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DIETA MATKI KARMIĄCEJ
– CZY ISTNIEJE?
Wokół diety matki karmiącej piersią
narosło bardzo dużo mitów. Informacje powielane przez kolejne pokolenia
krążą i są utrwalane w świadomości
społeczeństwa. Niestety, wiele z nich
jest nieprawdziwych, co w konsekwencji często powoduje wprowadzenie
poważnych restrykcji do diety młodej
mamy, a nierzadko skutkuje nawet
rezygnację z karmienia piersią. Jak powinna wyglądać dieta kobiety karmiącej? Jakich produktów powinna unikać? Na co zwrócić szczególną uwagę?
Wszystkie wątpliwości rozwiewamy
w niniejszym artykule.

REKOMENDACJE
WARTO NA WSTĘPIE WSPOMNIEĆ O WYTYCZNYCH ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI
ZDROWIA (WHO), KTÓRA REKOMENDUJE WYŁĄCZNE KARMIENIE PIERSIĄ DO
KOŃCA 6. MIESIĄCA ŻYCIA DZIECKA.
Oznacza to karmienie piersią lub odciągniętym pokarmem matki bez dopajania
wodą, glukozą, herbatkami czy dokarmiania papkami i pokarmami stałymi. Zaleca się także kontynuowanie karmienia
piersią w późniejszym okresie, nawet do
2 roku życia dziecka przy jednoczesnym
rozszerzaniu diety dziecka. Mleko kobiece, wbrew obiegowej opinii, nie traci wartości odżywczych i jest cenne także dla
starszego dziecka. Warto o tym pamiętać.
Na tytułowe pytanie, czy istnieje dieta matki karmiącej, przewrotnie należy
odpowiedzieć: tak, istnieje. Zaskoczeni?
Dieta kobiety karmiącej piersią powinna
być pełnowartościowa, gęsta odżywczo,
różnorodna i po prostu zdrowa. Nie powinna to być dieta eliminacyjna. Wiele
młodych mam na początku rezygnuje
z bardzo wielu produktów w obawie,
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że zaszkodzą dziecku. W konsekwencji z jadłospisu usuwane są, np. pomarańcze, truskawki, pomidory, kapusta
czy nabiał. Niesłusznie. Nie ma żadnych
wytycznych, które wskazywałyby na konieczność wykluczania określonych grup
produktów „na zapas”. Bardzo często się
zdarza, że rodzice wiążą spożycie czegoś
przez mamę z kolką u dziecka. Tymczasem bardzo często nie ma żadnej korelacji między tymi dwoma zdarzeniami.
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE UKŁAD POKARMOWY DZIECKA JEST NIEDOJRZAŁY,
A FLORA BAKTERYJNA JELIT NIEWYKSZTAŁCONA, CO MOŻE POWODOWAĆ
WSPOMNIANE DOLEGLIWOŚCI NIEZALEŻNIE OD TEGO, CO ZNAJDZIE SIĘ NA
TALERZU MAMY. Niestety, często kobiety
niesłusznie obwiniają się i wiążą złe samopoczucie i bóle brzuszka u dziecka
ze swoją dietą. Najczęściej nie pomaga
też otoczenie, które narzuca dodatkowe
restrykcje i zadaje pytania sugerujące
z góry winę kobiety, np. „co zjadłaś?”, „czy
nie jadłaś czegoś wzdymającego?”. Takie
pytania są bezzasadne. Poniżej wyjaśniamy dlaczego.

SKĄD SIĘ BIERZE MLEKO?
Żeby wyjaśnić, dlaczego zjedzona przez
mamę fasolka po bretońsku czy bigos
nie spowodują wzdęć u niemowlaka,
należy wyjaśnić, jak w ogóle przebiega
proces powstawania mleka kobiecego.
Biorąc pod uwagę niektóre z troskliwych
pytań czy też zaleceń krewnych, możnaby pomyśleć, że pokarm powstaje
w żołądku. Tak oczywiście nie jest. W dużym uproszczeniu większość składników
odżywczych trafia żyłą wrotną do wątroby, skąd wraz z krwią trafia z kolei do
tkanek, narządów i gruczołów. Także do

