
HOJA INFORMATIVA Nº20 
 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
  

CCAARRIIDDAADD  TTAAPPIIAA  CCOOLLLLAADDOOSS  
  

PPEEDDIIAATTRRAA  
 

INTRODUCCIÓN 
 

��  DDee  ttooddooss  eess  ssaabbiiddoo  qquuee  llaa  lleecchhee  eess  uunn  aalliimmeennttoo  ffuunnddaammeennttaall,,  ccuuaannttiittaattiivvaa  yy  ccuuaalliittaattiivvaammeennttee  dduurraannttee  eell  pprriimmeerr  aaññoo  ddee  vviiddaa,,  

yy  ssiigguuee  ssiieennddoo  uunnaa  ffuueennttee  iimmppoorrttaannttee  ddee  nnuuttrriieenntteess  dduurraannttee  eell  sseegguunnddoo  aaññoo  yy  ddeessppuuééss..  

��  LLaa  iiddoonneeiiddaadd  ddee  llaa  lleecchhee  mmaatteerrnnaa  ccoommoo  aalliimmeennttoo  eess  iinnccuueessttiioonnaabbllee,,  ppeerroo  lllleeggaa  uunn  mmoommeennttoo  eenn  qquuee  nnoo  eess  ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  

ccuubbrriirr  ttooddaass  llaass  nneecceessiiddaaddeess  nnuuttrriicciioonnaalleess  ddee  llooss  nniiññooss,,  nnoo  ppoorrqquuee  hhaayyaa  ppeerrddiiddoo  ssuuss  pprrooppiieeddaaddeess,,  ssiinnoo  ppoorrqquuee  nneecceessiittaann  aallggoo  

mmááss..  

��  LLooss  ttéérrmmiinnooss  aalliimmeennttaacciióónn  ccoommpplleemmeennttaarriiaa  yy  ddeesstteettee  ssee  iinncclluuyyeenn  eenn  uunn  pprroocceessoo  qquuee  ssee  iinniicciiaa  ccuuaannddoo  eell  llaaccttaannttee  rreecciibbee  oottrroo  

aalliimmeennttoo  qquuee  nnoo  eess  llaa  lleecchhee  mmaatteerrnnaa  oo  uunnaa  ffóórrmmuullaa  lláácctteeaa  yy  qquuee  ssee  ccaarraacctteerriizzaa  ppoorr  eell  aappoorrttee  ddee  ccoommpplleemmeennttooss  ssóólliiddooss  oo  

sseemmii--ssóólliiddooss  ddaaddooss  ddiiaarriiaammeennttee,,  ddee  uunn  mmooddoo  rreegguullaarr  yy  eenn  ccaannttiiddaaddeess  ssiiggnniiffiiccaattiivvaass  yy  tteerrmmiinnaa  ccuuaannddoo  eell  nniiññoo  rreecciibbee  yyaa  uunnaa  

aalliimmeennttaacciióónn  mmuuyy  ppaarreecciiddaa  aa  llaa  ddeell  rreessttoo  ddee  llaa  ffaammiilliiaa..  

��  EEll  ddeesstteettee  nnoo  ssuuppoonnee  eenn  ssíí  mmiissmmoo  eell  cceessee  bbrruussccoo  ddeell  aappoorrttee  ddee  lleecchhee  mmaatteerrnnaa  oo  ddee  ffóórrmmuullaa  lláácctteeaa  ssiinnoo  uunn  ppeerriiooddoo  

ttrraannssiicciioonnaall  ddee  aaddaappttaacciióónn  aa  nnuueevvooss  aalliimmeennttooss,,  qquuee  ccoonndduucciirráá  ddee  uunn  mmooddoo  lleennttoo  yy  pprrooggrreessiivvoo  ddeell  ppaassoo  ddee  llaa  eettaappaa  

eexxcclluussiivvaammeennttee  lláácctteeaa  aa  llaa  aalliimmeennttaacciióónn  ffaammiilliiaarr  aallggoo  mmooddiiffiiccaaddaa..  

��  EEll  ttéérrmmiinnoo  bbeeiikkoosstt,,  qquuee  ssee  uuttiilliizzaa  aammpplliiaammeennttee,,  ssee  rreeffiieerree  aa  ccuuaallqquuiieerr  aalliimmeennttoo  qquuee  nnoo  sseeaa  nnii  lleecchhee  mmaatteerrnnaa  nnii  ffóórrmmuullaa  

lláácctteeaa  yy  qquuee  ssee  eemmpplleeaa  dduurraannttee  eell  ppeerriiooddoo  ddeell  ddeesstteettee..  

��  EEnn  vviirrttuudd  ddee  ddiiffeerreenncciiaass  ssoocciiooeeccoonnóómmiiccaass  yy  ccuullttuurraalleess,,  eell  ppeerriiooddoo  ddeell  ddeesstteettee  yy  aalliimmeennttaacciióónn  ccoommpplleemmeennttaarriiaa  ttiieennee  uunnaass  

ccaarraacctteerrííssttiiccaass  yy  dduurraacciióónn  ddiissttiinnttaass  eenn  llooss  ppaaíísseess  iinndduussttrriiaalliizzaaddooss  oo  eenn  llooss  ppaaíísseess  eenn  vvííaass  ddee  ddeessaarrrroolllloo..  
 

PERIODOS DE ALIMENTACIÓN 
 

��  HHaassttaa  lllleeggaarr  aa  llaa  eettaappaa  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  aadduullttoo,,  eess  nneecceessaarriioo  ssuuppeerraarr  uunnooss  ppeerriiooddooss,,  qquuee  ssee  ssuuppeerrppoonneenn  eennttrree  ssíí,,  yy  qquuee  

rreessuullttaann  ddee  ccoorrrreellaacciioonnaarr  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  eenneerrggííaa  ppaarraa  eell  ccrreecciimmiieennttoo  yy  ddeessaarrrroolllloo  ccoonn  llaa  mmaadduurraacciióónn  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess  

ssiisstteemmaass  oorrggáánniiccooss..  

��  FFuueerroonn  eessttaabblleecciiddooss  ppoorr  eell  CCoommiittéé  ddee  NNuuttrriicciióónn  ddee  llaa  AAAAPP  eenn  11998822,,  bbaassáánnddoossee  eenn  nneecceessiiddaaddeess  nnuuttrriittiivvaass,,  ccaappaacciiddaadd  ddee  

iinnggeessttiióónn,,  ddiiggeessttiióónn  yy  aabbssoorrcciióónn,,  mmeettaabboolliissmmoo  iinntteerrmmeeddiiaarriioo,,  ccaappaacciiddaadd  ddee  eelliimmiinnaacciióónn  rreennaall  yy  eevvoolluucciióónn  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  

ppssiiccoommoottoorr  ddeell  llaaccttaannttee..  

��  SSoonn::  

��  PPeerriiooddoo  ddee  llaaccttaanncciiaa::  pprriimmeerrooss  44--66  mmeesseess  

��  TTrraannssiicciioonnaall,,  ddeessddee  eennttoonncceess  hhaassttaa  eell  ffiinnaall  ddeell  11ºº  aaññoo  

��  AAdduullttoo  mmooddiiffiiccaaddoo,,  hhaassttaa  llooss  77--88  aaññooss  
 
 
 

Periodo de lactancia 
 

��  AAll  nnaacceerr,,  eell  nniiññoo  ssóólloo  eess  ccaappaazz  ddee  ssuucccciioonnaarr  yy  ddeegglluuttiirr  llííqquuiiddooss,,  yy  ssuuss  aappaarraattooss  ddiiggeessttiivvoo  yy  rreennaall  nnoo  eessttáánn  mmaadduurrooss  ppaarraa  

ttoommaarr  oottrrooss  aalliimmeennttooss  ddiiffeerreenntteess,,  ppoorr  lloo  qquuee  ttiieennee  qquuee  aalliimmeennttaarrssee  ccoonn  uunnaa  úúnniiccaa  ffuueennttee  ddee  nnuuttrriieenntteess  yy  eenneerrggííaa,,  llaa  

aalliimmeennttaacciióónn  lláácctteeaa..  
 

