ع�صيدة بولينتا
 2دي�سيليرت ماء
 2مالعق طعام من حبوب البولينتا (الذرة املجرو�شة)
 6مغارف من البيبتيكيت
POLENTAGRÖT

اخلطي املاء وحبوب البولينتا يف ك�رسولة (طنجرة)� .إغلي املزيج
ملدة  5دقائق .ارفعي الك�رسولة عن النار ودعيها تربد نوعا
ما ثم اخلطي البيبتيكيت .اخلطيه مع هري�س الفاكهة ومزيج
البيبتيكيت* .

ع�صيدة حبوب ال ُدخن
 2دي�سيليرت ماء
(الدخن املجرو�شة)
 2مالعق طعام من حبوب ُّ
 6مغارف من البيبتيكيت

HIRSMANNAGRYNSGRÖT

الدخن.
�سخني املاء وامزجي معه حبوب ُّ
اتركي املزيج يغلي  8 – 5دقائق على املوقد .ارفعي الك�رسولة عن
املوقد واتركي املزيج يربد قليال ثم اخلطي البيبتيكيت .قدميه مع
هري�س الفاكهة ومزيج البيبتيكيت*.

ع�صيدة رقائق احلنطة ال�سوداء

GRÖT PÅ BOVETEFLINGOR

�سخني املاء وامزجي معه رقائق احلنطة ال�سوداء .اتركي املزيج
يغلي  5دقائق على املوقد .ارفعي الك�رسولة عن املوقد واتركي
املزيج يربد قليال ثم اخلطي البيبتيكيت .قدميه مع هري�س الفاكهة
ومزيج البيبتيكيت*.

الرثيد (فللينج  )Vällingوالع�صيدة
(جروت  )grötمع جلوتن

ثريد دقيق القمح
 2دي�سيليرت ماء
 2ملعقة �صغرية من دقيق القمح
 6مغارف من البيبتيكيت

VETEMJÖLSVÄLLING

امزجي دقيق القمح مع املاء .اتركي املزيج يغلي ب�ضعة دقائق على
املوقد مع التحريك .ارفعي الك�رسولة عن املوقد واتركي املزيج
يربد قليال ثم اخلطي البيبتيكيت .قدميه مع هري�س الفاكهة ومزيج
البيبتيكيت.

فطاير البانكاكا مع البي�ض

احلليب

PANNKAKA MED ÄGG

 3دي�سيليرت من مزيج*
الببتيكيت
بي�ضة واحدة
 1دي�سيليرت من دقيق القمح �أو املايزينا
لإ�ضفاء بع�ض املذاق �أ�ضيفي كم�شة ملح �صغرية.

ثريد (فللينج)	�أنظري الو�صفة لالقرتاحات املتعلقة ب�أنواع الرثيد
ع�صيدة (جروت)	�أنظري الو�صفة لالقرتاحات املتعلقة ب�أنواع الع�صيدة

�ضعي  1,5دي�سيليرت من مزيج الببتيكيت* يف �إناء و�أ�ضيفي بي�ضة
واحدة ،اخلطي الدقيق واخفقي حتى حت�صلي على قوام متجان�س*.
�ضعي بقية خليط اللبيبتيكيت عن اللزوم مع قليل من امللح ،قومي
بتحمري الفطائر يف دهن نباتي خال من احلليب �أو بالزيت .بالإمكان
جتميد الفطائر املتبقية.

بطاط�س مهرو�سة
حبتني من البطاط�س بحجم متو�سط (حوايل  150غرام).
(ماء)
 3 - 2مالعق من مزبج الببتيكيت*
ملعقة �صغرية واحدة من الدهن النباتي اخلايل من احلليب
(ملح)

يعطي خليط البيبتيكيت مزيج �أرقّ قوام ًا مقارنة باخللط
لتح�ضري مزيج تعوي�ض حليب الأم .ميكن ا�ستخدام خليط
البيبتيكيت يف حت�ضري الو�صفات ك�رشاب لوجبة الطعام �أو
"حليب" للع�صيدة ،اتبع الو�صفة على �صفحة  2لتح�ضري
البيبتيكيت كمزيج عوي�ض حليب الأم .تعطيك الو�صفة 1
دي�سيليرت تقريب ًا من خليط البيبتيكيت.

