
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ;


Νικόλαος Κίτσος MD, PGDip


Παιδίατρος-Παιδοαλλεργιολόγος


Καλαµαριά-Θεσσαλονίκη


Ο ακριβής χρόνος εισαγωγής των τροφίµων και ο συσχετισµός του µε την ανάπτυξη 

αλλεργιών βρίσκεται στην πρώτη γραµµή  έρευνας στην παιδοαλλεργιολογία τα τελευταία 

10 τουλάχιστον χρόνια. Έρευνες έχουν δείξει ότι η πρώιµη έκθεση σε αλλεργιογόνα 

τροφίµων µπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ανοχής. 


Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ακαδηµία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας η 

εισαγωγή τροφών θα πρέπει να ξεκινάει κατά την ηλικία των 4 έως 6 µηνών.  

Η Αµερικάνικη Παιδιατρική Ακαδηµία εκτός από την παραπάνω οδηγία προτείνει το 

θηλασµό τουλάχιστον έως την ηλικία των 6 µηνών. 



Μεταξύ 4 και 6 µηνών, µπορούν να εισαχθούν σταδιακά τρόφιµα όπως φρούτα (µήλα, 

αχλάδια και µπανάνες), λαχανικά (πράσινα λαχανικά, γλυκοπατάτες και καρότα) και 

δηµητριακά.


Προτείνεται η εισαγωγή ενός νεόυ τροφίµου κάθε 3 έως 5 ηµέρες ανάλογα µε την 

αναπτυξιακή ετοιµότητα του βρέφους. Αυτή η αργή διαδικασία δίνει στους γονείς την 

ευκαιρία να εντοπίσουν και να εξαλείψουν κάθε τρόφιµο που προκαλεί αλλεργική 

αντίδραση. 


Τα αυγά, τα γαλακτοκοµικά, τα φιστίκια, τα καρύδια, τα ψάρια και τα οστρακοειδή µπορούν 

να εισαχθούν σταδιακά µετά τους πρώτους 4 έως 6 µήνες αφού έχουν γίνει ανεκτές 

λιγότερο αλλεργιογόνες τροφές. 


Η καθυστέρηση ή αποφυγή εισαγωγής τροφών στο διαιτολόγιο ενός βρέφους µπορεί 

να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης αλλεργιών.


Πρέπει να συµβουλευτείτε το γιατρό σας εάν εµφανιστούν αλλεργικές αντιδράσεις ή 

εφόσον υπάρχει κληρονοµικό ιστορικό ατοπίας στην οικογένεια.
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