Período transicional 
 

��  DDuurraannttee  eell  mmiissmmoo,,  eell  llaaccttaannttee  ssee  ddeessaarrrroollllaa  eenn  llooss  aassppeeccttooss  ppssiiccoommoottoorr,,  ddiiggeessttiivvoo,,  iinnmmuunnoollóóggiiccoo  yy  rreennaall..    

��  EEnn  eessttaa  ffaassee  ssee  iinniicciiaa  llaa  aalliimmeennttaacciióónn  ccoommpplleemmeennttaarriiaa  ppaarraa  ccoommppeennssaarr  llaass  ddeemmaannddaass  ddee  eenneerrggííaa  yy  nnuuttrriieenntteess  ddee  uunn  

oorrggaanniissmmoo  eenn  rrááppiiddoo  ccrreecciimmiieennttoo..  

��  CCoommiieennzzaa  ccoonn  llaa  iinnggeessttiióónn  ddee  aalliimmeennttooss  llííqquuiiddooss  ddiissttiinnttooss  ddee  llaa  lleecchhee,,  qquuee  nnoo  ssuucccciioonnaa,,  ssiinnoo  qquuee  llee  ssoonn  iinnttrroodduucciiddooss  eenn  llaa  

bbooccaa,,  yy  ccuuaannddoo  aapprreennddee  aa  ddeegglluuttiirr  aalliimmeennttooss  nnoo  llííqquuiiddooss  iinniicciiaa  llaa  mmaassttiiccaacciióónn  



��  EEll  mmaassttiiccaarr  aappaarreeccee  eenn  llaa  ppaauuttaa  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  mmááss  ttaarrddee  qquuee  eell  mmoorrddeerr,,  ppeerroo,,  aall  iigguuaall  qquuee  ééssttee,,  eessttaa  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  

rreeqquuiieerree  pprrááccttiiccaa  aanntteess  ddee  lllleeggaarr  aa  sseerr  úúttiill..    

��  PPoorr  eelllloo,,  eess  iimmppoorrttaannttee  qquuee  dduurraannttee  eessttaa  eettaappaa  ssee  iinnttrroodduuzzccaann  eenn  llaa  ddiieettaa  aalliimmeennttooss  sseemmiissóólliiddooss  ppaarraa  qquuee  ssee  aaddqquuiieerraa  eessttaa  

ffaaccuullttaadd,,  ppuueessttoo  qquuee  ssii  aall  tteerrmmiinnaarr  eessttee  ppeerriiooddoo  ddee  ttrraannssiicciióónn  nnoo  ssee  hhaa  aaddqquuiirriiddoo,,  ééssttaa  ssee  ddeessaarrrroollllaarráá  iinnaaddeeccuuaaddaammeennttee..  

��  PPuueeddee  ddaarrssee  eell  ccaassoo  qquuee  eell  nniiññoo  ssiieennttaa  aavveerrssiióónn  ppoorr  llaa  ccoommiiddaa,,  yyaa  qquuee  aall  eessttaarr  aaccoossttuummbbrraaddoo  aa  llooss  aalliimmeennttooss  llííqquuiiddooss,,  ffáácciilleess  

ddee  iinnggeerriirr  yy  ddee  aassiimmiillaarr,,  llee  ppuueeddee  rreessuullttaarr  ppeessaaddoo  aaddaappttaarrssee  aa  llaa  tteexxttuurraa  yy  aall  ssaabboorr  ddee  llooss  sseemmiissóólliiddooss..  

��  SSii  ssee  lleess  ddaa  llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  pprraaccttiiccaarr,,  eenn  ggeenneerraall  ddoommiinnaann  llaa  hhaabbiilliiddaadd  ddee  ccoommeerr  aall  ffiinnaall  ddeell  pprriimmeerr  aaññoo  ddee  vviiddaa    
 

Período  de adulto modificado 
 

��  DDuurraannttee  eell  mmiissmmoo,,  llooss  nniiññooss  vvaann  iinnccoorrppoorráánnddoossee  pprrooggrreessiivvaammeennttee  aa  llaa  ddiieettaa  ffaammiilliiaarr,,  pprreeppaarraaddaa  yy  ccoonnddiimmeennttaaddaa  ppaarraa  eellllooss..  

��  AA  ppaarrttiirr  ddee  llooss  1122--1155  mmeesseess,,  pprreeffiieerreenn  mmááss  jjuuggaarr  qquuee  ccoommeerr  yy  vvaann  eelliiggiieennddoo  sseeggúúnn  pprreeffeerreenncciiaass  yy  ddeessaaggrraaddooss..  

��  HHaacciiaa  llooss  1188--2200  mmeesseess  ddeesseeaann  ccoommeerr  ssoollooss  ((ccoonn  llaa  ccuucchhaarraa  oo  ccoonn  llooss  ddeeddooss)),,  aauunnqquuee  ttooddaavvííaa  ssoonn  iinnccaappaacceess  ddee  hhaacceerrlloo  yy  

ffrreeccuueenntteemmeennttee  mmuueessttrraann  mmááss  iinntteerrééss  ppoorr  llooss  aalliimmeennttooss  ddee  llooss  mmaayyoorreess  qquuee  ppoorr  llooss  ssuuyyooss..  
 

DESARROLLO PSICOMOTOR 
 

EVOLUCIÓN PSICOMOTORA  

��  LLaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  cchhuuppaarr  yy  ddee  mmaassttiiccaarr  ssoonn  aaccttiivviiddaaddeess  ccoommpplleejjaass  qquuee  ttiieenneenn  uunnooss  ccoommppoonneenntteess  iinnnnaattooss  yy  uunn  ccoommppoonneennttee  ddee  

aapprreennddiizzaajjee,,  yy  qquuee  rreeqquuiieerreenn  uunnaa  iinntteeggrraacciióónn  yy  mmaadduurraacciióónn  ddee  llaass  vvííaass  nneerrvviioossaass..  

��  EEll  ccoommppoonneennttee  ddeell  aapprreennddiizzaajjee  eess  uunnaa  hhaabbiilliiddaadd  eesseenncciiaall  eenn  eell  ccaassoo  ddee  llaa  iinnttrroodduucccciióónn  ddee  aalliimmeennttooss  ssóólliiddooss  

��  EEnnttrree  llooss  44  yy  66  mmeesseess  ddeessaappaarreeccee  eell  rreefflleejjoo  ddee  eexxttrruussiióónn  yy  eell  llaaccttaannttee  eess  ccaappaazz  ddee  ttrraannssppoorrttaarr  llooss  aalliimmeennttooss  sseemmii--ssóólliiddooss  

hhaacciiaa  llaa  ppaarrttee  ppoosstteerriioorr  ddee  llaa  bbooccaa  yy  eennttoonncceess  iinniicciiaa  llaa  ddeegglluucciióónn..  AAll  mmiissmmoo  ttiieemmppoo,,  eess  ccaappaazz  ddee  ccoonnttrroollaarr  ssuu  ccaabbeezzaa  yy  

ccuueelllloo,,  ffaacciilliittaannddoo  llaa  aalliimmeennttaacciióónn,,  yy  ddee  rreefflleejjaarr  llaass  sseennssaacciioonneess  ddee  hhaammbbrree  yy  ssaacciieeddaadd,,  ccoonn  aacceeppttaacciióónn  oo  rreecchhaazzoo  ddeell  

aalliimmeennttoo  ooffrreecciiddoo..  