الفطائر (بان كيك)

ميكن عمل الفطائر بكل �سهولة با�ستخدام ببتيكيت� ،أنظري اقرتاح الو�صفة يف
ال�صفحة الداخلية .يتم قلي الفطائر يف �سمن نباتي خايل من احلليب �أو بالزيت.

اخلبازة

ا�ستبديل احلليب بكمية معادلة من مزيج ببتيكيت .ا�ستخدام �سمن نباتي خايل من
احلليب �أو بالزيت.

ال�صل�صات/ال�صل�صة الثقيلة	�إخفقي قليال من م�سحوق ببتيكيت يف ال�صل�صة اجلاهزة �أو ال�صل�صة الثقيلة التي مت
حت�ضريها با�ستخدام مرق اخل�رضوات ،مرق البطاط�س ،خ�رضوات مهرو�سة �أو مرق
اللحم.

POTATISMOS

* حت�ضري مزيج البيبتيكيت

ا�ستخدمي مزيج ببتيكيت* بدال من احلليب (�أنظر يف ال�صفحة الداخلية)

اللنب الزبادي	�أنظري الو�صفة لالقرتاحات عن اللنب الزبادي
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 2دي�سيليرت ماء
 3 – 2مالعق طعام من رقائق احلنطة ال�سوداء
 6مغارف من البيبتيكيت

ن�صائح جيدة

و�صفات �أخرى

ق�رشي البطاط�س وقطعي حبات البطاط�س ب�شكل مالئم� .ضعي
البطاط�س يف ك�رسولة بها قليل من املاء املغلي .ا�سلقي البطاط�س
بعد و�ضع الغطاء على الك�رسولة ملدة  15 – 12حتى ت�صبح قطع
البطاط�س طرية للغاية� .أزيلي املاء عن البطاط�س واهر�سي البطاط�س
�أو �أ�ضغطيه عرب م�صفاة لتح�صلي على بطا�س مهرو�سة بدون كتل.
�أ�ضيفي مزيج الببتيكيت* ودهن نباتي خال من احلليب ثم اخفقي
املزيج حتى ي�صبح هري�س البطاط�س متجان�سا وذو قوام مت�ساو .ميكن
ر�ش قليل من امللح ح�سب الرغبة.

Arabiska

الدهن

قد يحتاج بع�ض الأطفـال �إىل كميات �إ�ضافيـة من الدهن .ال مـانع من �إ�ضافة ملعقة
�صغرية من الدهن اخلايل من احلليب يف مزيج ال�صل�صة الثقيلة� .أو  4 – 2ملليليرت من
الزيت يف زجاجة ر�ضاعة الرثيد (فللينج).

خالل الرحلة

تعوي�ض حليب الأم� .صبي ماء مغليا يف ترمو�س .عند الإطعام يتم حت�ضري املزيج ح�سب
الإر�شادات التي ت�رسي على بيبتيكيت كتعوي�ض عن حليب الأم.

الرثيد (الفللينج)�	:إغلي املاء والدقيق ح�سب و�صفة حت�ضري الفللينج� .صبي املزيج ال�ساخن يف ترمو�س.
عند الإطعام �صبي املزيج ال�ساخن يف زجاجة الإر�ضاع واتركيه ليربد قليال قبل �أن
تخلطي م�سحوق ببتيكيت مبا�رشة يف مزيج الدقيق/املاء .خ �ضي الزجاجة بقوة ودعيها
تربد قليال ثم خ�ضيها مرة �أخرى .دعي مزيج الفللينج يربد حتى درجة حرارة الأكل
املنا�سبة.
احلفظ والت�سخني	�إن الطعام الذي يتم حت�ضريه با�ستخدام البيبتيكيت ميكن جتميده �أي�ضا .يف بع�ض الأحيان
ميكن �أن يختلف قوام املزيج نوعا ما ولكن وبالرغم من ذلك ف�إن املذاق والقيم
الغذائية تبقى غري متغرية �رشيطة �أن يكون الت�سخني قد مت بحذر عند التح�ضري.

