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Све је више деце са различитим
алергијама на храну.
Најчешћи нутритивни алергени код деце
су: млеко,глутен,јаја,орашасти плодови,
соја,риба,кикирики.Пилетина,свињетина,
говедина,цитрусно воће,кромпир спадају
у алергене који ређе, најчешће у комбин-
ацији са другим алергеном, изазивају
хиперсензибилизације.

Лечење нутритивне алергије се заснива 
на једној од две врсте дијета, 
елиминацијској или провокациској.
Када се родитељи први пут сусретну са 
елиминационом дијетом, прво што 
помисле је да ће им дете бити гладно.



ЕЛИМИНАЦИЈСКА ДИЈЕТА
Има неколико фаза
(фаза идентификације, олигоантигенска фаза,фаза
одржавања), а траје месец дана.
У првој фази – идентификације, открива се узрочник.
Потом са наставља са намирницама мањих
алергијскихпотенцијала(јагњетина,месо дивљачи,шарга-
репа,грашак,пиринач,тестенина,јабуке,банане,брескве,тр-
ешње,мед...). Док траје дијета требало би избегавати
зачине,конзервансе,адитиве. Уколико се открије
нови алерген, он се искључује, а наставља се са
другом фазом. Једном постигнуту антиалергијску
равнотежу треба одржати седам дана. Списак
узрочника алергије треба избегавати онолико дуго у
зависности од старости алергичара. Обично се код
деце у пубертету тај списак смањи или,чак, нестане.



ПРОВОКАЦИЈСКА ДИЈЕТА
Инкриминишући алерген се искључује на
кратко из исхране (15 дана), а потом се
поново постепено уводи.

Дијета је згодна за поновну процену
алергена, али и као најбржи начин да се
открију они који немају никакве алергије.



КАКО ИСКОМБИНОВАТИ ОБРОК МАЛОМ 
АЛЕРГИЧАРУ

У зависности од тога које намирнице су алергени.

Узмимо на пример да је дете алергично на
најшири спектар алергена.

Приликом састављања дневног менија , служите
се визуелним ограничењима – тако што ће на
тањиру највећи простор да заузму намирнице са
најмање доказаних алергијских својстава, а
најмањи оне које су потенцијални мањи или већи
алергени.



ДОРУЧАК:
Интегрални хлеб од 
овса или јечма, 
намаз од банане и 
сувог грожђа, шоља 
млека од пиринча.

УЖИНА:
Воћна салата од 
јабуке и крушке са 
шлагом од сојине 
павлаке, кекс од 
рогача, сок од 
шљиве

РУЧАК:
Супа од говедине,
мусака од интеграгр-
алног пиринча, шар-
гарепе, кукуруза и
карфиола, салата
од лука и куваног
кромпира

УЖИНА:
Ванила пудинг од
соје



ВЕЧЕРА:

ТОРТИЉЕ  ОД 
БЕЗГЛУТЕНСКОГ 
БРАШНА, ПУЊЕНЕ 
ПРЕДХОДНО 
ПРИПРЕМЊЕНИМ 
СОСОМ ОД 
ПЕЧУРКИ, ЛУКА И 
СОСА ОД 
ПАРАДАИЗА



Заблуда је да деца која живе са 
највећим ограничењима у исхрани не 
могу да уживају у разноврсној храни.

Често их посматрамо са сажаљењем.
Но, истина је д су она у највећој мери 
ограничена у конзумацији вештачких 
готових производа, што је у неку руку 
пре благослов.



И на крају, најважније 

ЛЕПО СЕРВИРАН И „ШАРЕН“ ОБРОК,

РАЗВЕСЕЛИЋЕ И ПОСТАЋИ АПЕТИТ 
СВАКОГ ДЕТЕТА. 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ !


