात. हाताने �ाचे 
तुकडे करता येतात. मांस आिण मा�यांचे बारीक बारीक ८ िमिलमीटर पे�ा कमी नखाएवढे तुकडे �ावेत. पाव 
िभजवून �ावा. धा�ाचे �खमट नरम, दाट असावे. �ातले जा�ीचे पाणी काढून टाकावे. भात िचकट �ायला नको 

आिण तो क�ाही राहायला नको.  

९ मिह�ांपे�ा जा� वया�ा मुलांसाठी उ�म .  
 

खासक�न यां�ासाठी 
o पुरेसं चघळता येणारी मुले  
o िजभेची पुरेशी हालचाल आिण िनयंत्रण असते.  
o चाव�ा, चघळ�ाचा कंटाळा असलेल्या मुलांनासु�ा हा 
आहार चालतो. 

 
छान बारीक तुकडे होऊ शकले नाहीत तर पदाथ� िम�रवर 

िफरवून िगरिगट करावे.  
 

 
चावून खाता येईल असा पदाथ� नसल्यास �ाचे बारीक तुकडे क�न 

�ावे.  
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o िकंवा ओलसर बारीक पदाथा�बरोबर िकंवा मऊ िगरिगटसोबत देता  येते. 
o चमचा वाटी वाप�न �तः हाताने खाणारी मुले  

 

मऊ तोडून खाता येणारे पदाथ� खा�ासाठी मुलाला चघळता येणे आव�यक आहे. �ाला चघळता येत 
नसताना जर हे पदाथ� िदले तर �ाला तोटरा बसून �वास गुदम� शकतो. नवीन आहार देताना 
संगोपकाने काळजी �ायला हवी आिण खाताना मुलासोबत राहायला हवे.  

 

रोजचा आहार 
टेबल फूड �णजेच रोजचा आहार हा मुला�ा शारी�रक गरजा आिण 

�मतांना यो� ठरेल असा असतो. चमचा वाटी ताट वाप�न हाताने 
खा�ाजोगे हे पदाथ� चावून चघळून खा�ाचे असतात. मऊ, 

गुठ�ायु�, कुरकुरीत, खुसखुशीत, कडक, घ�, तंतुमय आिण 
िचकट चघळता येतील असे असतात. पाव न िभजवता तसाच देता 
येतो आिण भात िचकट, मऊ िकंवा मोकळा दाणेदार चालतो.  
 
 
 
 

 
 
खासक�न यां�ासाठी 

o पुरेसं चघळता येणारी मुले 
o िजभेची पुरेशी हालचाल आिण िनयंत्रण असते.  
o चाव�ा, चघळ�ाचा कंटाळा असलेल्या मुलांनासु�ा हा आहार चालतो. िकंवा ओलसर बारीक   

पदाथा�बरोबर िकंवा मऊ िगरिगटसोबत देता येते. .  
o चमचा वाटी वाप�न �तः हाताने खाणारी मुले .  

 

पेया�ा घनतेचे  ) दाटपणा (प्रकार  

 
वेगवेग�ा पेयांचा दाटपणा वेगवेगळा असतो. चांगली वाढ होत असलेल्या मुलाला पातळ पेय िदलं तरी 
चालतं. पण �ा मुलांना िगळ�ाचा त्रास आहे �ांना िविश� दाटपणा असलेलीच पेयं लागतात आिण बाकी 

�ांना चालत नाहीत. �णून मुलाचे वय, �ाची वाढ आिण शारी�रक �मता ल�ात घेऊन �ाला पेय �ायला हवे. �ा�ा 
यो� वाढीसाठी कोणते पेय चांगले आहे हे ठरवताना या सग�ा गो�ी संगोपकाने ल�ात घेणे गरजेचे आहे. शेवटी मूल 
�ा�ासाठी काय यो� आहे हे �तःच संगोपकाला सुचवते.  

 
रोजचा आहर घे�ासाठी मुलाचे �ायू तयार झालेले असावेत. पूण� 

जेवण न थकता कर�ाची �ाची �मता हवी.  
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पातळ पेय  
पातळ पेय वेगाने वहाणारी असतात. �ां�ात दाटपणा अिजबात नसतो. ही बूच, 

कप, नळी, िसरीजं िकंवा �नातून िपता येतात.  
अगदी नवजात बालकांसाठी यो�  

 
खासक�न यां�ासाठी 
o िगळता येणारी मुले 
o तोडंा�ा �ायंूची यो� �मता असलेली मुले 
o �वसना�ा त्रासापासून मु� आिण ताप न येणारी मुले िकंिचत 
दाटसर पेय  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
जा� दाटपणा असल्याने पा�ापे�ा कमी  
वेगाने वाहणारी पेये. बाजारात िमळणाऱ्या मुलां�ा 
पेयासारखाच दाटपणा असतो. कप, बूच, नळी िकंवा िसरीजंने 
घेता येतात. नेहमी ओकणाऱ्या बाळांसाठी ही पेये यो� 
असतात.  
 
नवजात बालकांपासून पुढे सवा�साठी यो�.  
 