��  AA  llooss  66--88  mmeesseess  ttiieennee  hhaabbiilliiddaadd  ppaarraa  ccooggeerr  aalliimmeennttooss  ccoonn  llaa  mmaannoo  yy  ddiirriiggiirrllooss  aa  llaa  bbooccaa,,  yy  ccaappaacciiddaadd  ddee  sseennttaarrssee  ccoonn  aayyuuddaa..  

��  AA  llooss  77--99  mmeesseess  eexxiisstteenn  yyaa  mmoovviimmiieennttooss  ddee  llooss  mmaaxxiillaarreess  ddee  ttiippoo  mmaassttiiccaacciióónn,,  aauunnqquuee  llooss  ddiieenntteess  nnoo  eessttéénn  ddeessaarrrroollllaaddooss..    

��  AA  llooss  88--1100  mmeesseess  hhaayy  bbuueennaa  ccoorrrreellaacciióónn  mmaannoo--bbooccaa,,  ccoommpprreennddeenn  eell  uussoo  ddee  llaa  ccuucchhaarraa  yy  ppuueeddeenn  bbeebbeerr  ccoonn  uunn  vvaassoo  

��  AA  ppaarrttiirr  ddee  llooss  99--1122  mmeesseess  ttiieenneenn  ccaappaacciiddaadd  ddee  ppiinnzzaarr  yy  ccooggeerr  aalliimmeennttooss,,  ddee  hhaacceerr  mmoovviimmiieennttooss  mmaassttiiccaattoorriiooss,,  rroottaattoorriiooss  yy  

ddee  mmeetteerrssee  aalliimmeennttooss  eenn  llaa  bbooccaa  ee  iinntteennttaarr  ccoommeerr  ssoollooss..    

��  SSee  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  eexxiissttee  uunn  ppeerriiooddoo  ccrrííttiiccoo  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  dduurraannttee  eell  ccuuaall  llaa  mmaassttiiccaacciióónn  ddeebbee  sseerr  aapprreennddiiddaa  ((eennttrree  55  yy  1122  

mmeesseess)),,  yyaa  qquuee  ssii  eessttoo  nnoo  ssee  pprroodduuccee  ((aalliimmeennttaacciióónn  ppoorr  ssoonnddaa,,  nnuuttrriicciióónn  ppaarreenntteerraall))  ppuueeddeenn  hhaallllaarrssee  ddiiffiiccuullttaaddeess  ccuuaannddoo  ssee  

iinniicciiaa  llaa  vvííaa  oorraall,,  aall  nnoo  hhaabbeerr  aaddqquuiirriiddoo  oo  hhaabbeerr  ppeerrddiiddoo  eell  hháábbiittoo  ddee  hhaacceerrlloo..  
 

¿POR QUÉ DAR ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA? 
 

��  LLaa  rraazzóónn  mmááss  iimmppoorrttaannttee  ppaarraa  iinnttrroodduucciirr  llaa  aalliimmeennttaacciióónn  ccoommpplleemmeennttaarriiaa  eenn  llaa  ddiieettaa  ddeell  llaaccttaannttee  eess  uunnaa  rraazzóónn  nnuuttrriicciioonnaall..  

��  EEll  nniiññoo  aalliimmeennttaaddoo  aall  ppeecchhoo  oo  ccoonn  uunnaa  ffóórrmmuullaa  lláácctteeaa  aallccaannzzaa  uunn  mmoommeennttoo  eenn  qquuee  ccoonn  ddiieettaa  lláácctteeaa  eexxcclluussiivvaa  nnoo  ppuueeddee  ccuubbrriirr  

ssuuss  nneecceessiiddaaddeess  eenneerrggééttiiccaass..  

��  LLaa  lleecchhee  mmaatteerrnnaa  ppuueeddee  ccuubbrriirr  ppoorr  eellllaa  ssoollaa,,  ccoommoo  úúnniiccoo  aalliimmeennttoo,,  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  ggrraann  ppaarrttee  ddee  llooss  llaaccttaanntteess  eennttrree  llooss  

44  yy  66  mmeesseess  ddee  eeddaadd..  

��  LLaa  nneecceessiiddaadd  nnuuttrriicciioonnaall  mmááss  iimmppoorrttaannttee  eenn  llooss  sseegguunnddooss  66  mmeesseess  ddee  llaa  vviiddaa  eess  eell  ssuummiinniissttrroo  ddee  eenneerrggííaa,,  yy  nnoo  eell  ddee  

pprrootteeíínnaass..    

��  LLaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  pprrootteeíínnaass  ppooddrrííaann  sseerr  ccuubbiieerrttaass  ccoonn  uunnaa  ccaannttiiddaadd  ddee  lleecchhee  mmaatteerrnnaa  qquuee  sseerrííaa  bbiieenn  ttoolleerraaddaa  ppoorr  eell  

llaaccttaannttee;;  eenn  ccaammbbiioo,,  eell  aappoorrttee  ddee  eenneerrggííaa  oobbtteenniiddoo  ppuueeddee  sseerr  ddeemmaassiiaaddoo  bbaajjoo,,  yy  eenn  eell  ccaassoo  ddee  llaa  llaaccttaanncciiaa  aarrttiiffiicciiaall,,  eell  

vvoolluummeenn  aa  aaddmmiinniissttrraarr  eessttaarrííaa  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  llooss  llíímmiitteess  ddee  ttoolleerraanncciiaa..  

��  AAll  ccoommiieennzzoo  ddee  llaa  aalliimmeennttaacciióónn  ccoommpplleemmeennttaarriiaa  eess  aaccoonnsseejjaabbllee  qquuee  eennttrree  llooss  44--66  mmeesseess  uunn  2200%%  ddee  llaa  eenneerrggííaa  ttoottaall  ddiiaarriiaa  

iinnggeerriiddaa  pprroocceeddaa  ddeell  bbeeiikkoosstt  yy  lllleegguuee  hhaassttaa  uunn  5500--5555%%  aa  llooss  1100  mmeesseess..  

��  QQuuee  eell  nniiññoo  ttoommee  oottrrooss  aalliimmeennttooss  nnoo  iimmpplliiccaa  qquuee  tteennggaa  qquuee  ssuupprriimmiirr  llaa  lleecchhee,,  qquuee  eess  uunn  aalliimmeennttoo  iimmpprreesscciinnddiibbllee..    

��  LLaa  llaaccttaanncciiaa  mmaatteerrnnaa  ppuueeddee  yy  ddeebbee  mmaanntteenneerrssee,,  ddee  ffoorrmmaa  pprroolloonnggaaddaa  mmááss  aalllláá  ddee  llooss  pprriimmeerrooss  mmeesseess,,  ssiieemmpprree  yy  ccuuaannddoo  ssee  

aaññaaddaann  llooss  aalliimmeennttooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  aaddeeccuuaaddooss..  
 

¿CUÁNDO? 
 

��  LLaa  eeddaadd  ddee  iinnttrroodduucccciióónn  ddee  llooss  aalliimmeennttooss  sseemmiissóólliiddooss  hhaa  vvaarriiaaddoo  eenn  llooss  úúllttiimmooss  aaññooss,,  yy  ddeessddee  eell  ttiieemmppoo  ddeell  ddeesstteettee  mmuuyy  

pprreeccoozz  ssee  hhaa  ppaassaaddoo  aa  llaa  rreeccoommeennddaacciióónn  ddee  iinniicciiaarr  llaa  iinnttrroodduucccciióónn  ddee  llaa  aalliimmeennttaacciióónn  ccoommpplleemmeennttaarriiaa  mmááss  ttaarrddííaammeennttee..  



��  HHaassttaa  11992200  rraarraa  vveezz  ssee  ooffrreeccííaann  aalliimmeennttooss  ssóólliiddooss  aanntteess  ddeell  aaññoo  ddee  eeddaadd..    

