DIETA MAMY
Dzienna liczba posiłków
Sposób odżywiania się kobiety w ciąży
i w okresie poporodowym jest
szczególnie ważny, bowiem wpływa na
zdrowie Mamy i Dziecka. Urozmaicona
dieta powinna być podstawowym
elementem racjonalnego odżywiania.
Kobiety w ciąży i w okresie
poporodowym powinny spożywać 5
posiłków dziennie: śniadanie, II śniadanie,
obiad, podwieczorek i kolację. Przerwy
pomiędzy poszczególnymi posiłkami
mogą wynosić od 2 do 4 godzin.

Kaloryczność i składniki odżywcze
Wartość energetyczna diety kobiety w:
I trymestrze ciąży – powinna być taka jak przed ciążą, czyli zgodna z normą dla
kobiet niebędących w ciąży.
II trymestrze ciąży – o 360 kcal więcej w stosunku do prawidłowej wartości
energetycznej (kaloryczności) diety kobiet niebędących w ciąży.
III trymestrze ciąży – o 475 kcal więcej w stosunku do prawidłowej wartości
energetycznej (kaloryczności) diety kobiet niebędących w ciąży.
W ciąży bliźniaczej – metabolizm jest wyższy niż w pojedynczej, zazwyczaj większe
jest zapotrzebowanie na niektóre witaminy i minerały, zwłaszcza na wapń, magnez,
żelazo, cynk, kwas foliowy oraz witaminę D. Ważne jest aby przyszła mama
bliźniaków uzupełniała swoją dietę o dodatkową porcję produktów pełnoziarnistych,
białkowych bogatych w wapń oraz warzyw i owoców.
W okresie laktacyjnym – o 540 kcal więcej w stosunku do prawidłowej wartości
energetycznej (kaloryczności) diety kobiet niebędących w ciąży.

Wymagania dotyczące poszczególnych grup produktów
w diecie kobiety w ciąży i okresie poporodowym
Ze względu na zdrowie mamy i prawidłowy rozwój dziecka wszystkie
posiłki muszą być przygotowywane ze świeżych i wysokiej jakości
produktów spożywczych. Serwowane dania powinny być urozmaicone
i estetycznie podane.

Warzywa i owoce
Warzywa i owoce są źródłem witamin i składników mineralnych,
a także węglowodanów (w tym błonnika). Dieta bogata w warzywa
i owoce między innymi zmniejsza ryzyko zachorowań na choroby
układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, udary mózgu, zawały serca)
oraz nowotwory. Z tych powodów warzywa i owoce są podstawą
codziennej diety i powinny stanowić połowę tego, co jemy (minimum
400 g – nie licząc w tym ziemniaków) proporcjach – ¾ warzywa
i ¼ owoce. Warto jednak wiedzieć, że każda większa ilość i liczba
porcji warzyw i owoców dziennie przynosi dalsze korzyści dla zdrowia.

Wybieraj

Ograniczaj

Eliminuj

Koktajle oraz
Warzywa smażone,
Napoje owocowe
smoothies bez dodatku owoce w syropie, owoce i warzywne, syropy.
cukru. Soki 100%.
kandyzowane, nektary
Frytki i chipsy.
Owoce suszone.
owocowe.
Warzywne koncentraty
Warzywa surowe
spożywcze (np. zupy w
gotowane, duszone,
proszku, sosy, produkty
pieczone.
typu fix). Surowe kiełki
roślin.

Produkty zbożowe
Produkty zbożowe stanowią główne źródło energii i powinny wchodzić
w skład większości posiłków kobiet w ciąży i w okresie poporodowym.
Przetwory zbożowe z pełnego przemiału są bogatsze w składniki
odżywcze. Zawierają więcej witamin, szczególnie z grupy B (tiaminę,
ryboflawinę, niacynę, kwas foliowy), składników mineralnych (magnez,
cynk) i błonnika pokarmowego. Błonnik pokarmowy korzystnie wpływa
na pracę przewodu pokarmowego, przeciwdziała zaparciom
powszechnym u kobiet w II i III trymestrze ciąży.

Wybieraj

Ograniczaj

Pieczywo z mąki z pełnego
Białe pieczywo.
przemiału, ryż brązowy,
Ryż biały.
makaron z mąki z pełnego Makaron z białej mąki.
przemiału.Kasze: gryczana,
Kasza kuskus.
jęczmienna, jaglana. Komosa
ryżowa. Płatki owsiane.
Otręby niegranulowane

Eliminuj
Ciasta i pieczywo
cukiernicze.
Pieczywo tostowe.

Mięso, ryby, jaja, nasiona roślin strączkowych
Drób, chude mięso czerwone, ryby, nasiona roślin strączkowych oraz jaja
są podstawowym źródłem białka o wysokiej wartości odżywczej. Zaleca
się spożywanie ryb, z mięsa których białko jest łatwiej przyswajane niż
z mięsa zwierząt rzeźnych. Ponadto dostarcza witaminy A i D, witaminy
z grupy B oraz jod, fluor i żelazo. Nie ma przeciwwskazań, aby spożywać
ryby 2 razy w tygodniu.