� – 1إغلي  1دي�سيلرت من املاء البارد .دعي املاء يربد قليال.
� – 2أ�ضيفي  3مغارف ( 13,5غرام �أو  30ملليليرت) من
البيبتيكيت� .إن املغرفة اململوءة حتتوي على  4,5غرام
( 10ملليليرت) و�ستجدين املغرفة يف العلبة.
� – 3أخفقي �أو خ�ضي بقوة حتى ينحل امل�سحوق.

�إقر�أ املزيد عن ح�سا�سية من حليب البقر على
املوقعwww.komjolksallergi.se :
ميكنك �أن
هنا �أي�ض ًا
ِ

هاتفwww.nutricia.se ،08-24 15 30 :

ببتيكيت

Pepticate
 الو�صفة ون�صائح جيدة�إىل ذوي الأطفال الذين
يعانون من ح�سا�سية
حلليب البقر

�أ�شياء يجدر التفكري بها منذ البداية

حت�ضري البيبتيكيت
كتعوي�ض عن حليب الأم
نو�صي �إذابة  13,5غرام ( 3مغرفات من امل�سحوق �أو 30
ملليليرت ،ملعقتني �صغريتني) يف  90ملليلرت من املاء للح�صول
على كمية نهائية ي�صل حجمها �إىل  100ملليلرت.

عدد املغرفات
 4,5غرام
1
3
6

ما هو ببتيكيت Pepticate؟
�إن الببتيكيت  Pepticateهو تعوي�ض حلليب الأم خال من
حليب البقر ميكن ا�ستخدامه بعد الوالدة مبا�رشة .بالن�سبة للطفل
الذي يزيد عمره عن �سنة واحدة في�ستخدم ببتيكيت كبديل
عن احلليب .م�صدر الربوتني املوجود فيه من م�صل اللنب الذي
حتللت مكوناته بدرجة كبرية مما يجعله ال يحتوي �إال على
كميات طفيفة من امل�ست�أرجات (م�سببة الألرجي) التي ت�سبب
ردود فعل احل�سا�سية� .إن ذلك يعني تقليل خطر تعر�ض الطفل
لرد فعل ناجم عن احل�سا�سية �إن ذلك يعني تقليل خطر تعر�ض
الطفل لرد فعل ناجم عن احل�سا�سية �إىل �أدنى امل�ستويات.

•
•
•

الببتيكيت خال من الربوتني ب�صورة طبيعية
يعطى الببتيكيت للأطفال الذين يعانون من

� -ألرجيا (ح�سا�سية) �ضد بروتني احلليب

 -ح�سا�سية متعددة �ضد املواد الغذائية

ميكن �رشاء الببتيكيت من ال�صيدلية ويو�صف يف
�إر�شادات املواد الغذائية من قبل الطبيب �أو خبري
التغذية.

�ألرجي (ح�سا�سية) حليب البقر

يف معظم احلاالت يكون الربوتني املوجود يف حليب البقر هو
ال�شيء الذي يكون للطفل ردة فعل منه .من �أكرث العوار�ض املعتادة
هناك الإ�سهال والتقي�ؤ وفقدان ال�شهية على الطعام وعدم االرتياح
ب�صورةعامة والأكزميا �أو طفح القرا�صية ويف بع�ض الأحيان عدم
زيادة الوزن ب�صورة طبيعية �أو عوار�ض �أخرى يف الأمعاء مثل
الدم يف الغائط .ميكن �أن يعاين الطفل من عار�ض واحد �أو عدة
عوار�ض .تظهر عوار�ض �ألرجيا بروتني حليب البقر عند فطم
الطفل من حليب ثدي الأم لتعاطي تعوي�ض حليب الأم �أو الرثيد

