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واﻟﺪ ﺷﺪن ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدش را دارد .ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد و دوران ﺑﺎرداری و ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯿﺴﻤﻮﻧ ﻧﻮزاد و  ...ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ
ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺶ ﻣﺎﻫﮕ ﻧﻮزادان ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر و ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺗ ﺬﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛
از ﺷﺶ ﻣﺎﻫﮕ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻨﺎر ﺗ ﺬﯾﻪ اﺻﻠ ﻧﻮزاد ( ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ) ،دادن ﻏﺬای ﮐﻤﮑ ﺑﻪ ﻧﻮزاد را ﻧﯿﺰ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻏﺬای ﻧﻮزاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺎﻣﻼ ً ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﮐﺮﻣ ﺷﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و رﻗﺖ آن ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤ ﻏﻠﯿﻆﺗﺮ از ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ،درﺳﺖ ﻣﺜﻞ
ﻓﺮﻧ آرد ﺑﺮﻧﺞ ﯾﺎ اﻧﻮاع ﺳﺮﻻک ﻧﻮزادان.
ﻓﺮﻧ ﻧﻮزاد را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آب ،ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر و ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑ ﻀ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی آرد ﺑﺮﻧﺞ از ﺷﯿﺮ
ﺧﺸﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻧ ﻧﻮزاد ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ را ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش ﻣ دﻫﯿﻢ.

ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﻮزاد ﺑﺎ آرد ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎﻧﮕﯽ
آرد ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺞ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن آرد ﺑﺮﻧﺞ
در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﻗﺘﮕﯿﺮ اﺳﺖ ،ﯾﮑﺒﺎر ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از آن را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و در ﯾﺨﭽﺎل درون ﻇﺮف ﺷﯿﺸﻪ ای ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻧﮕﻪ
داری ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﯿﻪ آرد ﺑﺮﻧﺞ در ﺧﺎﻧﻪ
1

ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺮﻏﻮب ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ را ﺷﺴﺘﻪ و درون ﺳﯿﻨﯽ ﭘﻬﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﻢ داﻧﻪ
ﻣﺮﻏﻮب ﯾﺎ ﺧﺮده ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑ ﺪ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ،ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎ را ﺑﺎ آﺳﯿﺎب ﺧﺮد ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ اﻟﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
آرد ﺑﺮﻧﺞ اﻟﮏ ﺷﺪه را درون ﻇﺮوف ﺷﯿﺸﻪ ای ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ).ﺗﺎ  6ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﺖ(
ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از آﺳﯿﺎب ﺷﺪن ﺧﻮب ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﺮﻧﺞ ﮐﭙﮏ ﺑﺰﻧﺪ.

در ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﻮزاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻤﯽ ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻧﯽ ﺑﺰﻧﻢ؟
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻧ ﺷﮑﺮ ﻧﺰﻧﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﻠ ﮐﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ در ﺣﺪ ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮری .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮑﺮ ﺑﯽ ﻣﺰه اﺳﺖ و
ﺑﭽﻪ ﻧﻤ ﺧﻮرد!!
ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺷﻤﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ ﺷﯿﺮ ﻣ ﺧﻮرده ﮐﻪ ﻃﻌﻢ آن ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻧ ﻧﺪارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮔﺰ ذاﺋﻘﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎی
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﻮق ﻧﺪﻫﯿﺪ.

آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻓﺮﻧﯽ ﻧﻮزاد را ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ؟
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮﻧ را ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﮔﺎو ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﯾﮏ روز در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻪ داری ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ از ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ
ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻧ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﻏﺬای ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻪ داری ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ آن را دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.

ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻧﯽ ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر
ﻣﻮاد ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر
ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮری ﺳﺮ ﺻﺎف آرد ﺑﺮﻧﺞ
ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮری ﺳﺮ ﺻﺎف ﺷﮑﺮ ﯾﺎ ﺧﺮده ﻧﺒﺎت
ﭘﻨﺞ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮری ﺷﯿﺮ )ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ً ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ(

روش ﭘﺨﺖ ﻓﺮﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر
 -1آرد ﺑﺮﻧﺞ و ﺷﮑﺮ را ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤ آب ﺑﭙﺰﯾﺪ.
 5 -2ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺷﯿﺮ ﺧﻮد را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
 -3ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑ ﺪ از آﻧﮑﻪ ﻗﻮام آن ﮐﻤ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺷﺪ ،زﯾﺮ ﮔﺎز را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ :ﺷﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺣﺮارت ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﺷﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺪت زﯾﺎدی ﺣﺮارت ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺑ ﺪ از ﺧﻨﮏ ﺷﺪن ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﭘﺸﺖ دﺳﺘﺘﺎن را ﻧﺴﻮزاﻧﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻮزادﺗﺎن را ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻏﺬای ﻣﻘﻮی ﺗ ﺬﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻧﯽ ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻧ ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﺑﺎ ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻧ ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر در اﯾﻦ اﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺒﻞ از
ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ را ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،وﻟ ﺑﺮای ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑ ﻀ از واﻟﺪﯾﻦ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه آﻟ ﺮژی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﺷﯿﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻮاد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖزای آن ﻣ ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻧﻮزادان ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻓﺮﻧ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه درﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،دﭼﺎر ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد ﺑﺎی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ در ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﻫﺸﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ و دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک از ﭼﻪ ﺳﻨ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﯿﺮ
ﮔﺎو ﺑﺨﻮرد.