gruczołów piersiowych i pęcherzyków
mlecznych, wewnątrz których znajdują
się laktocyty produkujące pokarm. Nie
ma zatem możliwości, żeby produkt, który spowodował wzdęcia u matki, zaszkodził dziecku. Gazy jelitowe nie trafiają do
mleka. Niektóre produkty owszem mogą
fermentować w jelitach matki, ale nie
ma to nic wspólnego z dolegliwościami
dziecka. Fizjologicznie nie ma takiej możliwości. Co ciekawe, zdarza się usłyszeć, że
to niemożliwe żeby jedzenie, które spożywa mama nie miało wpływu na problemy dziecka, ponieważ, np. alkohol jest
zabroniony w czasie karmienia piersią.
Biorąc pod uwagę powyższe informacje,
tego rodzaju argument nie ma żadnego
logicznego uzasadnienia. Alkohol przenika do krwi, a następnie do mleka matki.
Natomiast pokarmy nie krążą nam we
krwi w postaci, w jakiej zostały spożyte.
Przechodzą przez szereg procesów metabolicznych, by składniki odżywcze mogły
ostatecznie trafić do mleka. W czasie karmienia piersią można zatem jeść pokarmy niedozwolone w okresie ciąży, takie
jak chociażby tatar, sery pleśniowe czy
surowe żółtka. Zasady bezpieczeństwa
i higieny są takie same jak w przypadku
każdej innej osoby.
Częstym argumentem, który ma przekonać młode mamy do wykluczenia
określonych produktów z diety, jest fakt
przenikania smaku do mleka. Dlatego
niektóre osoby rezygnują, np. z dodatku czosnku czy cebuli w tym czasie. Czy
ma to sens? Niekoniecznie, ponieważ
SMAKI NIEKTÓRYCH POKARMÓW PRZENIKAŁY DO PŁYNU OWODNIOWEGO
TAKŻE W CZASIE CIĄŻY, WIĘC PRAWDOPODOBNIE DZIECKO JUŻ JE ZNA I NIE
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MA KONIECZNOŚCI ICH WYKLUCZANIA.
PREFERENCJE SMAKOWE KSZTAŁTUJĄ
SIĘ JUŻ W ŻYCIU PŁODOWYM! Karmienie piersią jest jedną z dróg poznawania smaków i jest to kolejny powód, dla
którego dieta matki karmiącej piersią
nie powinna być jałowa, lecz zróżnicowana i zdrowa.

CO Z ALERGIĄ?
W tym momencie najczęściej odzywają się głosy: „ale co z alergią?”, „moje
dziecko po mleku ma wysypkę” itp. Tak
oczywiście może się zdarzyć, ale należy pamiętać, że odsetek występowania alergii jest tak naprawdę niewielki
i nie jest podstawą do wprowadzenia
ograniczeń w diecie. Nie ma podstaw
do tego, by przekładać jednostkowe
doświadczenia na ogół populacji, co
oznacza dokładnie tyle, że fakt występowania alergii na mleko u dziecka
sąsiadki, nie oznacza, że inne dzieci
też będą ją mieć. To może się zdarzyć,
ale nie musi. Bóle brzuszka to nieswoisty objaw i jeżeli nie towarzyszą mu
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inne dolegliwości, najczęściej świadczy to o wspomnianej już niedojrzałości układu pokarmowego. Jeżeli masz
wątpliwości, skonsultuj się z pediatrą
lub alergologiem dziecięcym. Warto
też porozmawiać z dietetykiem. Jeżeli
dieta eliminacyjna okaże się konieczna,
specjalista pomoże w ułożeniu jadłospisu, który zaspokoi zapotrzebowanie,
mimo zastosowanych ograniczeń.

CZY MOŻNA ZASZKODZIĆ?
Kilka lat temu ukazała się kontrowersyjna kampania przedstawiająca kobietę karmiącą piersią. Jedna z piersi była
przedstawiona z rysunkiem hamburgera,
pączka i słodkiego napoju gazowanego.
Na plakatach pojawił się też napis: twoje
dziecko jest tym, co jesz. Kampania została mocno skrytykowana z uwagi na
nieprawdziwy przekaz, jaki niosły przedstawione obrazki. Skład mleka matki jest
w dużej mierze stały, a organizm dąży
do jego optymalnego wytwarzania za
wszelką cenę – także kosztem zdrowia
matki. Nie należy się zatem obawiać, że