ماء
ملليلرت
30
90
180

مزيج جاهز
ملليلرت
35
100
200

		
و�صفة تعطي  100ملليلرت من املزيج اجلاهز
 – 1قبل التح�ضري .يجب غ�سل الأيدي وا�ستعمال �أدوات
نظيفة متاما� .إغلي املاء ابارد وال ت�ستعملي �أبدا املاء ال�ساخن
من ال�صنبور مبا�رشة .فيما يتعلق بالأطفال الأكرب �سنا فال يلزم
يف احلاالت العادية غلي املاء ب�صورة م�سبقة �إذا كانت نوعية
املياه جيدة ،ولكن امل�سحوق ينحل ب�أف�ضل �شكل يف املاء
ال�ساخن.
 – 2دعي املاء يربد ب�ضعة دقائق ومن ثم ُ�صبي  90ملليليرت من
املاء يف زجاجة الإر�ضاع.
� – 3أ�ضيفي  3مغارف ( 13,5غرام �أو  30ملليليرت) من
البيبتيكيت� .إن املغرفة اململوءة حتتوي على  4,5غرام (10
ملليليرت) و�ستجدين املغرفة يف العلبة.
� – 4أخفقي �أو خ�ضي بقوة حتى ينحل امل�سحوق.
 – 5اتركي املزيج ليربد حتى درجة حرارة منا�سبة للإطعام.
ت�أكدي من درجة حرارة املزيج عن طريق و�ضع بع�ض
القطرات من البيبتيكيت على اجلهة الداخلية من مع�صمك.

فرتة ال�صالحية وطريقة احلفظ

ح�رضي وجبة طعام واحدة فقط كل مرة .يجب التخل�ص
من املزيج الذي مت ت�سخينه واملزيج املتبقي .عند الإطعام عن
طريق التغذية املعوية بالتنبيب (�أي �إدخال �أنبوب طويل �إىل
املعدة يف حالة عدم متكن الطفل من تناول الطعام عن طريق
الفم والبلع) فال يجب �أن تزيد فرتة تعليق الكي�س عن 4
�ساعات .حتفظ العلبة يف درجة حرارة الغرفة العادية و�أف�ضل
فرتة لل�صالحية مبينة على العلبة .يجب العمل على �إحكام �سد
العلبة املفتوحة ب�صورة جيدة وا�ستهالك حمتوياتها خالل فرتة
�أربعة �أ�سابيع.

املتممة
يحتوي الببتيكيت على الالكتوز و�ألياف الغذاء ّ
الربوبيوتيكية (جي او ا�س/اف او ا�س) وذلك حلفز منو البكترييا
املعوية احلميدة وللحول دون �إ�صابة الطفل بالإم�ساك.
يف �أول ايام ا�ستخدام الببتيكيت ميكن �أن ي�صاب الطفل بقرقعة
وغازات يف املعدة .كما ميكن �أن تالحظي �أن الرباز �أ�صبح �أكرث
�سال�سة .يعترب هذا �إ�شارة جيدة �إذا كان الطفل ي�أكل ب�شهية جيدة
ومعافى ب�صورة عامة.

الببتيكيت كمادة تغنية وكمادة مكملة

للببتيكيت مذاق حمايد ورائحة حمايدة ولذلك فيمكن �إ�ضافته على
الأطعمة الأخرى بدون الت�أثري على مذاقها.
بالن�سبة للطفل الأكرب �سنا نوعا ما (عمره يقل عن � 6سنوات) فتتم
�إ�ضافة الببتيكيت كتغنية للطعام يف وجبات الطفل املختلفة .من
املنا�سب �أن ت�ضيفي  3 – 1مغرفات عيار لكل وجبة طعام.
بالن�سبة للطفل الأكرب �سنا الذي يحتاج �إىل الببتيكيت كمادة
غذائية مكملة فيمكن �أن يتم �إ�ضافة مذاق من الع�صري املركز،
�أو م�سحوق الكاكاو (�أو بوي  ،)Oboyفاكهة مهرو�سة الخ.
(�أنظري الو�صفة يف الكتيب).