खासक�न यां�ासाठी 

o िगळता येणारी मुले  
o तोडंा�ा �ायंूची पुरेशी �मता असलेली मुले  
o पोटाचा, अ�पचनाचा िकंवा उलटी हो�ाचा त्रास 

नसलेली मुले 
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सौ� दाटपणा असलेले पेय  
अगदी पातळ िकंवा िकंिचत दाट पेयांपे�ा कमी वेगाने वाहणारे पेय चम�ातून सहज खाली पडते. चमचा, बुचे, 
न�ा, ब�तेक सगळे कप आिण िसरीजं मधून िपता येते. फळांचे रस हे याचे नैसिग�क उदाहरण आहे. काही पेयांना 
सौ� दाटपणा आण�ासाठी �ात काही पदाथ� िमसळावे लागतात.  
नवजात बालकांपासून पुढे सवा�साठी यो�. ( ६ मिह�ांपय�त�ा मुलांना फ� �नपान िदले पािहजे)  
 
खासक�न यां�ासाठी 

o िगळता येणारी मुले 
o तोडंा�ा �ायंूची पुरेशी �मता असलेली मुले  
o तोडंा�ा �ायंूची �मता कमी असलेली मुले 
o फार पातळ पेय िगळताना त्रास होणारी मुले 

 

म�म दाट पेय  
 

म�म दाटपणा असलेली पेय चम�ातून सावकाश खाली पडतात. ती 
मऊ गुठ�ािवरिहत असतात. चम�ातून िकंवा कपातून घेता येतात. 

ही पेये चघळायची गरज नसते पण ती िगळायला जरा वेळ लागतो. 
नैसिग�कपणे काही पदाथ� म�म दाटपणा असलेले असतात. उदा, 
रसदार फळे, भाताची पेज, सॉस, भा�ांचे रस, र�ा, मध. काही 
पेयांम�े दाटपणा आणणारे पदाथ� घालून �ांना म�म दाट 
बनवता येते.  
नवजात बालकांपासून पुढे सवा�साठी यो�. ( ६ मिह�ापय�त 
मुलाला �नपान आिण म�म दाट असलेले फॉमू�ला दूध �ायला 
हवे) 

 
खासक�न यां�ासाठी 

o तोडंा�ा �ायंूची �मता कमी असलेली मुले  
o पातळ आिण िकंिचत दाट पेय िप�ात अडचण असलेली मुले  

o सावकाश वाहणारी पेय िप�ाची �मता असलेली मुले  
 

  

 
नेहमी ओकणाऱ्या बाळांसाठी िकंिचत दाट पेय यो� असतात .  
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अितशय दाट पेय िकंवा िगरिगट पदाथ�  
अितशय दाट पेय हे िगरिगट पदाथा�सारखे असते. ही पेय गुठ�ा आिण िचकटपणा नसलेले चांगली 
घोटलेलीअसतात. रवी िकंवा �� डर वाप�न बरेच पदाथ� दाट बनवता येतात. ही कपाने िकंवा नळीने िपता येत 
नाहीत तर चम�ाने िकंवा �िचत का�ाने खावी लागतात. चघळ�ाची गरज नसते पण िगळायला वेळ लागतो. 
काही पदाथ� नैसिग�क �र�ा दाट असतात तर काही दाटपणा आणणारे पदाथ� घालून दात केले जातात. ६ मिह�ांपे�ा 
मो�ा बाळांसाठी यो�.  
 
खासक�न यां�ासाठी 

o ६-९ मिह�ांची मुले  
o तोडंा�ा �ायंूची मया�िदत �मता असलेली मुले  
o दात पडलेली िकंवा दातां�ा सम�ा असलेली मुले  
o �वसनाचा त्रास आिण नेहमी ताप येणारी मुले  
o पातळ, सौ� दाट, म�म दाट पेये िगळ�ाचा त्रास असलेली मुले  
o सावकाश वाहणारी पेय िप�ाची �मता असलेली मुले  
o चावताना आिण चघळताना कंटाळा येणारी मुले  

 
 
 
 

पदाथा�ना दाटपणा दे�ाबाबत अिधक मािहती वाचा प�रिश� ९क, ९ड आिण ९ई म�े  

बाळा�ा आहारात प्रगती कशी करावी याची अिधक मािहती प�रिश� ९फ़ म�े.  
 

 
 

 
 
 
 

 
म�म दाटपणा असलेले पेय िपताना मुलाला खोकला िकंवा �वास गुदमर�ाचा त्रास झाला 
तर �ाला असे पेय िगळताना अडचण आहे हे ल�ात �ा आिण �ा�ासाठी अितशय दाट 
पेयाचा पया�य िनवडा.  
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खा�ाचा प्रकार आिण पेयाचा दाटपणा यां�ासाठी काही 
मह�ाचे घटक  

 

 

वयानुसार 

o अ� आिण पेय मुला�ा वयानुसार असावे . 

o मुला�ा िविश� वयाला अवघड जाईल असा आहार नसावा  

o मुला�ा िविश� वयाला खूप सोपा जाईल असा आहार नसावा  

o मुला�ा वाढ�ा वयाबरोबर �ा�ा आहारातही बदल होतो . 