��  EEnn  11993377  llaa  JJuunnttaa  ssoobbrree  aalliimmeennttooss  ddee  llaa  AAssoocciiaacciióónn  MMééddiiccaa  AAmmeerriiccaannaa  rreeccoommeennddóó  iinnttrroodduucciirr  ffrruuttaass  yy  vveerrdduurraass  aa  ppaarrttiirr  ddee  

llooss  44  mmeesseess..  

��  DDuurraannttee  llooss  aaññooss  4400--5500  ssee  pprroobbóó  llaa  iinnttrroodduucccciióónn  ccaaddaa  vveezz  mmááss  tteemmpprraannaa  ddee  llooss  aalliimmeennttooss  ssóólliiddooss  

��  EEnn  llooss  aaññooss  6600,,  ccoonn  llaa  ccrreeeenncciiaa  ddee  qquuee  eell  ccrreecciimmiieennttoo  ddee  llooss  llaaccttaanntteess  eerraa  mmááss  rrááppiiddoo  ccoonn  llaa  aalliimmeennttaacciióónn  ccoommpplleemmeennttaarriiaa  

pprreeccoozz,,  llaa  eeddaadd  ddeell  ccoommiieennzzoo  ddee  ééssttaa  ssee  aaddeellaannttoo..  

��  EEnn  llooss  aaññooss  7700  ssuurrggiióó  uunnaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ggeenneerraall  ssoobbrree  llooss  ppoossiibblleess  eeffeeccttooss  nnoocciivvooss  aa  mmeeddiioo  yy  llaarrggoo  ppllaazzoo  ddee  uunnaa  iinnttrroodduucccciióónn  

ttaann  pprreeccoozz..  

��  EEnn  11998800  eell  CCoommiittéé  ddee  llaa  AAccaaddeemmiiaa  AAmmeerriiccaannaa  ddee  PPeeddiiaattrrííaa  yy  eenn  11998811  eell  CCoommiittéé  ddee  NNuuttrriicciióónn  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  EEuurrooppeeaa  ddee  

GGaassttrrooeenntteerroollooggííaa  yy  NNuuttrriicciióónn  PPeeddiiááttrriiccaa  ((EEPPSSGGAANN))  rreeccoommeennddaarroonn  rreettrraassaarr  llaa  eeddaadd  ddee  iinnttrroodduucccciióónn  aa  llooss  44--66  mmeesseess..  

��  AAccttuuaallmmeennttee,,  llaa  eeddaadd  rreeccoommeennddaaddaa  eess  eennttrree  llooss  44--66  mmeesseess,,  ppeerroo  ddeennttrroo  ddee  eessee  iinntteerrvvaalloo  ppuueeddee  vvaarriiaarr  ddee  uunn  nniiññoo  aa  oottrroo..  

��  EEPPSSGGAANN  hhaa  rreeccoommeennddaaddoo  qquuee  nnoo  sseeaa  aanntteess  ddee  llooss  33  nnii  ddeessppuuééss  ddee  llooss  66..  

��  EEnn  EEEEUUUU,,  llaa  AAAAPP  aaccoonnsseejjaa  llaaccttaanncciiaa  mmaatteerrnnaa  eexxcclluussiivvaa  hhaassttaa  llooss  66  mmeesseess  ee  iinnddiiccaa  qquuee  nnoo  aappoorrttaa  nniinngguunnaa  vveennttaajjaa  nnuuttrriicciioonnaall  

llaa  iinnttrroodduucccciióónn  aanntteess  ddee  llooss  44--66  mmeesseess  
 

¿PORQUÉ NO ANTES DE 4 MESES? 
 

��  LLaa  lleecchhee  ccuubbrree  ttooddaass  llaass  nneecceessiiddaaddeess,,  ppoorr  lloo  qquuee  llaa  aalliimmeennttaacciióónn  ccoommpplleemmeennttaarriiaa  eess  iinnnneecceessaarriiaa..  

��  EEnn  nniiññooss  aalliimmeennttaaddooss  aall  ppeecchhoo,,  ppuueeddee  iinntteerrffeerriirr  ccoonn  llaa  llaaccttaanncciiaa  mmaatteerrnnaa,,  oorriiggiinnaannddoo  uunnaa  ddiissmmiinnuucciióónn  eenn  llaa  pprroodduucccciióónn  ddee  

lleecchhee..  

��  LLaa  ddeegglluucciióónn  eess  iinnaaddeeccuuaaddaa  ppoorr  iinnssuuffiicciieennttee  ccoooorrddiinnaacciióónn  oorraall--mmoottoorraa  

��  AAllgguunnooss  aalliimmeennttooss  ppuueeddeenn  pprroovvooccaarr  ssoobbrreeccaarrggaa  rreennaall  ddee  ssoolluuttooss  ee  hhiippeerroossmmoollaarriiddaadd  ((ppoorr  iinnccaappaacciiddaadd  ppaarraa  eexxppuullssaarrllooss  aa  

ttrraavvééss  ddee  llaa  oorriinnaa,,  ssoobbrree  ttooddoo  llaass  pprrootteeíínnaass  yy  ssooddiioo))  

��  LLaass  iinnttoolleerraanncciiaass  yy  aalleerrggiiaass  aalliimmeennttaarriiaass  ssee  ddeessaarrrroollllaann  ccoonn  mmááss  ffaacciilliiddaadd,,  ppoorr  eell  iinnssuuffiicciieennttee  ddeessaarrrroolllloo  mmaadduurraattiivvoo  ddee  llaa  

mmuuccoossaa  iinntteessttiinnaall..  

��  HHaayy  ffaallttaa  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  iinnggeessttaa  yy  rriieessggoo  ddee  ssoobbrreeaalliimmeennttaacciióónn..  

��  AAuummeennttaa  eell  rriieessggoo  ddee  iinnffeecccciioonneess  

��  GGeenneerraa  uunn  mmaayyoorr  gguussttoo  ppoorr  llaa  aazzúúccaarr  yy  llaa  ssaall  eenn  llaa  eeddaadd  aadduullttaa  
 

¿PORQUÉ NO DESPUÉS DE 
 6 MESES? 

 

��  EEll  nniiññoo  nnoo  ppuueeddee  iinnggeerriirr  eell  vvoolluummeenn  ssuuffiicciieennttee  ddee  lleecchhee  ppaarraa  ccuubbrriirr  ssuuss  nneecceessiiddaaddeess  eenneerrggééttiiccaass,,  ddee  vviittaammiinnaass,,  

oolliiggooeelleemmeennttooss  yy  mmiinneerraalleess..  

��  DDeebbee  aaccoossttuummbbrraarrssee  aa  nnuueevvaass  tteexxttuurraass  yy  ssaabboorreess..  
 

¿CON QUÉ ALIMENTOS? 
 

��  EEll  oorrddeenn  eenn  eell  qquuee  ssee  iinnccoorrppoorraarráánn  llooss  ddiiffeerreenntteess  aalliimmeennttooss  nnoo  eess  ffuunnddaammeennttaall,,  nnii  eexxiissttee  uunnaa  bbaassee  cciieennttííffiiccaa  ppaarraa  iinnttrroodduucciirr  

uunnoo  aanntteess  qquuee  oottrroo..  

��  IInnfflluuyyeenn  ffaaccttoorreess  ggeeooggrrááffiiccooss,,  ccuullttuurraalleess,,  aappeettiittoo,,  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddee  nnuuttrriieenntteess,,  ccoossttuummbbrreess,,  eettcc,,  ppoorr  lloo  qquuee  eexxiisstteenn  

ddiissttiinnttaass  tteennddeenncciiaass..    

