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ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖੁਆਉਣਾ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਠੋਸ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ

ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਸਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿੱਚ ਠੋਸ 
ਪਨਰਿਾਰਕ ਭੋਜਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿ ਲਈ ਨਤਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ 
ਦਾ ਦੱੁਧ ਨਪਲਾਉਣਾ ਿੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ, ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਦੋਿੇਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੋਸ ਭੋਜਿਾਂ ਲਈ ਨਤਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ ੇਉਹ:

✔	 ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੰੂ ਨਸੱਧਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ

✔	 ਚਮਚ ਿੰੂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂੰ ਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ  
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲ੍ਹਾਂ ਿੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

✔	 ਆਪਣੇ ਨਿਆਾਦਤਰ ਭੋਜਿ ਿੰੂ ਆਪਣੇ ਮੂੰ ਹ ਨਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਪਹਿਲੇ ਭੋਜਨ
ਆਇਰਿ- ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਿ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ 
ਪਨਹਲੇ ਭੋਜਿ ਹਿ। ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਨਦਿ ਨਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਿਾਰੀ ਪੇਸ਼ 
ਕਰੋ। ਆਇਰਿ- ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਿਾਂ ਨਿੱਚ ਸ਼ਾਨਮਲ ਹਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਪਕਾਏ ਗਏ ਮੀਟ, ਕੌਡ ਅਤੇ ਹੈਲੀਬਟ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਇਆ ਨਗਆ 
ਫੇਨਹਆ ਨਗਆ ਅੰਡਾ, ਦਾਲਾਂ, ਫਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਕਾਇਆ ਨਗਆ ਟੋਫੂ ਅਤੇ 
ਆਇਰਿ ਿਾਲ ਤਾਕਤਿਰ ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਬੱਨਚਆਂ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ।

ਮੀਟ
ਮੀਟ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰ ਦਰੀ ਭੋਜਿ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਲਈ ਿੱਧ ਅਸਾਿ 
ਹੋਣਗ ੇਜ ੇਉਹ ਿਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕਨਿਆਂ ਨਿੱਚ ਹਿ। ਅਿਮਾਓ:

•	 ਛੋਟੇ ਟੁਕਨਿਆਂ ਿੰੂ ਪਾਣੀ, ਮਿੱੁਖੀ ਦੱੁਧ, ਫੇਹੀਆਂ ਗਈਆ ਂਸਬਿੀਆ ਂ
ਜਾਂ ਤਰੀ (gravy) ਦੇ ਿਾਲ ਨਮਲਾਉਣਾ

•	 ਉਸਦੇ ਟੁਕਿੇ ਕਰਿਾ (shredding), ਜਾਂ ਉਸ ਿੰੂ ਪੀਸ ਕੇ 
ਪਰੋਸਣਾ

•	 ਿਾਈਟ-ਮੀਟ ਨਚਕਿ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਰਕ ਮੀਟ ਿਰਤਣਾ

•	 ਮੱਛੀ ਨਿੱਚੋਂ ਕਈੋ ਿੀ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈੈੱਲਾਂ ਿੰੂ ਕਢਣਾ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣਾ

ਪੂਰ ੇਪੰਛੀਆਂ ਿੰੂ 82°ਸੇਂਟੀਗ੍ੇਡ (180°ਫੈਰਿਹਾਇਟ) ਤੱਕ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 
ਸਾਰੇ ਮੀਟਾਂ (ਗੇਮ ਮੀਟ, ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈੈੱਲਨਫੱਸ਼ ਸਮੇਤ) ਿੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਪੱਕ ਜਾਣ ਤੱਕ – 74°ਸੇਂਟੀਗ੍ੇਡ (165°ਫੈਰਿਹਾਇਟ) ਪਕਾਓ। ਰਸ 
ਗੁਲਾਬੀ ਦੀ ਝਲਕ ਤੋਂ ਨਬਿਾਂ, ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ।

ਘਰ ਹਿੱਚ ਬਹਿਆ ਬੱਹਚਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ
ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਭੋਜਿ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈਨਜਹਿਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਨਰਿਾਰ 
ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਪਊਰੀ ਕਰਿਾ ਿਰੂਰੀ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਦੰਦ 
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਿੀ। ਿਰਮ ਭੋਜਿਾਂ ਿੰੂ ਫੇਨਹਆ, ਪੀਨਸਆ, ਬਰੀਕੀ 

ਿਾਲ ਕੀਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਨਪਊਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ 
ਿਾਲ ਖਾਏ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਭੋਜਿ ਨਜਿੇਂ ਨਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂ 
ਭੁਰਜੀ ਬਣਾਇਆ ਨਗਆ ਅੰਡਾ, ਟੋਫੂ, ਮੱਛੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਈਆ ਂ
ਗਈਆ ਂਸਬਿੀਆ,ਂ ਨਛਲਕੇ ਤੋਂ ਨਬਿਾਂ ਿਰਮ ਫਲ, ਪਕਾਇਆ ਨਗਆ 
ਪਾਸਤਾ ਜਾਂ ਕੱਦੂਕਸ ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਚੀਿ ਅਿਮਾਓ।

ਕੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪਤਾ ਿੈ
ਉਬਕਾਈ (Gagging) ਇੱਕ ਸੁਭਾਨਿਕ 