िवकासा�ा पातळीनुसार 

o मुला�ा िवकासा�ा पातळीनुसार �ाचा आहार असावा . 

o मुला�ा शारी�रक �मतेला अनु�प आहार असावा  .) यो� �स्थती, शरीरावर िनयंत्रण आिण 
श�ी, हातांचा वापर इ .) 

o मुला�ा इतर �मता ल�ात घेऊन आहार ठरवावा .(जाग�कता, �ची, जेव�ाची तयारी, ��ी 
�मता इ  .(  

o मुला�ा शारी�रक िवकासाबरोबर �ा�ा आहारात बदल होतो . 

तोडंा�ा आिण िगळ�ा�ा 
�मतेनुसार 

o बाळा�ा िजभे�ा हालचाली आिण िनयंत्रणानुसार आहार असावा . 

o ओठ, गाल आिण जब�ा�ा �मतेनुसार आहार असावा . 

o िगळ�ाचे कौश� जाणून आहार ठरवावा . 

o बाळा�ा दाता�ा �स्थतीनुसार आहार असावा)दात येताना, दात पडताना( 

स�म 
o मुलातील ऊजा�, �स्थती िटकव�ाची �मता ल�ात घेऊन आहार असावा . 

o जेवण ३० िमिनटांपय�त चालते 

सुरि�त आिण सोयी�र 

o खा� आिण पेय मुला�ा �ि�ने सुरि�त असावी . 

o मुलाला आरामात जेवता यावे . 

o आहारामुळे मुलाचे आरो� चांगले राहावे  

o मुलाला जेव�ातून आनंद आिण �ा� िमळायला हवे . 

 
 
 
 
 

मह�ाचे घटक यो� पोत आिण घनता 
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प्र�ेक मुलासाठी आहारा�ा काही सूचना 

 
अंितम िवचार  

बरीच मुले पदाथा�चे िविवध प्रकार आिण पातळसर पेये िवनासायास घेऊ शकतात. पण काही मुलांना 
खा�ा�ा आिण िगळ�ा�ा सम�ा असू शकतात. �ा जाणून घेतल्या तर मुलां�ा आहारात यो� बदल 

क�न �ांना सुरि�त जेवण देणं श� होईल. छोटे घास िकंवा घोट सावकाश घेणं हे सोपं आिण सुरि�त आहे.  
 

 
खाणे आिण पेया�ा दाटपणा ब�ल अिधक मािहती- प�रिश� ९क, ९ड आिण ९ इ म�े बघा.  
बाळाचा आहार कसा वाढवायचा याची अिधक मािहती ९फ़ म�े वाचा  

स◌ूचना १ 
मुला�ा वैय��क गरजा ल�ात घेऊन �ाचा आहार ठरवावा.  

प्र�ेक मूल �ा�ा वयानुसार आहार घेईल असे नाही. काही मुलां�ा �मता आिण अडचणी वेग�ा असतात.  

सूचना २ 
प्र�ेक मुलाची िवकासाची पातळी �ाचा आहार ठरवताना ल�ात �ावी  
आहार ठरवताना केवळ मुलाचे वय ल�ात घेऊ नये.  

सूचना ३ 
मुलासाठी उ�म आहर िनवडणे हे वेळखाऊ आिण िजकीरीचे काम आहे.  
मुलासाठीयो� आहार काय हे समजेपय�त वेगवेग�ा प्रकारचे अ� आिण वेगवेग�ा प्रकारची पेय वाप�न बघावी 
लागतात. �ासाठी वेळ �ा. बाळ कसा प्रितसाद देतंय याकडे ल� �ा आिण �ाप्रमाणे छोटे छोटे बदल करत जा.  

सूचना ४ 
सुयो� �स्थती ही यश�ी�र�ा जेव�ासाठीमदत करते.  
सुरि�त आिण आरामशीर �स्थती शोधणे हे िजकीरीचे काम आहे. �स्थर �स्थती बाळाला यो� आहार �ायला मदत 
करते.  

सूचना ५ 

सावकाश आिण छोटे 
बाळाला सावकाश छो�ा छो�ा घासाने िकंवा घोटाने भरवा. नवीन आहार सु� करताना अनेक प्रयोग करावे 
लागतील. बाळ कसा प्रितसाद देतंय �ाकडे ल� असू �ा. िजतके छोटे घास आिण सावकाश जेवण िततकं 
तेमुलासाठी सोपं आिण सुरि�त असतं.  

सूचना ६ 
चांगल्या आिण सकारा�क वातावरणात मुलं चटकन िशकतात.  
. जेवताना मुलाशी छान संवाद साधा. गोड बोला. �ाला ही नवी गो� िशकायला मदत करा.  

सूचना ७ 

गोधंळ होणे �ाभािवक आहे.  
�तः जेवायला िशकताना सांडासांड होऊन गोधंळ होणं �ाभािवक आहे. पण असा गोधळ होणे हे चांगले आहे 
कारण यातूनच मूलाला कसं �ायचं, काय खायचं याब�ल आवड िनमा�ण होते. वेगवेगळे पदाथ� �तः खा�ाचा ते 
प्रय� करते.  