ن�صائح عند البدء با�ستخدام
الببتيكيت Pepticate
الببتيكيت مركب ب�صورة خا�صة لتلبية احتياجات الطفل الغذائية.
يحدد طبيب الأطفال و�/أو خبري التغذية ما هي التكملة لتي تعترب
منا�سبة بالن�سبة لطفلك.
الحظي �أن مواد التعوي�ض الغذائية التي يتم حت�ضريها يف املنزل �أو
املنتجات اخلالية من احلليب املوجودة يف متاجر املواد الغذائية
تعترب غري كافية لتغطية احتياجات التغذية لدى الطفل الر�ضيع .ال
تعترب املواد اخلالية من الالكتوز حال بديال لأن الربوتني املوجود يف
احلليب هو ال�شيء الذي ي�ؤدي �إىل ردة الفعل عند الطفل.

هل يجب اال�ستمرار يف �إعطاء قطرات فيتامني د؟
يو�صى �أن يتعاطي جميع الأطفال قطرات فيتامني د ابتداء من �سن
�شهر واحد من العمر وحتى بلوغ � 24شهرا من العمر .ي�رسي هذا
�أي�ضا حتى يف حالة كون طفلك يتعاطى الببتيكيت �إال �إذا �أو�صى
الطبيب �أو خبري التغذية ب�شيء �آخر.

هل يلزم �إعطاء كميات �إ�ضافية من الكال�سيوم؟
خالل الفرتة الأوىل التي يكون الطفل يتغذى فيها بالبيبتيكيت
ب�صورة �أ�سا�سية فال يلزم �إعطاء الطفل كميات �إ�ضافية من
الكال�سيوم �إىل جانب الببتيكيت .ميكن �أن ي�صبح هذا الزما يف
فرتة الحقة وذلك ح�سب كمية الببتيكيت التي يتناولها الطفل
�إىل جانب الطعام اخلايل من احلليب .ا�ست�شريي طبيب الطفل �أو
خبري التغذية

بدء �إعطاء طعام
بقوام جامد
• �إذا كان ذلك ممكنا نو�صي فقط الر�ضاعة بحليب الأم �أو
بالبيبتيكيت كحل بديل حتى �سن � 6أ�شهر من العمر.
• عند بلوغ الطفل � 6أ�شهر من العمر يكون قد حان �أوان تقدمي
مواد غذائية �أخرى .ابد�أي بكميات تذوق بحجم ملعقة �صغرية
من الطعام املهرو�س وقومي بزيادة الكمية تدريجيا خالل �أ�سبوع
واحد تقريبا .حجم الكميات :يحتاج الوقت �إىل فرتة معينة حتى
يعتاد على الطعام ذو القوام اجلامد وعلى مهله .لذلك فال يجب
�أن تنتظري فرتة تزيد عن � 6أ�شهر بالن�سبة لتقدمي طعام �آخر �إىل
جانب البيبتيكيت.
• قدمي مادة غذائية واحدة كل مرة� .إن املواد الغذائية التي تعترب
غري منا�سبة للبدء بها هي البطاط�س والأرز والذرة واجلزر الأبي�ض
والقرنبيط والتفاح واملوز والك�شم�ش والعنبية.

�إذا رف�ض طفلك تعاطي املادة التعوي�ضية التي �أو�صى بها طبيب
الأطفال/خبري التغذية فيجب �أن تقومي مبا�رشة بالتوا�صل مع
الطبيب من جديد للح�صول على ن�صائح �أخرى.
�إن كميات ال�سوائل التي ي�رشبها الطفل �أو يحتاج �إليها هي �شيء
فردي .ي�ساعدك طبيب الأطفال/خبري التغذية على تقييم الكميات
التي يحتاج �إليها الطفل ،ولكن الطفل بنف�سه هو الذي يقرر مدى
�شعوره باجلوع يف تلك اللحظة .يف �أغلب الأحيان يحتاج الطفل
الأ�صغر �سنا �إىل عدد �أكرب من وجبات الطعام ال�صغرية� .إن الطفل
املعافى ي�شعر عندما ي�شبع .ال ترغمي الطفل على تعاطي ما تبقى
يف الزجاجة �إذا ظهرت على الطفل عالمات الر�ضاء.

