
A felesleges szorongás 
elkerülése érdeké-
ben fontos elkülöní-
teni az atipikus fejlő-
dés sajátosságaiból és 
az egyes életszakaszok 

jellegzetességeiből adódó tüneteket. 
Teljesen normális, hogy a gyerekek 
életében van olyan időszak, amikor 
valamilyen oknál fogva nem hajlan-
dók enni. Lehet, hogy így próbálják 
érvényesíteni az autonómiájukat, 
lázadnak, vagy egyszerűen átmene-

tileg nem érdekli őket az evés. Nem 
szokatlan az sem, hogy a kisgyere-
kek óvatosak, általában kevesebb 
olyan dolog van, amit megesznek, 
mint amit nem. 
A válogatós gyerek persze kihívás 
elé állítja a szülőket, ezért néhány 
tanáccsal szeretnénk segíteni:

 Ne erőltesse az ételt
Az, hogy a gyereket addig ültet-
jük az asztalnál, amíg a tányérja 
üres nem lesz, nem a legjobb mód-

ja annak, hogy rávegyük az evésre. 
Az erőltetés a negatív élményeket 
erősíti az étkezéssel kapcsolatban. 
Amíg a gyerekorvos szerint a kicsi 
egészséges, és változatosan eszik, 
ne kezdjen csatát minden darab 
zöldségért.

 Próbálja színesíteni a menüt
Érdemes tiszteletben tartani, hogy 
a gyerek csak bizonyos ételeket sze-
ret, de közben finoman bátorítsuk: 
próbáljon ki új dolgokat is. Jó példa-
kép az a szülő, aki maga is kaland-
vágyó a kóstolás terén. Összeállít-
hatunk egy listát a család számára 
az új és izgalmas ételekről, amiket 
közösen kipróbálunk, és akár egy 
játékot is lehet építeni köré. Ilyen 
például az ételbingó, amikor ki 
kell találni, milyen ételt, ízt takar 
a vakon megkóstolt falat. Érdemes 

egy-egy ételt többször is kipróbál-
ni, mert néha a második kóstolás-
kor kiderül, mégiscsak ízlik. El is 
magyarázhatjuk a gyereknek, hogy 
mivel az ízlés változik, lehet újabb 
esélyt adni. Mutassuk meg, hogy al-
kalmazkodóképesek vagyunk.

 Ne ajánljon fel alternatívát
Amikor a gyereknek nem ízlik a va-
csora, egyes szülők kényszert érez-
nek arra, hogy valami mást készít-
senek. Ez azonban nem ösztönzi 
a gyereket arra, hogy esélyt adjon 
az újnak. Ilyenkor érdemes egy elő-
re megbeszélt második lehetőséget 
bevetni: egészséges salátát, joghur-
tot, gabonapelyhet, ami szülőről, 

gyerekről leveszi a nyomást.

 Kezelje nyugodtan a helyzetet
Fontos megtanítani a gyerekek-
nek, hogy az étel nem megy at-
tól tönkre, ha olyasmivel érint-

kezik, amit nem szeretnek. Ha 
egy utálatos uborkát találnak 

a hamburgerben, az nem fogja azt 
beszennyezni. Bátorítsuk őket ar-
ra, hogy tolják félre vagy tegyék 
másik tányérra a nekik nem tetsző 
ételt. A szülő is mintául szolgálhat, 
ha például nem szereti a banánt, de 
az étteremben mégis tettek belőle 
a palacsintára, mutassa meg, hogy 
azt félretéve lehet élvezni az ételt.

 Stratégiák a válogatós evők átnevelésére
A válogatós gyerekek megrefor-
málásának legjobb módja, ha job-
ban bevonjuk őket az ételekkel 
kapcsolatos teendőkbe. Menjünk 
például együtt bevásárolni, hagy-
juk, hogy betegyen egy-két új 
dolgot a kosárba, így felfedezhe-
ti, hogy szereti a füstös ízű sajtot, 
vagy jobban tetszik neki a sava-
nyú alma az édesnél. 
A közös főzés is nagyszerű mód-
ja, hogy a gyerekek nyitottabbak 
legyenek az új ételek iránt. Keres-
sünk gyerekbarát recepteket, ta-
láljunk ki együtt valamit, ami jól 
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Amikor válogat 
a gyerek
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Nem hajlandó gyümölcsöt enni, ha az ételben 
uborka van, kitúrja, irtózik a sajttól, és tejfölt 
sem tehetek semmibe, szétszedi a szendvicset, 
a kolbászt meg a kenyeret csak külön eszi meg 
– a sor szabadon folytatható. A válogatós evés 
az egyik leggyakoribb panasz a szülők körében,  
ami sokszor rendkívüli aggodalmakkal jár. 

A kisgyerekek óvatosak,  
általában kevesebb  

olyan dolog van,  
amit megesznek, 

mint amit nem
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néz ki. Az olyan családi kedvencek, 
mint a pizza vagy a saját készítésű 
szendvics, tökéletesek erre. Össze is 
gyűjthetünk egy csomó mókás hoz-
závalót, és kísérletezhetünk velük.

