
Neofobia żywieniowa okiem logopedy 

 

 Jedzenie, spożywanie posiłków 

to z założenia czynność przyjemna, 

mająca na celu nie tylko zaspokojenie 

głodu, ale także potrzebę bliskości                    

z drugim człowiekiem, potrzebę smaku, 

estetyki. Wszyscy wiemy, że o wiele 

lepiej smakuje dany posiłek, gdy 

spożywamy go wspólnie z bliskimi, 

gdy go celebrujemy odpowiednią 

oprawą: nakryciem stołu, sposobem 

podania, odpowiednią nastrojową 

muzyką w tle etc. Każdy z nas zapewne 

ma takie przyjemne doświadczenie 

wspólnej kolacji z ukochaną osobą, 

wspólnego posiłku w gronie rodziny 

czy przyjaciół. Spotkamy się, 

rozmawiamy, spędzamy wspólnie czas. 

Temu niemal zawsze towarzyszy 

posiłek. 

 Sama czynność jedzenia wydaje 

się rzeczą prostą: nałożenie części posiłku na łyżkę, otwarcie buzi, włożenie łyżki                                         

z pokarmem do ust, przegryzienie i połknięcie. Niestety nic bardziej mylnego. 

Jedzenie to bardzo złożony proces, którego powodzenie zależy od aktywizacji wielu 

czynności organizmu oraz zmysłów. 

 

Co robić gdy... 

• jesteśmy rodzicami dziecka, które zjada niewiele, niechętnie i nie zawsze to, co 

akurat nam wydaje się smaczne i zdrowe? 

• jedzenie nie jest przyjemnością? 

• dziecko odmawia jedzenia, reaguje płaczem, lękiem, odruchem wymiotnym, 

ucieczką od stołu? 

• namawianie do jedzenia, zabawianie przy stole, bieganie z łyżką za dzieckiem 

nie przynosi efektu? 

 

Czym jest neofobia żywieniowa? 

Kogo dotyczy? W jakim wieku występuje? 

Jakie są przyczyny neofobii żywieniowej? 

Co zrobić, by pokonać/ złagodzić neofobię żywieniową? 

Gdzie szukać pomocy? 

Jak niechęć do jedzenia wpływa na rozwój mowy? 

Na  te i inne pytania związane z neofobią żywieniową odpowiem w kilku poniższych 

akapitach. 

  



Neofobia żywieniowa to lęk (fobia)  przed jedzeniem czegoś nowego (neo). To 

niechęć do spróbowania czegoś, co jest nowe, jeszcze w smaku nieznane. Często 

towarzyszy jej wybiórczość pokarmowa. Dziecko akceptuje i spożywa tylko wybrane 

produkty spożywcze i konsekwentnie je spożywa. 

 Neofobia żywieniowa to typowa rozwojowa reakcja na nieznane dotąd 

jedzenie. Na pewnym etapie rozwoju każdego człowieka jest zachowaniem 

naturalnym, mającym na celu obronę organizmu przed czymś nowym, potencjalnie 

stanowiącym zagrożenie dla zdrowia. 

 Jednak problem neofobii żywieniowej może nasilać się u dziecka zwykle 

między 2 a 5 rokiem życia. Obserwuje się zmniejszenie jej objawów około 6. roku 

życia. Dziecko widzi, że inni spożywają dany produkt, a mimo to odmawia zjedzenia 

go. Reakcja odmowy bywa zwykle bardzo nasilona, nacechowana lękiem, obawą, 

płaczem, a niekiedy nawet silnym odruchem wymiotnym na sam widok danego 

produktu. 

 Przyczyną występowania neofobii żywieniowej może być etap uczenia się 

nowych smaków, ich rozpoznawania, akceptacji i kształtowania się preferencji. Te 

ostatnie mają szansę mocno rozwijać się już w łonie matki. Dostarczane dziecku wraz 

z pokarmem matki różnorodne smaki stwarzają okazje do tak wczesnego ich  

nabywania. Jeśli dieta matki jest jednorodna pod względem smaków, dziecko 

zaczyna akceptować tylko te smaki, których doświadcza. Dalsze odkrywanie nowych 

smaków odbywa się już po narodzinach w drodze karmienia piersią. Niemowlę także 

i na tym etapie swojego rozwoju jest w stanie pokazać swoje preferencje pokarmowe. 