ﻣﻮاد ﻻزم ﺑﺮای ﻓﺮﻧﯽ ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه
ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮری ﺳﺮ ﺻﺎف آرد ﺑﺮﻧﺞ
ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮری ﺳﺮ ﺻﺎف ﺷﮑﺮ ﯾﺎ ﺧﺮده ﻧﺒﺎت
 211ﻣﯿﻠ ﻟﯿﺘﺮ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه )ﻣﻌﺎدل ﻧﺼﻒ ﻟﯿﻮان ﻣﻌﻤﻮﻟ (

ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻧﯽ ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺪت  11دﻗﯿﻘﻪ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه را در ﻇﺮﻓ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
ﮐﻤﮏ آب ﺟﻮﺷﯿﺪه ﺳﺮد ﺷﺪه،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﺷﯿﺮ و آب ﻫﻤﺎن ﻧﺼﻒ ﻟﯿﻮان ﺷﻮد
ﺳﭙﺲ آرد ﺑﺮج و ﺷﮑﺮ را ﺑﻪ ﺷﯿﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻗﻮام ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮام آن ﮐﻤ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺷﺪ ،زﯾﺮ ﮔﺎز را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ.
3

ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻧﯽ ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﻓﺮﻧ ﺑﺮای ﻧﻮزاداﻧ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺗ ﺬﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﮔﺎو ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارﻧﺪ.
ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻧ ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧ ﺑﺎ ﻓﺮﻧ آرد ﺑﺮﻧﺞ ﻧﺪارد.
ﻣﻮاد ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻧﯽ ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ
 2ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮری ﺳﺮ ﺻﺎف آرد ﺑﺮﻧﺞ
ﯾ ﮏ ﻓﻨ ﺠ ﺎ ن آ ب
ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ
ﻧﺼﻒ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮری ﺳﺮ ﺻﺎف ﺷﮑﺮ ﯾﺎ ﺧﺮده ﻧﺒﺎت

روش ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻧﯽ ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ
آب را ﺑﺎ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ در ﻇﺮف ﮐﻮﭼﮑﯽ )ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﻟﻌﺎﺑﯽ( ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ؛
ﺳﭙﺲ آرد ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
آرد ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﺸﺖ ﻗﺎﺷﻖ ،ﮐﺎﻣﻼ در آب ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﮑﺮ ﯾﺎ ﺧﺮده ﻧﺒﺎت را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺪود  15ﺗﺎ  20دﻗﯿﻘﻪ ﻇﺮف را روی ﺣﺮارت ﻣﻼﯾﻢ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﻣﺮﺗﺐ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺮﻧ ﻧﻮزاد ﮐﻤ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺷﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺷﻌﻠﻪ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ .
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺗﺎ در دﻣﺎی اﺗﺎق ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺮد ﺷﻮد.
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ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻧﯽ ﻧﻮزاد ﺑﺪون ﺷﯿﺮ )ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻧﯽ ﻧﻮزاد ﺑﺎ آب(
ﻣﺎ ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻧ ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر و ﺣﺘ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ را ﮔﻔﺘﯿﻢ؛
اﮔﺮ ﻧﻮزادﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﮔﺎو ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ
ﻓﺮﻧ ﻧﻮزاد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ از آرد ﺑﺮﻧﺞ و آب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮاد ﻻزم درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻓﺮﻧﯽ ﺑﺪون ﺷﯿﺮ
ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری آرد ﺑﺮﻧﺞ
ﻣﻘﺪار ﮐﻤ ﺷﮑﺮ
آب

روش ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻧﯽ ﺑﺪون ﺷﯿﺮ و ﺑﺎ آب
اﺑﺘﺪا ﺷﮑﺮ و آرد ﺑﺮﻧﺞ را در ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن آب ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ؛
اﺑﺘﺪا ﺷﮑﺮ و آرد ﺑﺮﻧﺞ را در ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن آب ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ؛
روی ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺪت  15ﺗﺎ  20دﻗﯿﻘﻪ ﺣﺮارت دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻮام ﯾﮏ ﻣﺎﺳﺖ ﺷﻞ ﺑﺮﺳﺪ .ﺳﭙﺲ ﺣﺮارت را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ.
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اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﺮ را در ﻓﺮﻧ دارﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺷﯿﺮ ﻓﺮﻧ درﺳﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﭼﺮاﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﻓﺮﻧ ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﯾﺎ
ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﻣﻘﻮیﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﻮزاد رﻓﻼﮐﺴﯽ
رﻓﻼﮐﺲ در ﻧﻮزادان ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ؛ ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﻧﻮزاد رﻓﻼﮐﺴ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﻮدش را دارد ﮐﻪ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻤﮏ
ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻟﻌﺎب ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ رﻓﻼﮐﺲ ﻣ ﺷﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻃﺮز ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻧ ﺑﺮای ﻧﻮزاد رﻓﻼﮐﺴ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻧ آرد ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﻏﺬای ﮐﻤﮑ در اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﭘﻮره ﻏﻼت و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺳﻮپ ﻫﺎی ﻣﯿﮑﺲ
ﺷﺪه ﺧﺎﻧﮕ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺘ ﺣﺮﯾﺮه ﺑﺎدام ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺼﺮف ﻧﺸﻮد.

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در  omigo.irﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در اﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و آﻧﺮا ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ
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