 Az evészavar krónikus formája, az ARFID
Az atipikus fejlődés sajátosságát 
mutató ARFID (avoidant/restric-
tive food intake disorder szavak-
ból összeállított betűszó), magya-
rul az elkerülő táplálkozási zavar 
lényege, hogy a gyerek bizonyos 
ételeket konzekvensen elkerül, és 
ezt olyan mértékben teszi, hogy 
szomatikus, vagyis testi tünetei 
lesznek. 
Ilyen tünet az alultápláltság, bi-
zonyos hiányállapot megjelenése, 
jelentős súlyvesztés vagy súlyel-
maradás. Nagyon fontos megkü-
lönböztetni az ARFID-ot a válo-
gatósságtól és más evészavaroktól 
(pl. anorexia nervosa), ugyanis 
az ARFID-nál nincs szó arról, hogy 
ezt azért tenné a gyerek, mert nem 
elégedett a testképével, vagy fogy-
ni szeretne.
A szülők gyakran számolnak be ar-
ról, hogy heves szorongás és az ét-
kezés elleni tiltakozás kísér szin-
te minden táplálási próbálkozást, 
főleg, ha az étel minőségében be-
következik valamilyen változás: 
máshogy néz ki, vagy máshogy van 
csomagolva. Náluk nem biztos, 
hogy beválnak a fenti ötletek vagy 
a „majd eszik, ha éhes lesz” típusú 
tanácsok sem. 

 Mit tehetünk?
Az első lépés az, hogy az orvos ki-
zárja a gyomorral vagy az emésztő-
rendszerrel kapcsolatos problé-
mákat. Ha a gasztroenterológiai 
vizsgálat eredménye negatív, érde-
mes a viselkedésterápia eszköztá-
rát bevetni. Fontos tudnunk, hogy 
az autizmusspektrumon lévő gye-

rekek számára minden változás ne-
héz, így az is, ha étkezési rutinjai-
kat meg kell változtatni. Ilyenkor 
előfordulhat az úgynevezett melt-
down (összeomlás, ami dühroham-
nak tűnik, és a legtöbben hiszti-
nek gondolják), amikor az ingerek 
elárasztása miatt a gyerek kontroll-
vesztett állapotba kerül. Legtöbb-
ször meg sem tudja fogalmazni, mi 
a problémája, így ez könnyen esz-
kalálódhat. 
Szülőként ne várjuk el, hogy a gye-
rek harc nélkül változtasson régóta 
fennálló étkezési viselkedésén.  
Bizonyos mértékű ellenállás – ver-
bális agresszió, zavaró viselkedés, 
nyafogás, sírás – mindig várható. 
De ez nem jelenti azt, hogy követ-
kezetességgel és néhány viselkedés-
rendezéssel kapcsolatos technika 
elsajátításával ne lehetne befolyá-
solni a helyzetet. Ilyen technika 
például a „tervezett figyelmen kí-
vül hagyás”, melynek lényege, hogy 
ilyen esetben a gyerek viselkedésé-
re célzottan nem fordítunk figyel-

met, természetesen addig, amíg 
az nem veszélyeztető.
Az evészavarral kapcsolatos prob-
lémákat azonban nem érdemes fi-
gyelmen kívül hagyni, vagy hosszú 
időn keresztül elodázni a segítség-
kérést, mert annál nehezebb lesz 
megoldani őket. Minél tovább tart 
egy negatív étkezési viselkedés, an-
nál jobban berögzül, és annál hosz-
szabb időbe telik a sikeres kezelés. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
kitartással, türelemmel és követke-
zetességgel ne lehetne ezeket a ne-
hézségeket orvosolni.
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Előfordulás és társuló betegségek
Az ARFID a különféle gyermekevészavar-programok adatai alapján a kiskor-
ban evészavarral diagnosztizáltak 5–22%-át is érintheti. Az autista gyerekek 
körében gyakrabban találkozhatunk ezzel a típusú evészavarral. Esetükben 
előfordulhat, hogy olyan ételeket kedvelnek, amelyeket egy bizonyos mó-
don éreznek a szájukban, például kizárólag a ropogós vagy a lágy ételeket 
kedvelik. Ráadásul a nyugodt ülés és a biztonságos viselkedés szintén kihí-
vást jelenthet számukra. Az autizmuson kívül gyakoriak a szorongásos, dep-
ressziós tünetek, de rizikófaktor lehet az elhanyagolás, a bántalmazás és az 
idegrendszeri fejlődési éretlenség is. 

Milyen szervi probléma állhat a háttérben? 
A savas reflux gyakori gyermekkori rendellenesség. A fokozott 
szenzoros érzékenység miatt a sav okozta kellemetlenség ne-
hezen elviselhető, ezért a gyerek nem vesz magához táplálékot.
A székrekedés – amit a korlátozott étrend, vagy a szorongó 
vagy autista gyerekeknél a késleltetett vécéhasználat okoz – 
szintén kellemetlenné teheti az evést, mert ilyenkor úgy érzik, 
tele van és fáj a hasuk.
Az eozinofil nyelőcsőgyulladás (EoE) olyan allergiás nyelési rendellenesség, 
ami miatt a gyerek úgy érzi, mintha öklendezne vagy fuldokolna. Az EoE-t 
gyakran ételek váltják ki, és olyan fájdalommal jár, ami szinte biztosan viselke-
dési problémákat okozhat a gyereknél.
A hasmenés is összefügghet az étrenddel, de okozhatja bizonyos cukrok fel-
szívódási zavara, illetve a tápcsatornán való gyors áthaladás is.
Ha egy gyerek szinte kizárólag puha ételeket eszik, a kenyérhéj vagy a hús 
megrágásához szükséges állkapocsizomzat nem fejlődik rendesen. Ez nem-
csak kellemetlen számára, de el is fárad a rágásban. 
Az autizmusspektrumon lévő gyerekek közül néhányan a lágy vagy krémes étele-
ket szeretik, másoknak szükségük van az olyan stimulációra, amit a ropogós ételek 
– mint a chips vagy szerencsés esetben a sárgarépa – nyújtanak. Érthető módon 
ez jelentős korlátokat szabhat az étkezési szokások kialakulásában. 

Szülőként ne várjuk el,  
hogy a gyerek harc  
nélkül változtasson  

régóta fennálló  
étkezési viselkedésén
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