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Dawno, dawno temu w odległej galaktyce…
Dzieci były karmione piersią długo i dietę rozszerzano im
późno (są miejsca na ziemi, gdzie nie dotarła cywilizacja i
tam to się nadal praktykuje z zyskiem dla dzieci i
społeczeństwa). Potem przyszły ciężkie czasy i dzieci trzeba
było czymś wykarmić, matki umierały przy porodzie lub szły za
pracą, mamek nie było, zaczęto podawać im jałowe (czyli
pasteryzowane, a raczej przegotowane) mleko krowie, ale dzieci
umierały, bo mleko było ubogie w potrzebne składniki odżywcze,
minerały i witaminy. Dzieciom brakowało wrażliwej na
temperaturę witaminy C, więc chorowały na szkorbut i umierały,
z innymi witaminami nie było lepiej, niedobór witaminy B1
powodował chorobę beri beri, brak witaminy A kurzą ślepotę i
podatność na infekcje wskutek wysychania śluzówek. Jak wiadomo
krowa i człowiek różnią się od siebie na pierwszy rzut oka
(chociaż producenci mieszanek tej różnicy nie widzą i z
„uporem maniaka” próbują nam wmówić, że mleko krowie jest na
wzór mleka matki), mają więc różne zapotrzebowania. Do tego
mleko krowie ma za dużo białka i soli mineralnych
obciążających nerki dziecka bardziej niż pokarm ludzki. Wbrew
powszechnej opinii nie jest ono tak tłuste jak mleko kobiece,
ale za to zawiera tłuszcze nasycone, ludzkie mleko natomiast
tłuszcze nienasycone, bogate w kwasy omega. Dzieciom podawano
więc rozcieńczone krowie mleko, zagęszczane mączką… glutenową,
czyli mąka pszenną.
Oczywiście, dzieci były tym miksem „zapchane”, co powodowało
zaparcia, więc konieczne było podawanie płynów: wody, a
zwłaszcza słodkich herbatek typu: rumianek, czy koper włoski,
co pozwalało na przetrwanie 3-godzinnych przerw między
karmieniami. Ale o tym niżej.

O różnicach w mleku ludzkim i krowim pisałam tutaj

http://www.akademiadietetyki.pl/

Na
stronie
http://www.birthingandbreastfeeding.com/
prowadzonej przez Christy Jo Hendricks – Doule i IBCLC
pojawiał się infografika obrazująca zestawienie mieszanki i
mleka kobiecego i kampanie o zakończenie dezinformacji w
reklamie preparatów mlekozastępczych.
Niedobór witamin wymusił uzupełnienie ich z innych pokarmów

(wtedy jeszcze nie wiedziano, że to o witaminy chodzi, a
jedynie że pewne pokarmy zapobiegają rozwojowi chorób. Nie
wiedziano jeszcze dlaczego np. szkorbut był chorobą marynarzy
i żołnierzy odciętych od źródeł świeżych owoców), tym sposobem
dietę zaczęto rozszerzać gdy dzieci skończyły 6 tyg. Zaczęto
podawać im warzywa – marchewka (ß-karoten, czyli witamina A) z
jajkiem (żelazo) i masłem (witaminy A i D) oraz owoce, źródło
witaminy C, aby dostarczyć brakujących składników,
często butelką ze smoczkiem (co pokutuje po dzień dzisiejszy).
Dzieci przestały umierać, ale lata świetlne zajęło producentom
mleka sztucznego dodanie witamin i innych składników do swoich
produktów, tak aby wyeliminować potrzebę wczesnego
rozszerzania diety, jako że liczył się dochód, a nie zdrowie
dzieci. Dopiero przepisy i regulacje prawne wymusiły tak
naprawdę wzbogacanie mieszanek mlekozastępczych o odpowiednio
dobrane kompozycje witamin i mikroelementów oraz zastąpienie
ciężkostrawnych wysokonasyconych tłuszczy roślinnymi. Czy to
dobra zmiana (modne ostatnio stwierdzenie)? Śmiem wątpić,
czytając składy współczesnych mieszanek.
Kiedy już mieszanki były „dobrze” skomponowane i stosownie
wymieszane, przesunięto moment rozszerzania diety na ukończone
4m.ż.. Niestety wczesne rozszerzanie diety przeniosło się też
na dzieci karmione naturalnie, a to dlatego, że wprowadzono
takie zalecenia: ANTYporadnik, czyli jak zabić laktację w 5
krokachi dzieci karmione naturalnie szybko zaczynały być
karmione sztucznie, a w 3m.ż. dostawały już pokarmy stałe.
Kiedy wprowadzono odgórne zalecenia o rozszerzaniu diety po
4m.ż., poszły za tym rozporządzenia, ale kiedy wprowadzono
(ponad 20 lat temu) że po 6m.ż., nikt nie dodał do tego aktów
prawnych i w efekcie mamy słoiki ,,odpowiednie” dla dzieci po
4m.ż., chociaż należy karmić wyłącznie mlekiem z piersi przez
6m. (WHO)
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