��  EEnn  nnuueessttrroo  ppaaííss,,  ggeenneerraallmmeennttee  ssee  iinniicciiaa  ccoonn  cceerreeaalleess  yy  ffrruuttaass,,  sseegguuiiddooss  ddee  vveerrdduurraass  

��  DDeennttrroo  ddee  llaa  mmiissmmaa  zzoonnaa,,  eell  oorrddeenn  ppuueeddee  sseerr  ddiissttiinnttoo  ddee  uunn  nniiññoo  aa  oottrroo,,  nnoo  eexxiissttiieennddoo  eessqquueemmaass  ffiijjooss  

��  LLoo  mmááss  iimmppoorrttaannttee  eess  qquuee  llaa  iinnttrroodduucccciióónn  sseeaa  pprrooggrreessiivvaa,,  uunn  aalliimmeennttoo  ccaaddaa  vveezz,,  yy  ddeejjaannddoo  11--22  sseemmaannaass  eennttrree  llooss  nnuueevvooss  

aalliimmeennttooss  ppaarraa  ccoommpprroobbaarr  qquuee  ssoonn  aacceeppttaaddooss  ssiinn  pprroobblleemmaass..  

��  LLooss  ssóólliiddooss  aaddmmiinniissttrraaddooss  ddeebbeenn  tteenneerr  uunn  vvaalloorr  nnuuttrriicciioonnaall  qquuee  nnoo  sseeaa  iinnffeerriioorr  aall  ddee  llaa  lleecchhee,,  yy  pprreeffeerreenntteemmeennttee  ddeebbeenn  

eessttaarr  ffoorrttiiffiiccaaddooss  ccoonn  hhiieerrrroo,,  ssii  ssee  ttrraattaa  ddee  cceerreeaalleess..  

��  EEll  rreecchhaazzoo  aa  llooss  nnuueevvooss  aalliimmeennttooss  ddeebbee  ccoonnssiiddeerraarrssee  aallggoo  nnoorrmmaall,,  yy  aa  ttrraavvééss  ddee  uunnaa  rreeiitteerraacciióónn  ddee  llaa  ooffeerrttaa  ssee  eessttiimmuullaarráá  

llaa  aacceeppttaacciióónn  ffiinnaall..  

��  LLaa  pprreeffeerreenncciiaa  ddee  llooss  llaaccttaanntteess  ppoorr  eell  ssaabboorr  dduullccee  eess  iinnnnaattaa,,  yy  ssee  ssuueellee  mmaanntteenneerr  hhaassttaa  llooss  22  aaññooss..    

��  EEnn  ccaammbbiioo,,  llaa  pprreeffeerreenncciiaa  ppoorr  llaa  ssaall  rreeqquuiieerree  aapprreennddiizzaajjee,,  yy  llooss  mmeennoorreess  ddee  11  aaññoo  ssoonn  iinnddiiffeerreenntteess  aa  eellllaa  oo  llaa  rreecchhaazzaann..    

��  NNoo  eess  ffrreeccuueennttee  uunnaa  pprreeffeerreenncciiaa  ppoorr  eell  gguussttoo  áácciiddoo  yy  aammaarrggoo,,  yy  ssuueelleenn  rreecchhaazzaarr  iinncclluussoo  mmooddeerraaddaass  ccoonncceennttrraacciioonneess  ddee  

áácciiddoo  ccííttrriiccoo  
 

CEREALES 



 

��  EEnn  mmuucchhooss  ppaaíísseess,,  aall  iigguuaall  qquuee  eenn  eell  nnuueessttrroo,,  ssoonn  eell  pprriimmeerr  aalliimmeennttoo  nnoo  lláácctteeoo  qquuee  ssee  iinnttrroodduuccee..    

��  PPoorr  ssuu  aallttoo  ccoonntteenniiddoo  eenn  aallmmiiddóónn  yy  aa  vveecceess  ttaammbbiiéénn  ppoorr  llaa  aaddiicciióónn  ddee  aazzúúccaarr  aappoorrttaann  eenneerrggííaa  eenn  ffoorrmmaa  ddee  hhiiddrraattooss  ddee  

ccaarrbboonnoo..  

��  CCoonnttiieenneenn  ppooccaass  pprrootteeíínnaass,,  ppeerroo  aappoorrttaann  ttaammbbiiéénn  ssaalleess  mmiinneerraalleess,,  vviittaammiinnaass  yy  áácciiddooss  ggrraassooss  eesseenncciiaalleess..    

��  EEssttáánn  eennrriiqquueecciiddaass  ccoonn  hhiieerrrroo  yy  vviittaammiinnaa  CC  ppaarraa  aasseegguurraarr  llaa  bbiiooddiissppoonniibbiilliiddaadd  ddeell  hhiieerrrroo..    

��  SSee  ssuueellee  eemmppeezzaarr  ccoonn  llooss  ddee  ggrraannoo  ssiimmppllee  ((aarrrroozz,,  mmaaíízz,,  ssoojjaa  oo  ttaappiiooccaa,,  ttooddooss  eellllooss  ssiinn  gglluutteenn))..    

��  SSee  ppuueeddeenn  eemmppeezzaarr  aa  ooffrreecceerr  eenn  bbiibbeerróónn  ((ssii  eell  nniiññoo  ttoommaa  lleecchhee  aaddaappttaaddaa))  oo  ddiirreeccttaammeennttee  eenn  ffoorrmmaa  ddee  ppaappiillllaa  ccllaarriittaa  ccoonn  

ccuucchhaarraa..  

��  NNoo  eess  aaccoonnsseejjaabbllee  eell  uussoo  ddee  ppaappiillllaass  llaacctteeaaddaass  ((llaass  qquuee  ssee  rreeccoonnssttiittuuyyeenn  ssoolloo  ccoonn  aagguuaa)),,  yyaa  qquuee  llaa  pprrooppoorrcciióónn  hhaarriinnaa--lleecchhee  

eessttáá  aa  ffaavvoorr  ddee  llaass  hhaarriinnaass  

��  LLooss  qquuee  ccoonnttiieenneenn  gglluutteenn  ((ccoommppuueessttoo  pprrootteeiiccoo  pprreesseennttee  eenn  ttrriiggoo,,  cceenntteennoo,,  cceebbaaddaa  yy  aavveennaa  ccoonn  uunnaa  ffrraacccciióónn  llllaammaaddaa  

gglliiaaddiinnaa))  ppuueeddeenn  pprroovvooccaarr  iinnttoolleerraanncciiaa  eenn  nniiññooss  cceellííaaccooss,,  yy  ssee  iinniicciiaann  mmááss  ttaarrddííaammeennttee,,  nnuunnccaa  aanntteess  ddeell  66ºº  mmeess  ((mmeejjoorr  77ºº--88ºº))  

��  NNoo  ssee  ddeebbee  ddaarr  ppaann,,  ggaalllleettaass  nnii  pprroodduuccttooss  ssiimmiillaarreess  ppoorrqquuee  ccoonnttiieenneenn  gglluutteenn..  
 

FRUTAS 
 

��  AAddeemmááss  ddee  aappoorrttaarr  rreessiidduuooss,,  ccoommoo  llaa  cceelluulloossaa,,  ssoonn  rriiccaass  eenn  aagguuaa  ,,  hhiiddrraattooss  ddee  ccaarrbboonnoo  ((ssaaccaarroossaa)),,  vviittaammiinnaass  yy  mmiinneerraalleess..  

��  SSee  rreeccoommiieennddaa  ccoommeennzzaarr  ccoonn  zzuummooss,,  ppaarraa  ccoommpprroobbaarr  llaa  ttoolleerraanncciiaa,,  yy  lluueeggoo  ppaassaarr  aa  ppaappiillllaa..    