zjedzenie hamburgera czy schabowego
z kapustą zaszkodzi dziecku. Ono i tak
otrzyma wszystko, czego potrzebuje razem z pokarmem matki. Mało wartościowa dieta może mieć przede wszystkim
negatywny wpływ na zdrowie kobiety,
a nie dziecka. Dlatego tak ważna jest
zdrowa, odżywcza, wartościowa dieta
w czasie karmienia piersią. Z przetworzonych, ciężkostrawnych produktów warto
zrezygnować lub je ograniczyć po prostu
dla własnego zdrowia. Zjedzone od czasu
do czasu, okazyjnie nie powinny stanowić problemu.
Wspomniana kampania miała jeszcze jeden negatywny wydźwięk: sugerowała,
że karmienie piersią może być szkodliwe,
jeżeli matka nie odżywia się prawidłowo.
Mimo, że teoretycznie miała spowodować zmianę w świadomości kobiet w zakresie żywienia w trakcie okresu laktacji,
mogła zniechęcać matki do karmienia
naturalnego w obawie o zaszkodzenie
dziecku, poprzez nieprawidłową dietę.
Tymczasem należy pamiętać, że specjal-
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Oczywiście to wszystko nie oznacza, że
w czasie karmienia piersią wolno absolutnie wszystko. Tak jak zostało wspomniane, alkohol przenika do pokarmu,
dlatego należy z niego zrezygnować.
Jeżeli karmimy piersią, stosowanie leków
należy konsultować z lekarzem. Poza
tym, nie ma z góry narzuconych zakazów dotyczących diety kobiety karmiącej
piersią, a każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?
Warto mieć na uwadze to, że jedną z najważniejszych kwestii, o której zapomina
się w kontekście karmienia piersią jest
odpowiednie nawodnienie. PODCZAS
LAKTACJI WZRASTA ZAPOTRZEBOWANIE
NA PŁYNY NAWET O 1000 ML NA DOBĘ
I KSZTAŁTUJE SIĘ W NA POZIOMIE OKOŁO 3 LITRÓW NA DOBĘ.
Jedną z istotnych kwestii dotyczących
karmienia piersią w kontekście diety są
dobrej jakości tłuszcze. Badania wykazały,
że profil kwasów tłuszczowych w mleku
kobiet różni się w zależności od ich sposobu odżywiania. Warto zatem zadbać
m. in. o odpowiednią podaż kwasów
omega-3 i maksymalne ograniczenie
kwasów tłuszczowych trans, ponieważ
w znacznym stopniu będą one przenikać
do mleka. Należy zadbać, żeby w diecie

mamy karmiącej pojawiły się takie źródła tłuszczu jak oliwa z oliwek, awokado,
orzechy, jaja czy tłuste ryby.
Warto wykluczyć lub ograniczyć spożycie
produktów mało odżywczych i przetworzonych takich jak: napoje gazowane, słodycze, chipsy i słone przekąski, produkty
typu instant, produkty zawierające konserwanty, barwniki i aromaty. W jadłospisie natomiast powinny się znaleźć wspomniane już dobrej jakości tłuszcze, mięso
i jaja, ryby, orzechy, kasze oraz oczywiście
owoce i warzywa. Dieta w okresie karmienia piersią powinna wpisywać się
w zasady zdrowego odżywiania.
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ne mieszanki choć spełniają swoją rolę,
nie są w stanie zastąpić mleka matki.

GINKOMAG
P L U S

SUPLEMENT DIETY

Wspiera
pamięć
i koncentrację

Pamiętajmy, że ciąża i karmienie piersią to
duży wysiłek dla kobiecego organizmu.
W tym okresie zwiększa się zapotrzebowanie energetyczne jak i zapotrzebowanie na składniki odżywcze. JEŻELI W TYM
CZASIE DIETA KOBIETY BĘDZIE BARDZO
RESTRYKCYJNA, NIE TYLKO SKOŃCZY
SIĘ TO FRUSTRACJĄ, A W NIEKTÓRYCH
PRZYPADKACH NAWET REZYGNACJĄ
Z KARMIENIA PIERSIĄ, ALE MOŻE TEŻ
DOPROWADZIĆ DO POWAŻNYCH NIEDOBORÓW POKARMOWYCH U MATKI.
DLATEGO WARTO PAMIĘTAĆ, W JAKI
SPOSÓB POWSTAJE POKARM I JEŚĆ PO
PROSTU ZDROWO, A W RAZIE POTRZEBY SKONSULTOWAĆ SIĘ ZE SPECJALISTĄ.
TM

VERONIKA ULANECKA
Dietetyk

Kupuj świadomie
Nie zamieniaj

5 składników aktywnych:
110 mg ekstraktu z miłorzębu japońskiego

Agata Aleksandrowicz to autorka bloga
www.hafija.pl, pasjonatka naturalnego
karmienia piersią. Redaktor Naczelna Kwartalnika
Laktacyjnego i Wiceprezeska Fundacji Promocji
Karmienia Piersią. Jej strona to prawdziwa
kopalnia wiedzy w zakresie karmienia piersią.
Na tym blogu można znaleźć odpowiedzi na
wszystkie nurtujące młode mamy pytania.

kwas pantotenowy
witamina b6
lecytyna
magnez
Preparat złożony. Ginkomag Plus zawiera 120 kapsułek z celulozy roślinnej.
Przeznaczenie:
preparat
polecany
osobom
dorosłym,
obciążonym
wysiłkiem
intelektualnym
oraz
osobom
w
podeszłym
wieku.
Stosowanie: Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 kapsułka. RWS (Referencyjna
Wartość Spożycia) oraz ilość każdego suplementu diety zalecanych do spożycia
w ciągu dnia można znależć na opakowaniu preparatu. Nie należy przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Dla utrzymania prawidłowego stanu
zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia.
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Producent:
Xenico Pharma Sp. z o.o., ul. Adama Gdacjusza 24A, 54-515 Wrocław, tel. 71 307 41 51
biuro@xenico.pl, www.ginkomag.pl

www.niezapominaj.pl
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