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                                                                                        DROGA MAMO ! 

CZY WIESZ, ŻE TO CO JESZ MA OGROMY WPŁYW NA ZDROWIE I ROZWÓJ TWOJEGO DZIECKA ? JUŻ NA 

TYM ETAPIE, POPRZEZ ZDROWĄ I DOBRZE ZBILANSOWANĄ DIETĘ MOŻESZ UCHRONIĆ SWOJE DZIECKO 

PRZED CHOROBAMI WIEKU DOROSŁEGO . PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE W POŁĄCZENIU Z REGULARNĄ, 

UMIARKOWANĄ AKTYWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ JEST KLUCZEM DO ZDROWIA I DOBREJ FORMY 

Oto kilka wskazówek:  

ZADBAJ O TO, ABY TWOJA DIETA BYŁA RÓŻNORODNA:  

Dzięki temu dostarczysz sobie wszystkich niezbędnych składników pokarmowych, które zapewnią harmonijny rozwój 

Twojego dziecka i  korzystnie wpłyną na Twoje zdrowie. 

W swoim codziennym jadłospisie staraj się uwzględniać produkty ze wszystkich pięter piramidy żywieniowej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 1 Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej  
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Podstawę diety powinny stanowić warzywa i owoce. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich proporcji:  

¾ warzyw i ¼ owoców. 

Codziennie spożywaj 6-8 porcji produktów zbożowych.  

1 porcja to: 

 1 kromka chleba  

 ½ szklanki ugotowanej kaszy/ ryżu/ makaronu lub 3 łyżki suchego produktu 

 2 łyżki płatków zbożowych  

Staraj się wybierać produkty pełnoziarniste, które zawierają większe ilości witamin, składników mineralnych i błonnika 

pokarmowego.  

Dla porównania:  

  

Żelazo 

[g/100g produktu] 

 

Magnez 

[g/100g produktu] 

 

Cynk  

[g/100g produktu] 

 

Błonnik pokarmowy 

[g/100g produktu] 

Chleb biały pszenny 1,3 mg 30 mg 1,1 mg 2,7 mg 

Chleb żytni razowy 2,5 mg 64 mg 2,54 mg 8,4 mg 

Spożywaj 2-3 porcje produktów mlecznych dziennie. Są źródłem białka, wapnia, witaminy A, D oraz witamin z grupy B.  

1 porcja to: 

 2 plasterki żółtego sera  

 1 plaster sera twarogowego  

 1 szklanka mleka/ kefiru/ jogurtu 

Codziennie spożywaj produkty bogate w białko takie jak: mięso, drób, ryby, jaja, czy rośliny strączkowe.  

Mięso należy spożywać z umiarem i zastępować je rybami oraz roślinami strączkowymi. 

Postaraj się spożywać 1-2 porcji tłustych ryb morskich tygodniowo. Dzięki temu dostarczysz sobie korzystnych dla zdrowia 

kwasów omega-3, które wpływają na prawidłowy rozwój układu nerwowego i wzroku Twojego dziecka. 

Unikaj ryb o dużej zawartości rtęci takich jak: rekin, miecznik, marlin, czy makrela królewska. Postaraj się także ograniczyć 

spożycie łososia i śledzia bałtyckiego ze względu na duże ilości zanieczyszczeń. 

Ze względu na udowodniony pozytywny wpływ kwasów omega-3 na rozwój dziecka rozważ ze swoim lekarzem ich 

dodatkową suplementację, tym bardziej jeżeli Twój jadłospis nie uwzględnia zalecanej porcji ryb tygodniowo.   

Tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, zastąp tłuszczami roślinnymi, które obfitują w korzystne dla zdrowia nienasycone kwasy 

tłuszczowe.  

 

Źródło: Instytut Żywności i Żywienia [online]: http://www.izz.waw.pl 
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POSIŁKI SPOŻYWAJ REGULARNIE :  

Najlepiej co 3-4 godziny.  

Jedzenie częstszych i mniejszych posiłków nie obciąża układu pokarmowego, co sprzyja łagodzeniu dolegliwości 

gastrycznych, które częste pojawiają się w ciąży. 