��  NNuunnccaa  ddeebbeenn  ddaarrssee  eenn  bbiibbeerróónn,,  yyaa  qquuee  aaddeemmááss  ddee  ffoommeennttaarr  eell  hháábbiittoo  ddee  ccoonnssuummoo  ddee  aalliimmeennttooss  aazzuuccaarraaddooss,,  ssee  ppuueeddee  

ccoonnttrriibbuuiirr  aa  llaa  ““ccaarriieess  ddeell  bbiibbeerróónn””  ((ddeessttrruucccciióónn  ddee  llooss  ddiieenntteess  pprriimmaarriiooss  aanntteerriioorreess  ssuuppeerriioorreess))..    

��  SSee  ssuueellee  eemmppeezzaarr  ppoorr  nnaarraannjjaa,,  ppllááttaannoo,,  mmaannzzaannaa  oo  ppeerraa,,  aaññaaddiieennddoo  ppooccoo  aa  ppooccoo  eell  rreessttoo  ddee  ffrruuttaass  ddeell  ttiieemmppoo..    

��  NNoo  eess  oobblliiggaaddaa  llaa  ccoossttuummbbrree  ddee  hhaacceerr  mmeezzccllaass  vvaarriiaaddaass..    

��  HHaayy  qquuee  pprrooccuurraarr  iirr  vvaarriiáánnddoollaass,,  ppaarraa  ffaacciilliittaarr  eell  aapprreennddiizzaajjee  aalliimmeennttaarriioo  yy  ppootteenncciiaarr  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  sseennttiiddooss  ((gguussttoo,,  

vviissiióónn,,  oollffaattoo))  

��  HHaayy  qquuee  eevviittaarr  llaass  ppootteenncciiaallmmeennttee  aalleerrggéénniiccaass  ((mmeellooccoottóónn,,  ffrreessaa,,  kkiiwwii))  yy  rreettrraassaarrllaass  hhaassttaa  ddeessppuuééss  ddeell  aaññoo..  

��  SSoonn  mmuuyy  ppooccoo  eenneerrggééttiiccaass..  NNoo  ddeebbeenn  ssuussttiittuuiirr  uunnaa  ttoommaa  ddee  lleecchhee,,  ssiinnoo  ccoommpplleemmeennttaarrllaa..  

��  PPaarraa  aauummeennttaarr  ssuu  aappoorrttee  ccaallóórriiccoo  ((sseeggúúnn  llaa  eeddaadd  ddeell  nniiññoo)),,  ssee  ppuueeddee    aaññaaddiirr  lleecchhee,,  cceerreeaalleess  ssiinn  gglluutteenn,,  ggaalllleettaass  oo  yyoogguurr,,  

sseeggúúnn  llaa  eeddaadd..  

��  NNoo  ssee  ddeebbee  aaññaaddiirr  aazzúúccaarr  nnii  mmiieell..  

��  CCoocciiddaass  ppiieerrddeenn  vviittaammiinnaass,,  ppoorr  lloo  qquuee  ssii  ssee  ddaann  aassíí  hhaayy  qquuee  aaddiicciioonnaarr  zzuummooss  ddee  ffrruuttaa  ffrreessccooss..  

��  CCoommoo  ssuussttiittuucciióónn  ddee  llaass  ffrruuttaass  nnaattuurraalleess,,  nnoo  ddeebbeenn  uuttiilliizzaarrssee  ppaappiillllaass  ddee  cceerreeaalleess  ccoonn  ffrruuttaass,,  yyaa  qquuee  ssuu  ccoommppoossiicciióónn  ddiiffiieerree  

ttoottaallmmeennttee  ((ssoonn  cceerreeaalleess  ccoonn  mmuuyy  ppooccaa  ffrruuttaa))  

��  LLooss  aalliimmeennttooss  hhoommooggeenneeiizzaaddooss  ppuueeddeenn  uuttiilliizzaarrssee  ooccaassiioonnaallmmeennttee,,  ppeerroo  hhaayy  qquuee  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  qquuee  ssuu  ccoommppoossiicciióónn  eess  

ddiissttiinnttaa  ddee  llooss  pprreeppaarraaddooss  eenn  ccaassaa,,  yy  aa  mmeennuuddoo  aappoorrttaann  mmááss  eenneerrggiiííaa  ppoorr  aaddiicciióónn  ddee  aazzúúccaarreess  yy  oottrrooss  HH  ddee  CCaarrbboonnoo..  
 

VERDURA 
 

��  EEnn  eell  ccoommiieennzzoo  ddeell  sseegguunnddoo  sseemmeessttrree,,  ssee  hhaaccee  iinnssuuffiicciieennttee  eell  aappoorrttee  ddee  aammiinnooáácciiddooss  yy  mmiinneerraalleess  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  lleecchhee,,  

cceerreeaalleess  yy  ffrruuttaass,,  ppoorr  lloo  qquuee  eess  oobblliiggaaddoo  ssuupplleemmeennttaarr  ccoonn  pprrootteeíínnaass  vveeggeettaalleess..  

��  SSee  ppuueeddee  eemmppeezzaarr  ccoonn  ccaallddoo,,  ppaarraa  vvaalloorraarr  ttoolleerraanncciiaa  ee  iinniicciiaarr  llaa  ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn  ddee  ssaabboorreess,,  yy  ppoosstteerriioorrmmeennttee  eenn  ffoorrmmaa  ddee  

ppuurréé  oo  ddiirreeccttaammeennttee  ddee  eessttaa  ffoorrmmaa..    

��  SSee  uuttiilliizzaa  ppaattaattaa,,  zzaannaahhoorriiaa,,  jjuuddííaass  vveerrddeess......  AAññaaddiieennddoo  pprrooggrreessiivvaammeennttee  ccaallaabbaazzaa,,  ccaallaabbaaccíínn,,  bboonniiaattoo,,  ppuueerrrroo,,  nnaabboo,,  

cchhiirriivvííaa,,  cceebboollllaa,,  ttoommaattee,,  aappiioo,,  ......  

��  HHaayy  qquuee  eevviittaarr  llaass  mmááss  ffllaattuulleennttaass  ((ccooll,,  ccoolliifflloorr......))  yy  nnoo  ssee  ddeebbeenn  ddaarr  eessppiinnaaccaass  nnii  llaa  ppaarrttee  vveerrddee  ddee  llaass  aacceellggaass,,  ppoorrqquuee  

ccoonnttiieenneenn  mmuucchhooss  nniittrraattooss,,  mmaall  ttoolleerraaddooss  ppoorr  llooss  nniiññooss  ppeeqquueeññooss  ((iinniicciiaarrllaass  ddeessppuuééss  ddee  llooss  99  mmeesseess))..  

��  DDeebbeenn  ccoocceerrssee  ccoonn  ppooccaa  aagguuaa  yy  aapprroovveecchhaarr  eell  ccaallddoo,,  ssiinn  aaññaaddiirrlleess  ssaall  nnii  nniinnggúúnn  oottrroo  ccoonnddiimmeennttoo..    

��  AAnntteess  ddee  ttrriittuurraarrllaass  eess  ccoonnvveenniieennttee  aaññaaddiirr  uunn  ppooccoo  ddee  aacceeiittee  ddee  oolliivvaa  ccrruuddoo  

��  PPoorr  ssuu  bbaajjoo  vvaalloorr  ccaallóórriiccoo,,  ssuu  aaddmmiinniissttrraacciióónn  nnoo  ddeebbee  ssuussttiittuuiirr  aa  uunnaa  ttoommaa  ddee  lleecchhee,,  yy  ssoollaammeennttee  ppuueeddee  hhaacceerrssee  eessttoo  ccuuaannddoo  

ssee  aaddmmiinniissttrraann  jjuunnttoo  aa  pprrootteeíínnaass  aanniimmaalleess..  
 

CARNE 
 

��  AAppoorrttaann  ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  pprrootteeíínnaass,,  nnoo  hhaabbiieennddoo  ddiiffeerreenncciiaass  eenn  ccuuaannttoo  aall  vvaalloorr  pprrootteeiiccoo  eennttrree  llaa  ddee  llooss  ddiissttiinnttooss  

aanniimmaalleess..    