Smak tego, co je mama, ma wpływ na smak mleka, które spożywa dziecko ssąc pierś. 

 Równie ważnym aspektem przyczynowym neofobii żywieniowej jest 

środowisko rodzinne dziecka i nawyki żywieniowe najbliższych. Mają one ogromny 

wpływ na to, jak będzie wyglądało spożywanie posiłków przez dziecko, jakie będą 

jego preferencje pokarmowe.  Częsta ekspozycja, pokazywanie dziecku danego 

produktu, niweluje lęk przed nowym. Jeśli bowiem to, co dzisiaj nowe i nieznane 

zagości w polu widzenia dziecka, stanie się znanym i mniej „zagrażającym”. 

 Istnieją dwa krytyczne momenty w rozwoju dziecka, kiedy to neofobia 

żywieniowa może się nasilić. Pierwszy wiąże się z momentem odstawienia dziecka 

od piersi ( z reguły dzieje się to między 4 a 8 miesiącem życia), drugi etap przypada 

na okres kształtowania się samodzielności tj. między 1,3 m-ce a 3. rokiem życia. 

 Dziecko reaguje na jedzenie lekiem, ponieważ z góry zakłada, że 

doświadczenie to będzie znowu wiązać się z czymś nieprzyjemnym dla niego. 

Dlatego, aby wybrać właściwą drogę ku złagodzeniu tego lęku należy rozpocząć... 

 

OSWAJANIE 

• zmiana podejścia do jedzenia z konieczności zjedzenia czegoś na możliwość; 

• zaniechanie stosowania presji, nawet tej subtelnej, delikatnej; 

• wyeliminowanie dystraktów tj. przedmiotów, które rozpraszają dziecko, 

odsuwają jego uwagę od jedzenia np. bajki na smartfonie, oglądanie TV, podawanie 

jedzenia podczas zabawy, bieganie za dzieckiem z jedzeniem itp. 

• stosowanie się do zasady regularności posiłków i zaniechanie podawania 

przekąsek między głównymi posiłkami 



• wielozmysłowe poznawanie nowych produktów żywieniowych                                                

z zaakcentowaniem tego, że samo spróbowanie powinno odbywać się pod koniec 

tego zmysłowego poznania (edukacja sensoryczna) 

• zapoznawanie z nowym produktem poprzez zabawę nim, oglądanie go przez 

lupę, przezroczystą torebkę/pudełko, turlanie, dodawanie do innych zabawek, 

krojenie, dotykanie palem, dłonią, wąchanie... 

• pokazywanie różnych struktur, kształtów, wyglądu i konsystencji danego 

produktu 

• częste czytanie dziecku książeczek o tematyce jedzenia 

• nie zakładanie z góry, że dziecko nie lubi danego pokarmu. Jeśli raz czy dwa 

nie chciało czegoś spróbować, nie oznacza to, że za kolejnym razem nie zmieni 

zdania. Zakładanie, że i tak tego nie zje, mówienie o tym głośno nie zachęca do 

poznawania, 

• zaakceptowanie dziecięcej neofobii żywieniowej i nie okazywanie lęku, 

zdenerwowania czy złości 

 

 Problemami opisanymi wyżej zajmują się logopedzi - terapeuci karmienia.  

Dlatego, jeśli obawiasz się, że Twoje dziecko prezentuje opisany w artykule lęk przed 

jedzeniem nowego, ma wybiórczość pokarmową, słabo przybiera na wadze, 

niechętnie gryzie czy żuje,a do tego mało mówi lub ma wady wymowy, skontaktuj 

się z logopedą – terapeutą karmienia. 

 Rozwój umiejętności jedzenia ściśle wiąże się z rozwojem mowy. Prawidłowe 

nabywanie umiejętności ssania, gryzienia, żucia oraz umiejętność dojrzałego 

połykania warunkuje prawidłowy rozwój mowy dziecka. Czynności te w sposób 

naturalny przygotowują aparat artykulacyjny do mowy, usprawniając jego pracę. Są 

także warunkiem koniecznym do prawidłowego rozwoju zgryzu i jamy ustnej. 

 Nie zwlekaj! Odpowiednio wcześnie rozpoczęta terapia karmienia to szansa na 

pokonanie lęku przed jedzeniem i klucz do sukcesu na polu prawidłowej wymowy. 
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