Ponadto, regularna dieta zapewnia stały dowóz energii i składników odżywczych dla intensywnie rozwijającego się dziecka.  

 ZADBAJ O ODPOWIEDNIĄ KALORYCZNOŚĆ DIETY.  

Pamiętaj, że  jesz DLA dwojga, a nie za dwoje. 

Wzrost zapotrzebowania energetycznego w okresie ciąży i karmienia piersią  wynosi odpowiednio:  

 II trymestr  + 360 kcal/dobę  

 III trymestr + 475 kcal/dobę  

 Laktacja + 500 kcal/dobę  

Tę ilość energii pokryjesz poprzez jeden lub dwa niewielkie dodatkowe posiłki.   

CODZIENNIE WYPIJAJ ODPOWIEDNIE ILOŚCI PŁYNÓW:  

W okresie ciąży i karmienia piersią zapotrzebowanie na płyny wrasta. Poprzez odpowiednie  nawodnienie organizmu dbasz o 

prawidłowy przebieg ciąży i laktacji, a także możesz zmniejszyć dolegliwości charakterystyczne dla I trymestru ciąży takie 

jak: nudności, wymioty, czy zaparcia.  

CODZIENNIE WYPIJAJ 2-2,5 LITRA PŁYNÓW 

Woda powinna stanowić 60-80% wszystkich płynów, które wypijasz ! Wybieraj wodę źródlaną lub niskozmineralizowaną.  

W SWOJEJ DIECIE OGRANICZ SPOŻYCIE NASTĘPUJĄCYCH PRODUKTÓW:   

  słodkie napoje, w tym napoje gazowane 

  słodycze i wyroby cukiernicze (twarde margaryny) 

 słone przekąski (chipsy, paluszki itp.) 

  żywność typu „fast food” 

 gotową żywność typu „instant” 

 gotowe mieszanki przypraw, w tym kostki rosołowe 

 tłuste mięsa i nabiał 
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Są to produkty, które niekorzystnie wpływają na Twoje zdrowie i rozwój dziecka, ponieważ zawierają duże ilości: 

 soli  

 cukrów prostych  

 nasyconych kwasów tłuszczowych, w tym tłuszczów trans  

 glutaminianu sodu oraz wiele innych konserwantów i wzmacniaczy smaku 

Ponadto w ciąży powinnaś unikać: 

 serów pleśniowych  

 surowych ryb i owoców morza 

 surowego i niedogotowanego mięsa  

 surowych wędlin ( np. szynka parmeńska) 

 niepasteryzowanego mleka i produktów z niego produkowanych (np. oscypki) 

DODATKOWE RADY W OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ: 

W okresie laktacji nie ma wskazań do prewencyjnego wykluczania z diety poszczególnych 

produktów. 

Jeszcze niedawno popularne diety eliminacyjne, obecnie nie znajdują żadnego uzasadnienia w badaniach naukowych i nie są 

zalecane kobietom ciężarnym i karmiącym, jeżeli nie ma ku temu konkretnych wskazań medycznych 

KLUCZOWE  ZADANIA:  

Nowe produkty wprowadzaj do swojej diety  stopniowo, w małych ilościach. To pozwoli Ci na zaobserwowanie reakcji 

Twojego dziecka. 

Konieczna jest indywidualna obserwacja i ewentualna eliminacja potraw, które u konkretnego niemowlęcia wywołują 

niepożądane objawy. Jeżeli dziecko niekorzystnie reaguje na dany pokarm należy go wykluczyć z jadłospisu, a po pewnym 

okresie ponownie wprowadzić do diety, ponieważ z czasem nietolerancje pokarmowe mijają. 

Niekiedy, ze względu na niedojrzałość układu pokarmowego niemowlęcia, może być konieczne wykluczenie z diety 

żywności wzdymającej, takiej jak: 

 warzywa kapustne: kapusta, kalafior, brokuł, brukselka, kalarepa  

 rośliny strączkowe: soja, soczewica, ciecierzyca, groch, fasola, bób 

Produkty bogate w witaminę C typu pomarańcze, mandarynki oraz papryka u wrażliwych dzieci mogą powodować zmiany 

skórne na pośladkach.   