��  AAddeemmááss  aappoorrttaann  ssaalleess  mmiinneerraalleess,,  ffóóssffoorroo,,  ppoottaassiioo,,  hhiieerrrroo  yy  vviittaammiinnaass  ddeell  ggrruuppoo  BB..  LLaass  ggrraassaass  vvaarrííaann  sseeggúúnn  eell  ttiippoo  ddee  ccaarrnnee..    



��  SSee  rreeccoommiieennddaa  uunn  aappoorrttee  ddee  4400--5500  ggrr//ddííaa  aapprrooxx..  aa  ppaarrttiirr  ddeell  66ºº  mmeess..  

��  SSee  ssuueellee  ccoommeennzzaarr  ppoorr  ppoolllloo,,  qquuee  ssee  ttrriittuurraa  ffáácciill,,  yy  ssee  aaññaaddee  aa  llaass  vveerrdduurraass  11--22  sseemmaannaass  ddeessppuuééss  ddee  hhaabbeerrllaass  iinniicciiaaddoo,,  ttrraass  

ccoommpprroobbaarr  qquuee  eell  nniiññoo  llaass  ttoommaa  ssiinn  pprroobblleemmaass..  

��  SSee  ssiigguuee  ppoorr  tteerrnneerraa,,  vvaaccaa  oo  ccoorrddeerroo..  

��  LLaass  ccaarrnneess  bbllaannccaass  ttiieenneenn  uunn  vvaalloorr  nnuuttrriittiivvoo  ssiimmiillaarr  aa  llaass  ccaarrnneess  rroojjaass  

��  EEnn  llaass  vvíísscceerraass  yy  eenn  llaa  ggrraassaa  ssee  ddeeppoossiittaann  llooss  aannaabboolliizzaanntteess  hhoorrmmoonnaalleess  pprroocceeddeenntteess  ddee  uunnaa  aalliimmeennttaacciióónn  ffrraauudduulleennttaa  ddee  

eennggoorrddee  aa  llooss  aanniimmaalleess,,  yy  ppuueeddeenn  pprroovvooccaarr  aalltteerraacciioonneess,,  ppoorr  lloo  qquuee  nnoo  ssee  ssuueelleenn  uuttiilliizzaarr..    

��  LLooss  sseessooss  ttiieenneenn  uunn  ccoommppoonneennttee  ccaassii  eexxcclluussiivvoo  ddee  ccoolleesstteerrooll  yy  nniinngguunnaa  uuttiilliiddaadd  nnuuttrriicciioonnaall..  
 

PESCADO 
 

��  EEll  ccoonntteenniiddoo  ddee  aammiinnooáácciiddooss  ddee  llaass  pprrootteeíínnaass  ddeell  ppeessccaaddoo  eess  ssiimmiillaarr  aall  ddee  llaa  ccaarrnnee..  LLaass  ggrraassaass  ssoonn  pprriinncciippaallmmeennttee  áácciiddooss  

ggrraassooss  nnoo  ssaattuurraaddooss..  AAddeemmááss,,  aappoorrttaa  mmiinneerraalleess,,  ssooddiioo,,  cclloorroo,,  ppoottaassiioo  yy  ssoobbrree  ttooddoo  ffóóssffoorroo..  

��  NNoo  eess  rreeccoommeennddaabbllee  iinnttrroodduucciirrlloo  hhaassttaa  eell  99ºº  mmeess,,  ppoorr  llaass  ppoossiibblleess  aalleerrggiiaass  qquuee  ppuueeddee  ggeenneerraarr  yy  ppoorrqquuee  ppuueeddee  ccoonntteenneerr  

ssuussttaanncciiaass  nnoocciivvaass,,  bbiieenn  ppoorr  ssuu  ccoonnsseerrvvaacciióónn  ((áácciiddoo  bbóórriiccoo))  oo  eenn  ssuu  ccoommppoossiicciióónn  ((mmeerrccuurriioo))  

��  SSee  eemmppiieezzaa  ccoonn  ppeessccaaddoo  bbllaannccoo,,  qquuee  ttiieennee  mmeennooss  ggrraassaa  ((lloo  qquuee  ffaavvoorreeccee  llaa  ttoolleerraabbiilliiddaadd))  yy  eess  ppootteenncciiaallmmeennttee  mmeennooss  

aalleerrggéénniiccoo..    

��  EEll  ccoonnggeellaaddoo  ttiieennee  llooss  mmiissmmooss  nnuuttrriieenntteess  qquuee  eell  ffrreessccoo..  

��  EEll  ccoonnssuummoo  ddee  ppeessccaaddoo  aazzuull  ssee  ddeebbee  rreettrraassaarr  hhaassttaa  llooss  1188  mmeesseess,,  yyaa  qquuee  eess  mmuuyy  ggrraassoo  yy  ssee  ddiiggiieerree  ppeeoorr..  
 

LEGUMBRES 
 

��  SSoonn  mmááss  rriiccaass  eenn  pprrootteeíínnaass  qquuee  llaass  vveerrdduurraass,,  ppeerroo  eell  vvaalloorr  bbiioollóóggiiccoo  ddee  ssuuss  pprrootteeíínnaass  eess  mmeennoorr  qquuee  eell  ddee  llaass  pprrootteeíínnaass  

aanniimmaalleess..  AAddeemmááss  aappoorrttaann  hhiieerrrroo,,  ffiibbrraa  yy  vviittaammiinnaass..  

��  PPuueeddeenn  iinnttrroodduucciirrssee  eennttrree  eell  1100ºº  yy  1122ºº  mmeess,,    aaññaaddiiddaass  aa  llaass  vveerrdduurraass,,  aa  llaass  qquuee  eennrriiqquueecceenn..    

��  SSee  ddeebbeenn  ooffrreecceerr  ssiinn  ppiieell  oo  mmuuyy  ttrriittuurraaddaass..  

��  SSuu  aaddmmiinniissttrraacciióónn  ddeebbee  sseerr  ggrraadduuaall  yy  pprrooggrreessiivvaa,,  11--22  vveecceess  ppoorr  sseemmaannaa,,  ffaavvoorreecciieennddoo  aassíí  eell  iinnccrreemmeennttoo  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  

eennzziimmááttiiccaa  yy  ddiiggeessttiivvaa  yy  eevviittaannddoo  llaa  ffllaattuulleenncciiaa..  
 

HUEVO 
 

��  EEss  rriiccoo  eenn  ggrraassaass,,  pprrootteeíínnaass  ddee  aallttoo  vvaalloorr  bbiioollóóggiiccoo,,  áácciiddooss  ggrraassooss  eesseenncciiaalleess,,  vviittaammiinnaass  yy  ttiieennee  aallttoo  ccoonntteenniiddoo  eenn  hhiieerrrroo..  

��  PPoorr  ssuu  ccaappaacciiddaadd  aalleerrggéénniiccaa  yy  ssuu  ccoonntteenniiddoo  eenn  ccoolleesstteerrooll  ddeebbee  aaddmmiinniissttrraarrssee  aa  ppaarrttiirr  ddeell  99ºº  mmeess,,  nnoo  aanntteess..    

��  SSee  eemmppiieezzaa  iinnttrroodduucciieennddoo  ssoollaammeennttee  llaa  yyeemmaa  ((aall  99ºº  mmeess))..  EEss  pprruuddeennttee  iinnttrroodduucciirrllaa  ddee  ffoorrmmaa  pprrooggrreessiivvaa  ((11//44,,  ½½,,  eenntteerraa))  

��  LLaa  ccllaarraa  ccoonnttiieennee  uunnaa  pprrootteeiinnaa  mmuuyy  aalleerrggéénniiccaa,,  llaa  oovvooaallbbúúmmiinnaa,,  ppoorr  lloo  qquuee  nnoo  ssee  ddeebbee  iinnttrroodduucciirr  hhaassttaa  eell  aaññoo..    