حليب الأم هو �أف�ضل طعام بالن�سبة للطفل الر�ضيع� .إن
ببتيكيت هو مادة غذائية ت�ستخدم لأغرا�ض طبية خا�صة،
وال يجب �أن ي�ستخدم �إال بناء على ن�صيحة الطبيب وفقط
بعد درا�سة �إمكانيات التغذية الأخرى مبا يف ذلك الر�ضاعة
من الثدي.

عليك القيام دائما قراءة الئحة حمتويات املنتوج على املغلف وجتنّب الأطعمة التي حتتوي على الأ�شياء التالية:
حليبMjölk /
حليب خمرث (فيل ميولك)Filmjölk /
لنب زباريYoghurt /
كرمية قيمرGrädde /
م�سحوق القيمر املجفف/
Gräddpulver
لنب بق�شدة (جريدفيل)Gräddfil /
كرمي فري�شCrème Fraiche /
جيالتي (�آي�س كرمي)Glass /
جنب طازجKeso /

كي�سيلالKesella /
خثارة اللبن (كفارج)Kvarg /
جبنةOst /
جبنة قابلة للدهنMjukost /
م�سحوق اجلنبOstpulver /
جبن مصل اللبن (مسمور)/
Messmör
جنب املاعزMesost /
زبدةSmör /
مرجرينMargarin /

�سمن نباتي/
*Vegetabiliskt margarin
دقيق اخلبز اجلافStröbröd /
فتات البق�سماطSkorpsmulor /
بروتني احلليبMjölkprotein /
زالل بروتني احلليب/
Mjölkäggvita
م�سحوق احلليب اجلاف/
Torrmjölkspulver

م�سحوق احلليب املق�شّ ج/
Skummjölkspulver
�آلبومني احلليب/
Mjölkalbumin
كا�سينات الناتريوم/
Natriumkaseinat
كا�سينيKasein /
م�صل اللنبVassle /
الكتوز**Laktos /

* ح�سب القواعد فيجب �أن يكون الدهن النباتي خال من بروتني احلليب.
** يحتوي الالكتوز املوجود يف املواد الغذائية املعتادة على بروتني احلليب.

و�صفات جيدة:
الرثيد (فللينج  )Vällingوالع�صيدة (جروت  )grötبدون جلوتن
ثريد احلنطة ال�سوداء BOTVETEVÄLLNING

 2دي�سيليرت ماء
ملعقة طعام واحدة من دقيق احلنطة ال�سوداء
 6مغارف من البيبتيكيت
اخلطي املاء ودقيق احلنطة ال�سوداء يف ك�رسولة (طنجرة)� .إغلي
املزيج ودعيه بغلي ب�ضع دقائق مع التحريك امل�ستمر �إرفعي
الك�رسولة عن املوقد احلار واتركي املزيج يربد قليال ثم �إمزجي
البيبتيكيت.
ثريد دقيق الذرة (مايزينا) MAIZENAVÄLLNING

 2دي�سيليرت ماء
 2ملعقة طعام من املايزينا
 6مغارف من البيبتيكيت
اخلطي املاء ودقيق املايزينا يف ك�رسولة (طنجرة)� .إغلي املزيج
ودعيه بغلي ب�ضع دقائق مع التحريك امل�ستمر �إرفعي الك�رسولة
عن املوقد احلار واتركي املزيج يربد قليال ثم �إمزجي البيبتيكيت.

ع�صيدة دقيق الذرة (مايزينا) MAIZENAGRÖT

 2دي�سيليرت ماء
 1,5ملعقة طعام من املايزينا
 6مغارف من البيبتيكيت
اخلطي املاء ودقيق املايزينا يف ك�رسولة (طنجرة)� .إغلي املزيج
ودعيه بغلي ب�ضع دقائق مع التحريك امل�ستمر �إرفعي الك�رسولة
عن املوقد احلار واتركي املزيج يربد قليال ثم �إمزجي البيبتيكيت.
قدميه مع قليل من هري�س الفاكهة �رشيطة ان يكون قد مت �سابقا
تقدمي هري�س هذه الفاكهة للطفل وكذلك مزيد البيبتيكيت*.

