
„Gdy z jedzeniem problem wielki,  

czyli słów kilka o neofobii żywieniowej.” 

Neofobia żywieniowa to zaburzenie odżywiania, w którym dziecko nie chce jeść 
nowych pokarmów. Trudność dotyczy zapachu, barwy czy konsystencji produktów. 
Zastanowienia wymagają na pewno nietypowe, powtarzające się zachowania dziecka 
w czasie posiłków: 
- nerwowe wypytywanie „Co będziemy jeść?”, 
- niechętne zajmowanie miejsca przy stole, 
- słowne odmawianie zjadania podanych pokarmów, 
- nerwowe odsuwanie talerza, 
- brak zgody na próby karmienia dziecka, 
- wypijanie dużych ilości płynów, 
- zjadanie zamiast posiłków bułki lub kromki chleba, 
- akceptowane w menu przedszkolaka to: rosół, kotlet schabowy, makaron bez 
dodatków (tzw. „suchy”) i wyżej wspomniane pieczywo, 
- w przypadku, gdy dziecko nie dostało bułki na śniadanie, to w czasie obiadu – 
mimo głodu – nadal odmawia jedzenia podanych pokarmów, 
- w przypadku podania potrawy z sosem, u dziecka pojawia się często odruch 
wymiotny. 

Kiedy pojawia się problem? 

1. Gdy okres niemowlęcy i wczesnodziecięcy przebiegał bez ciężkich chorób 
mogących mieć wpływ na nieprawidłowy rozwój układu nerwowego (zmysły: wzroku, 
węchu, smaku i dotyku). 
2. Jeśli wykluczacie istnienie schorzeń, w przebiegu których pojawiają się trudności 
żywieniowe: choroby neurologiczne, przewodu pokarmowego, wady wrodzone, 
choroby metaboliczne, zaburzenia krążeniowo-oddechowe. 
3. W przypadku gdy problemy z przyjmowaniem pożywienia pojawiły się już we 
wczesnym dzieciństwie, kiedy wprowadziliście nowe produkty, a one budziły niechęć, 
wręcz zdenerwowanie 
u dziecka, szczególnie te „zimne” - warzywa, owoce, soki, sery. 

Wyżej wymienione sytuacje koniecznie wymagają konsultacji z lekarzem rodzinnym, 
dietetykiem lub psychologiem dziecięcym. Rzetelna wiedza na temat jedzenia i 
zaburzenia z nim związanego, czyli neofobii żywieniowej pozwoli Wam przetrwać 
zupełnie naturalne okresy „buntu” posiłkowego i właściwie zareagować, gdy będzie 
przybierał na sile lub wydłużał się 
w czasie. 

 



A co, jeśli nie zrobię nic? – czyli o konsekwencjach. 

Dość często spotykaną reakcją na informacje o neofobii lub w ogóle o trudnościach 
z jedzeniem jest podawanie argumentu typu „znam wiele osób, które w ogóle nie 
jedzą owoców/warzyw, żyją i są szczęśliwe”. Warto zatem od razu zaznaczyć, że 
straszenie zaburzeniem lub wmawianie trudności wzmaga lęk u rodziców, a więc i u 
dzieci i nasila jedzeniowe wyzwania. Nikt nie powinien tego robić. Jednak 
bagatelizowanie problemu może skutkować negatywnymi konsekwencjami. Wiele 
dzieci przechodzi bez większych trudności przez okres neofobii. Te, 
u których problemy z jedzeniem utrzymują się przez długi czas lub narastają, 
zmagają się 
z różnymi tego konsekwencjami.  

Oto niektóre z nich: 

Konsekwencje emocjonalne 

Życie w strachu, z silną potrzebą kontroli i gotowości do ucieczki przed trudną i 
stresującą sytuacją jedzeniową jest wyczerpujące. Nieustanna potrzeba analizowania 
sytuacji pod kątem tego, co będzie do jedzenia, ograbia ze spontaniczności i 
ogranicza aktywność dziecka i młodego człowieka.  

Już bardzo małe dzieci zdają sobie sprawę z oczekiwań, jakie rodzice mają wobec 
nich względem jedzenia. Nawet jeśli rodzice odpuścili zmuszanie ich do jedzenia, 
dziecko wie, że swoimi specyficznymi zachowaniami wyróżnia się na tle innych. Jeśli 
jednak rodzice nie mają wiedzy na temat trudności dziecka, postrzegają je jako 
uparte, manipulujące itp. Przekonanie dziecka, że nie spełnia oczekiwań rodziców, że 
opiekunowie są rozczarowani jego zachowaniem (żywieniowym), wpływa na 
samoocenę. Nie bez znaczenia jest też fakt, że również poza rodziną dzieci z neofobią 
żywieniową czują się inne ze względu na swoje reakcje na jedzenie.  

Konsekwencje społeczne 

Częste nieporozumienia, poczucie winy nie sprzyjają kształtowaniu bliskich relacji 
rodzinnych. W przedszkolu lub szkole dzieci również unikają sytuacji wymuszających 
kontakt 
z jedzeniem, np. nie siedzą z dziećmi w porze posiłków, nie uczęszczają na stołówkę, 
nie jedzą razem z klasą posiłku itd. Dziecko, które unika nie tylko jedzenia, ale 
wszelkiego kontaktu 
z nieakceptowanym jedzeniem, nie pójdzie z rówieśnikami po szkole np. pograć w 
gry lub do kina, jeśli wiąże się to ze wspólnym posiłkiem. Jedzenie bardzo często 
towarzyszy różnym sytuacjom społecznym. Unikanie go może wiązać się z poczuciem 
samotności lub wykluczenia. 

Konsekwencje zdrowotne 

Wiele badań wskazuje, że menu zawężone do kilku produktów może doprowadzić do 
niedoboru niektórych substancji odżywczych. Konsekwencje w obszarze zdrowia 
dotyczą możliwych niedoborów składników odżywczych, ale także mogą się wiązać z 
większym ryzykiem zachorowania na wiele tzw. chorób cywilizacyjnych, takich jak 
otyłość (przez spożywanie 
w nadmiarze produktów węglowodanowych i przetworzonych), cukrzyca, nowotwory. 



Nie warto bagatelizować niepokoju rodziców lub trudności, jakich doświadczają w 
związku 
z niechęcią dziecka do spożywania nowych produktów. Wcześnie rozpoznanie 
problemu pozwala uniknąć wtórnych trudności, które rosną jak śniegowa kula, 
niszcząc po drodze relacje rodzinne, samoocenę dziecka i negatywnie wpływając na 
jego zdrowie.  

Wczesne podjęcie kompleksowych, odpowiednio zaplanowanych działań 
terapeutycznych, obejmujących zarówno dziecko, jak i jego rodziców, pomaga 
zapobiec dalszym trudnościom. Pokonanie lęku przed jedzeniem jest możliwe. I może 
stanowić kluczowe, niezwykle pozytywne doświadczenie w życiu dziecka i całej 
rodziny.  

 


