
dz i ecko  •  d i e t a  mamy  karmią c e j  

Z \> 

mlecznej 
drodze 

KARMISZ NATURALNIE. 

I CZĘSTO SŁYSZYSZ, 

ŻE POWINNAŚ ODSTAWIĆ 

PRODUKTY UCZULAJĄCE 

I WZDYMAJĄCE, 

W PRZECIWNYM RAZIE 

MALEŃSTWO BĘDZIE 

MIAŁO KOLKI, 

l ZAPARCIA, WYSYPKĘ, 

BIEGUNKĘ... 

ILE W TYM RACJI? 

T E K S T  J o a n n a  G r ą d z k a  

I 
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f Karmiąc piersią. 
możesz jeść wszyst
ko, na eo masz 
oeliolę. FAŁSZ 

Bez konkretnych wskazań zdrowotnych 
nie ma co wprowadzać specjalnych re
strykcji żywieniowych, ale lepiej zadbać, 
aby dieta była po prostu różnorodna 
i lekka. Unikaj produktów, które są po
wszechnie uznawane za niezdrowe, czyli 
wszelkich fast foodów, słodyczy, napo
jów gazowanych, a także z dużą ilością 
konserwantów. 

Słód jęczmienny 
zwiększa produkcję 

S/ mleka. leKAWDA 
Pobudza wydzielanie prolak-

tyny, która stymuluje pęcherzyki mleczne 
do wytwarzania pokarmu. Wielu dorad
ców laktacyjnych zaleca zażywanie spe
cjalnego preparatu ze słodem jęczmien
nym dla mam. Możesz wypić też piwo 
bezalkoholowe, ale raczej okazjonalnie, 
bo niektóre jego rodzaje mogą jednak za
wierać niewielkie ilości alkoholu. 

To. co jesz, może 
wW zmienić smak nile-
Am ka. PRAWDA 

Składniki, takie jak czosnek, 
mięta czy inne intensywne przyprawy 
- zjedzone w większej ilości - mogą 
wpływać na smak pokarmu. Nie ozna
cza to jednak, że dziecko nie będzie chcia
ło ssać piersi. 

4Dieta mamy może 
powodować kolki 
i zapareia. 
PllAWDA 

Dokładny mechanizm powstawania ko
lek u niemowląt do tej pory nie został 
jeszcze zbadany i nie ma jednoznacznie 
wytypowanych produktów, które były
by odpowiedzialne za tę dolegliwość. 
Uznawane za wzdymające warzywa ka
pustne czy rośliny strączkowe mogą po
wodować u dziecka dyskomfort, ale... 

Kofeina 
kumuluje się 
w organizmie 

dziecka. 
W nadmiarze 

może 
powodować 

rozdrażnienie 
i kłopoty 
ze snem. 

>< 

nie muszą. Możesz je jeść, lecz obserwuj 
reakcje malca po karmieniu i ewentu
alnie wyklucz je, jeśli zauważysz, że mają 
na niego negatywny wpływ. Po pewnym 
czasie jednak spróbuj znów wprowadzić 
je do jadłospisu. 

Jedząc silnie uczu
lające produkty: 
orzechy, seler i cze
koladę, możesz wy

wołać alergię u dziecka. 
FAŁSZ 
Twoje żywienie nie ma na to wpływu. 
Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną 
nie ma żadnych wskazań do prewen
cyjnego wykluczania określonych pro
duktów. Dietę eliminacyjną stosuje się 
jedynie w przypadku potwierdzonego 
uczulenia u dziecka. 

6Karmiąc piersią, 
nie możesz zaży
wać żadnych leków. 
FAŁSZ 

Jest sporo lekarstw, które są bezpieczne 
w okresie ciąży i laktacji, natomiast ich 
przyjmowanie zawsze skonsultuj 
z lekarzem. 

Ogranicz picie 
)WPf kawy. PKAWDA 

Kofeina kumuluje się w or
ganizmie dziecka, w nad

miarze może powodować rozdrażnienie 
i kłopoty ze snem. Jeżeli nie potrafisz 
obyć się bez kawy, pij ją bezpośrednio 
po karmieniu, aby zachować przerwę 
przed następnym posiłkiem. Najwyższe 
stężenie kofeiny w pokarmie występuje 
30-120 minut od jej spożycia. Zgodnie 
ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego dzienna dawka tej 
substancji u ciężarnych i karmiących nie 
powinna przekraczać 300 mg, co odpo
wiada trzem filiżankom słabej kawy lub 
sześciu szklankom herbaty. Pamiętaj 
jednak, że zawierają ją także czekolada, 
napoje energetyczne i gazowane. ® 
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d z i e c k o  •  d i e t a  m a m y  k a r m i ą c e j  

W okresie ciąży 
i laktacji 

w zrezygnuj 
z alkoholu. Nawet 
małe ilości nwgą 
mieć negatywny 

wpływ na 
zdrowie dziecka. 

t 

£ lławarka pobudza lak-
Ato^tację. FAŁSZ 

Herbata z mlekiem nie zwięk-
V. W sza produkcji mleka - picie 

jej działa tak samo, jak spożywanie in
nych płynów. 

B 
IV»I kieliszka wina 
nie zaszkodzi... 

mFAŁSZ 
W okresie ciąży i laktacji cał

kowicie zrezygnuj z alkoholu. Nawet małe 
ilości mogą mieć negatywny wpływ na zdro
wie dziecka i zaburzać przebieg laktacji. 

Pijąc dużo 
płynów, 
zwiększysz 

^Ur ilość mleka. 
PRAWDA 
Prawidłowe nawodnienie jest niezbędne 
w procesie tworzenia się pokarmu. Wypi
jaj dziennie 2,5-3 litry niegazowane} wody 
mineralnej, tyle w zupełności wystarczy. 

K O N S U L T A C J A :  
Milena Kalicińska,  doradca 

laktacyjny w klinice INVICTA 

Jeżeli niania 
właściwie się 
odżywia, nie
mowlak nie 

potrzebuje suplemenlacji 
witaminy D. FAŁSZ 
Nawet jeżeli to ty przyjmujesz witaminę 
D w postaci suplementu (1000-2000 IU), 
nie gwarantuje to odpowiedniego jej po
ziomu w mleku. Badania jednoznacznie 
wskazują na konieczność podawania jej 
małym dzieciom. 

v|||| Gotuj kompot 
| 9 jflf tylko z wydry-

J Iowa u wii owo-
J*! COW . PRAWDA 

Bezpieczniej jest przyrządzać kompoty i prze
twory z owoców pozbawionych pestek. 
Te bowiem mogą zawierać pewne ilości szko
dliwego kwasu pruskiego (cyjanowodór), 
który może powodować m.in. wzdęcia. 
Co do samych owoców, jeżeli są dobrze tole
rowane przez ciebie i dziecko, nie ma prze
ciwwskazań do ich jedzenia. • 
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