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Przedmowa
Książka adresowana jest do rodziców dzieci, które nie chcą jeść, ale 
również do tych, którzy chcą uniknąć problemów z jedzeniem po-
przez świadome kształtowanie nawyków żywieniowych na każ-
dym etapie życia dziecka. Informacje w niej zawarte będą przydat-
ne również specjalistom, takim jak lekarze pediatrzy, gastrolodzy, 
logopedzi, pedagodzy, wychowawcy przedszkolni i psychologowie 
dziecięcy. Książka wyjaśnia, na czym polegają problemy w jedzeniu, 
podpowiada, z czego mogą wynikać i jak im zapobiegać. Niedobór 
pokarmu, kryzys laktacyjny czy utrudniające karmienie problemy 
emocjonalne niemowlęcia i rodziców zostały dokładnie omówione, 
począwszy od przyczyn, a skończywszy na sposobach radzenia so-
bie z nimi. W kolejnych rozdziałach dowiadujemy się, jak ważne jest 
pierwsze karmienie piersią, jak wartościowe jest mleko matki, jak 
karmić piersią, a także jak rozpoznawać, kiedy dziecko jest głod-
ne i tym samym karmić je dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebuje. 
Szczegółowo omówione jest karmienie dziecka w pierwszym pół-
roczu życia, w okresie buntu dwulatka, a później w wieku przed-
szkolnym i szkolnym. Autorka zwraca uwagę na to, że każdy etap 
rozwoju generuje inne wyzwania – odstawienie od piersi, rozsze-
rzanie diety, pobyt w przedszkolu z dala od rodziców czy rzeczy-
wistość szkolna. Poszczególne rozdziały pokazują wpływ nowych 
umiejętności rozwojowych, zmian otoczenia oraz problemów zdro-
wotnych na karmienie dziecka. Podpowiadają, jak opanować kłopo-
ty związane z jedzeniem.

Każdy rozdział kończy się podsumowaniem w postaci praktycz-
nych porad dla osób karmiących maluchy i odpowiedzialnych za je-
dzenie starszych dzieci. Są tu adresy poradni laktacyjnych, a także 
omówienie niestandardowych problemów wynikających z trauma-
tycznych przeżyć związanych z karmieniem. Można skorzystać z go-
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towych i sprawdzonych rozwiązań proponowanych przez autorkę. 
W książce są także rzeczowe porady dietetyka, niezwykle pomocne 
dla rodziców niejadka w każdym wieku – od pierwszych dni życia 
aż po wiek szkolny. Znalazły się tu również jadłospisy i tabele ży-
wieniowe, na których warto się wzorować, wprowadzając modyfi-
kacje do diety dziecka. 

Książka pomoże rodzicom poradzić sobie w nowych sytuacjach, 
które mogą generować kłopoty z jedzeniem u ich pociech. Pokaże, 
jak ważne są wspólne posiłki oraz atmosfera w trakcie jedzenia i jak 
wiele zależy od nawyków żywieniowych samych rodziców. Kiedy 
zrozumiemy istotę problemu i znajdziemy przyczyny, łatwiej nam 
będzie sobie z nim poradzić. 

Jeżeli przyswoimy sobie tę wiedzę, okaże się, że nie taki nieja-
dek straszny. 
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