Wybieraj

Ograniczaj

Eliminuj

Tuńczyk,
Duże ryby drapieżne
Tłuste ryby morskie.
ryby
wędzone.
(miecznik,
rekin, marlin).
Drób, królik, chuda wołowina, Baranina, kaczka, Łosoś bałtycki
surowy
chuda wieprzowina, cielęcina,
gęś.
i wędzony, troć
chude wędliny (np. szynka,
bałtycka,
szprot
polędwica).
bałtycki wędzony.
Potrawy z ryb surowych
(np. sushi).

Mleko i przetwory mleczne
Mleko i przetwory mleczne posiadają wiele prozdrowotnych
walorów: są źródłem wapnia o wysokiej przyswajalności, białka oraz
witamin: B1, B2, B6, B12, kwasu foliowego, witaminy A.
Równocześnie dostarczają stosunkowo mało kalorii. W diecie należy
korzystać z produktów chudych i półtłustych.

Wybieraj

Ograniczaj

Eliminuj

Produkty
Mleko, kefiry, maślanki,
Sery żółte.
mleczne
z mleka
mleko ukwaszone.
Sery i serki topione.
niepasteryzowanego.
Jogurty naturalne.
Jogurty i kefiry
Sery pleśniowe.
Sery i serki twarogowe.
owocowe
Produkty mlekopodobne wysokosłodzone.
i jogurtopodobne sojowe,
ryżowe, wzbogacone
w wapń i witaminy.

Tłuszcze
Tłuszcze mają duży wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu
nerwowego. Ponadto są źródłem energii oraz witamin A, D, E oraz K.
Dieta bogata w te składniki zapewnia dostarczenie organizmowi przede
wszystkim odpowiedniej ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych
(tłuszcze roślinne), a ogranicza dostarczanie kwasów tłuszczowych
nasyconych (tłuszcze zwierzęce). Należy również eliminować produkty
zawierające izomery trans kwasów tłuszczowych, które wpływają
niekorzystnie na zdrowie.

Wybieraj

Ograniczaj

Eliminuj

Oleje roślinne z wyjątkiem Masło, śmietana. Żywność typu fast food,
oleju palmowego
twarde margaryny, czipsy,
i kokosowego.
zupy i sosy instant.
Miękkie margaryny.
Tłuszcze pochodzenia
zwierzęcego: smalec,
słonina, boczek, oleje
tropikalne: kokosowy,
palmowy.

Woda i inne napoje
Woda powinna stanowić główne źródło nawodnienia organizmu i być zawsze dostępna.
Odpowiednie nawodnienie organizmu jest warunkiem prawidłowego rozwoju organizmu.
Dzienne spożycie płynów ze wszystkich źródeł w diecie powinno być na poziomie 2,5 litra.

Wybieraj
Woda. Soki 100% z warzyw i owoców.
Mleko i napoje mleczne. Słaby napar z
imbiru. Lekkie napary, słabe herbaty,
herbatki owocowe.

Ograniczaj

Eliminuj

Mocne napary
Mocna kawa.
herbaty zielonej
Napoje energetyzujące.
i czarnej.
Napoje słodzone i gazowane.
Nektary owocowe. Syropy wysokosłodzone.
Alkohol.

Jedzenie naturalnej, nieprzetworzonej żywności zapewni kobiecie w ciąży bądź
karmiącej zdrowie, dobre trawienie oraz właściwe przyswajanie produktów
żywnościowych.
Warto pamiętać, że podczas ciąży i w okresie poporodowym należy w sposób
szczególny chronić się przed infekcjami pokarmowymi, dlatego istotne jest aby unikać
w diecie takich produktów jak:

1) sery pleśniowe, ser feta, camembert, oscypek, ponieważ mogą być
źródłem bakterii powodujących infekcje pokarmowe z ostrym
przebiegiem lub uogólnione infekcje grypowe;
2) surowe i niedopieczone mięso (np. tatar czy surowe wędliny), ponieważ
mogą być przyczyną zakażenia np. toksoplazmozą;
3) surowe ryby i owoce morza (np. sushi, ostrygi), które mogą być źródłem
groźnych bakterii chorobotwórczych lub pasożytów;
4) surowe jaja;
5) kolorowe napoje gazowane, które mogą posiadać sztuczne barwniki
oraz dużą ilość cukru.
Podczas hospitalizacji możliwe są konsultacje z dietetykiem
(chęć takiej konsultacji należy zgłosić zespołowi medycznemu).
W okresie poszpitalnym jest możliwość uzyskania porad dietetycznych w Narodowym
Centrum Edukacji Żywieniowej prowadzonym przez Instytut Żywności i Żywienia:
www.ncez.pl, można uzyskać darmową konsultację dietetyczną on-line pod adresem:
https://poradnia.ncez.pl/.
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