ਨਰਫਲੈਕਸ ਹੈ ਜ ੋਬੱਨਚਆਂ ਨਿੱਚ ਸਾਹ ਘੁਟਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜ ੇਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਿੰੂ ਉਬਕਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ 
ਰਹ ੋਅਤੇ ਉਸ ਿੰੂ ਮੁਿ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਾਓ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦ ੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਭਿ ਹੈ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਿੰੂ ਿਿੇਂ ਭੋਜਿ ਅਿਮਾਉਣ ਲਈ 
ਡਰਾ ਨਦਓ। 

ਠੋਸ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਿੈ

•	 ਅਨਜਹਾ ਸਮਾਂ ਚਣੁ ੋਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਗਆ 
ਹੋਇਆ ਹ ੈਅਤੇ ਉਸ ਿੰੂ ਭੁੱ ਖ ਲਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ 
ਨਿਆਦਾ ਭੁੱ ਖਾ ਿਹੀਂ ਹੈ। ਠੋਸ ਭਜੋਿ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਨਪਲਾਉਣ 
ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਿ।

•	 ਉਸ ਿੰੂ ਉਸਦਾ ਮੂੰ ਹ ਤੁਹਾਡ ੇਿਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਫੀਨਡੰਗ 
ਚੇਅਰ ਨਿੱਚ ਨਬਠਾਓ।

•	 ਆਪਣੇ ਬੱਚ ੇਦੇ ਿਾਲ ਖਾਓ ਤਾਂਨਕ ਉਹ ਤੁਹਾਿੰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਸੱਖ 
ਸਕਦਾ ਹੈ।

•	 ਉਸ ਿੰੂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਨਰਿਾਰ ਿਰਗ ੇਹੀ ਭੋਜਿ ਪਰੋਸ,ੋ 
ਨਮਲਾਈ ਗਈ ਸ਼ੱਕਰ ਜਾਂ ਿਮਕ ਤੋਂ ਨਬਿਾਂ।

ਘਰ ਹਿੱਚ ਬਿੇ ਬੱਹਚਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ
ਨੰੂ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਹਕਿੇਂ ਰਿੱਿਾ ਿੈ

•	 ਕਾਉਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਂਨਡਆਂ ਿੰੂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਾਲ ਧੋਿੋ। 
ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 3 ਕੱਪ (750 ਨਮਲੀ) ਪਾਣੀ 
ਦੇ ਿਾਲ 1 ਿੱਡਾ ਚਮਚ (5 ਨਮਲੀ) ਨਮਲਾਈ ਬਲੀਚ ਦੇ ਿਾਲ 
ਸਫਾਈ ਕਰੋ।

•	 ਖਰਾਬ ਹ ੋਗਏ ਕਨਟੰਗ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਜਹਿ ੇਰੋਗਾਣੂਆ ਂਿੰੂ ਛੁਪਾ 
ਸਕਦੇ ਹਿ, ਿੰੂ ਸੁੱ ਟ ਨਦਓ।

•	 ਬਚੇ ਹੋਏ ਭੋਜਿਾਂ ਿੰੂ ਫਨਰੱਜ ਨਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਨਦਿਾਂ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਰਤੋ। ਜਾਂ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਫ੍ੀਿ ਕਰੋ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਰਤੋ।

ਬੱਚੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਸੁਰੱਹਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ 
ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮਾਈਕ੍ੋਿੇਿ ਹਕਿੇਂ ਿਰਤਿਾ ਿੈ

•	 ਇਕਸਾਰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਿੰੂ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਧ ਨਿੱਚ 
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਿਾਰੀ ਨਹਲਾਓ।

•	 ਭੋਜਿ ਿੰੂ ਇਹ ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਮਚ 
ਿਾਲ ਚੱਖੋ ਨਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਿੰੂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਂ ਬਹੁਤ 
ਨਿਆਦਾ ਗਰਮ ਿਹੀਂ ਹੈ। 

• ਬੋਤਲਾਂ	ਗਰਮ ਕਰਿ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ੋਿੇਿ ਿਾ ਿਰਤੋ; ਉਸਦੇ 
ਬਜਾਏ ਉਿ੍ਹ ਾਂ ਿੰੂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਿੱਚ ਗਰਮ ਕਰੋ। 

•	 ਕੱਚ ਜਾਂ ਸੀਰੈਨਮਕ (ceramic) ਕਟੋਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ 
ਹਿ। ਕੇਿਲ “ਮਾਈਕ੍ੋਿੇਿ ਸੇਫ” ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਲਾਸਨਟਕ 
ਦੇ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਪਲਾਸਨਟਕ ਰੈਪ ਿਰਤੋ। 

•	 ਖਰਾਬ ਹ ੋਗਏ, ਦਾਗੀ ਜਾਂ ਬਦਬ ੂਿਾਲੇ ਡੱਬੇ ਿਾ ਿਰਤੋ। 

ਸਚੇਤ ਰਿੋ
ਤੁਹਾਡ ੇਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਨਹਲੇ ਸਾਲ ਨਿੱਚ 

ਸ਼ਨਹਦ ਖਾਣਾ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਿਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੀ ਜੇ ਉਹ ਪੈਸਚੁਰਾਇਿ 
ਕੀਤਾ ਨਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਬੌਟੂਨਲਿਮ (botulism), ਇੱਕ 
ਗੰਭੀਰ ਨਬਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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