��  SSiieemmpprree  ddeebbee  ddaarrssee  ccoocciiddaa,,  nnoo  ccrruuddaa,,  yyaa  qquuee  ddee  eessttaa  ffoorrmmaa  ssee  ffaacciilliittaa  ssuu  ddiiggeessttiióónn..    

��  PPoosstteerriioorrmmeennttee  ssoonn  ssuuffiicciieenntteess  11--33  hhuueevvooss  aa  llaa  sseemmaannaa..  
 

YOGUR 
 

��  AAuunnqquuee  ddeerriivvaa  ddee  llaa  lleecchhee  ddee  vvaaccaa,,  ppoorr  ssuuss  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  eellaabboorraacciióónn  eess  ddee  mmááss  ffáácciill  aassiimmiillaacciióónn  ppoorrqquuee  ttiieennee  mmeennooss  

llaaccttoossaa  yy  ssuuss  pprrootteeíínnaass  ssuuffrreenn  uunnaa  hhiiddrróólliissiiss  ppaarrcciiaall    

��  NNoo  ddeebbee  iinnttrroodduucciirrssee  aanntteess  ddee  llooss  99--1100  mmeesseess..  

��  SSee  uuttiilliizzaa  eell  nnaattuurraall,,  rreettrraassaannddoo  hhaassttaa  llooss  1122  mmeesseess  llooss  ddee  ffrruuttaass  ((ppoorr  ssuu  aallttoo  ccoonntteenniiddoo  eenn  aazzúúccaarreess  yy  aarroommaattiizzaanntteess))  yy  llooss  

oottrrooss  ddeerriivvaaddooss  ddee  llaa  lleecchhee  ((qquueessiittooss,,  ppeettiitt  ssuuiisssseess,,  nnaattiillllaass......))  

��  DDeebbeenn  ccoonnssiiddeerraarrssee  uunn  ccoommpplleemmeennttoo,,  nnoo  uunn  ssuussttiittuuttoo  ddee  llaa  lleecchhee  rreeccoommeennddaaddaa..  
 

LECHE 
 

��  SSii  ssee  ddiissppoonnee  ddee  mmaatteerrnnaa,,  llaa  ooffrreecceerreemmooss  ttooddoo  eell  ttiieemmppoo  qquuee  sseeaa  ppoossiibbllee..  

��  LLaa  ddee  vvaaccaa  ((nnii  ssuuss  ddeerriivvaaddooss  eexxcceeppttoo  eell  yyoogguurr))  nnoo  ssee  ddeebbee  uuttiilliizzaarr  nnuunnccaa  eenn  eell  pprriimmeerr  aaññoo  ((mmeejjoorr  ddeessppuuééss  ddee  llooss  1188  mmeesseess))  

ppoorrqquuee  ppuueeddee  pprroovvooccaarr  aanneemmiiaa  ppoorr  ddééffiicciitt  ddee  hhiieerrrroo,,  pprroobblleemmaass  ppoorr  ssoobbrreeccaarrggaa  rreennaall  yy  aauummeennttoo  ddee  ggrraassaass..  

��  LLaa  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  ssee  ppuueeddee  iinnttrroodduucciirr  aa  ppaarrttiirr  ddee  llooss  1122  mmeesseess  yy  mmaanntteenneerrllaa  aall  mmeennooss  hhaassttaa  llooss  1188  mmeesseess..  EEnn  eessee  ppeerriiooddoo  

ttaammbbiiéénn  eess  vváálliiddoo  ccoonnttiinnuuaarr  ccoonn  llaa  aaddaappttaaddaa  ddee  ccoonnttiinnuuaacciióónn..    

��  EEll  aappoorrttee  mmíínniimmoo  ddeebbee  sseerr  mmeeddiioo  lliittrroo  aall  ddííaa..  
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��  EEnn  eessttaa  eettaappaa,,  ssee  pprroodduucceenn  uunnaa  sseerriiee  ddee  ccaammbbiiooss  qquuee  ccoonnddiicciioonnaann  llaa  aalliimmeennttaacciióónn::  

��  SSee  eennlleenntteeccee  eell  pprroocceessoo  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  ccoorrppoorraall..  LLaass  nneecceessiiddaaddeess  nnuuttrriicciioonnaalleess  ssoonn  pprrooppoorrcciioonnaalleess  aall  ccrreecciimmiieennttoo  yy  aa  

ppaarrttiirr  ddeell  aaññoo  ssuueellee  pprroodduucciirrssee  uunnaa  ddiissmmiinnuucciióónn  ddeell  aappeettiittoo  qquuee  ssee  ddeebbee  rreessppeettaarr..  

��  LLaass  ffuunncciioonneess  ddiiggeessttiivvaass  ssoonn  ccoommpplleettaass  yy  pprrááccttiiccaammeennttee  ppuueeddeenn  ccoommeerr  ddee  ttooddoo,,  ppeerroo  ssuueelleenn  tteenneerr  mmuucchhaass  pprreeffeerreenncciiaass  

aalliimmeennttaarriiaass,,  ggeenneerraallmmeennttee  bbaassttaannttee  ccaammbbiiaanntteess..  

��  TTiieenneenn  ggrraann  aaccttiivviiddaadd  ffííssiiccaa  yy  ssoonn  mmuuyy  ssoocciiaabblleess..  PPoorr  ssuu  eessppíírriittuu  ddee  iimmiittaacciióónn,,  eess  bbeenneeffiicciioossoo  qquuee  ccoommaann  eenn  llaa  mmeessaa  ccoonn  

llooss  aadduullttooss..  SSee  iinntteerreessaann  ppoorr  llaa  tteexxttuurraa  ddee  llooss  aalliimmeennttooss  yy  uuttiilliizzaann  ssuuss  mmaannooss  ppaarraa  ccoommeerr..  

��  IInniicciiaann  aauuttoonnoommííaa  yy  nnoo  lleess  iinntteerreessaa  ddeemmaassiiaaddoo  llaa  ccoommiiddaa..  EEss  iimmppoorrttaannttee  ddiivveerrssiiffiiccaarr  llooss  aalliimmeennttooss,,  yyaa  qquuee  ssee  aabbuurrrreenn  ddee  

llooss  gguussttooss  yy  llooss  ccoolloorreess..    

��  AAllgguunnooss  rreecchhaazzaann  ccoommeerr  ppoorr  ooppoossiicciióónn  aa  ssuu  mmaaddrree  oo  aa  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  llooss  ccuuiiddaa..  
 

CONFLICTOS 
 

��  EEnn  ccuuaallqquuiieerr  ffaassee  ssee  ppuueeddeenn  pprroodduucciirr  ccoonnfflliiccttooss  eennttrree  llooss  ppaaddrreess  yy  eell  nniiññoo  aacceerrccaa  ddeell  ““qquuee””  yy  ““ccóómmoo””  lloo  qquuiieerree  ccoommeerr..    

��  HHaayy  qquuee  mmaanntteenneerr  uunn  ccrriitteerriioo  eelláássttiiccoo,,  aauummeennttaarr  llaa  ooffeerrttaa  rreeiitteerraaddaammeennttee,,  ssiieemmpprree  ssiinn  ffoorrzzaarr,,  yy  sseegguuiirr  uunn  rrééggiimmeenn  aa  

ddeemmaannddaa..    

��  SSee  ddeebbee  eevviittaarr  llaa  iinnssiisstteenncciiaa,,  qquuee  ppuueeddee  ccoonndduucciirr  aa  uunn  rreecchhaazzoo  eexxttrreemmoo..  
 
 


