Poradnia Dietetyczna ANNMED

„Zdrowie matki, a także sposób odżywiania
kobiety w okresie poprzedzającym ciążę
i podczas jej trwania oraz sposób odżywiania
niemowlęcia są ważne dla zapobiegania
chorobom cywilizacyjnym w ciągu całego
późniejszego życia człowieka.” 1
Szostak-Węgierek D., Cichocka A., Żywienie kobiet w ciąży, Wyd. Lekarskie PZWL , Warszawa 2005



I i II trymestr ciąży uważane są przede wszystkim za
okres anaboliczny, w którym podczas prawidłowego jej
przebiegu dochodzi do gromadzenia dodatkowej masy
tkanki tłuszczowej.



III trymestr ciąży oraz okres do 30 dnia połogu
charakteryzują się zwiększonym katabolizmem, czyli:

wzmożoną lipolizą,
 wzrostem stężeń wolnych kwasów tłuszczowych,
 zahamowaniem odkładania tkanki tłuszczowej oraz
 znacznym wzrostem stężenia trójglicerydów w surowicy.


Korelacje pomiędzy masą ciała
matki przed ciążą a jej przyrostem
w czasie trwania ciąży

Korelacje pomiędzy masą ciała matki przed
ciążą a jej przyrostem w czasie trwania ciąży
W okresie poprzedzającym ciążę podstawowe znaczenie
ma prawidłowa masa ciała przyszłej matki.
BMI przed ciążą

Zalecany przyrost masy ciała podczas ciąży [kg]

< 19,8

11,5 – 16,0 12,5 -

19,8 – 26,0

12,5 – 18,0 11,5 – 16,0

26,0 – 29,0

7,0 – 11,5

> 29,0

> 6,0

Ciąża bliźniacza

16,0 – 20,5

Źródło: na podstawie Szostak – Węgierek D., Żywienie kobiety ciężarnej a przebieg ciąży i stan zdrowia dziecka, Żywność, Żywienie a Zdrowie,
1998, 1

Korelacje pomiędzy masą ciała matki przed
ciążą a jej przyrostem w czasie trwania ciąży
W okresie poprzedzającym ciążę podstawowe znaczenie
ma prawidłowa masa ciała przyszłej matki.
BMI przed ciążą

I trymestr [kg]

II i III trymestr [kg/tydzień]

19,8 – 26,0

1,6

0,4

<19,8

2,3

0,5

>26,0

1

0,3

Źródło: na podstawie Szostak – Węgierek D., Żywienie kobiety ciężarnej a przebieg ciąży i stan zdrowia dziecka, Żywność, Żywienie a Zdrowie,
1998, 1

9 zasad „diety najlepszej
szansy”

Źródło: Szostak-Węgierek D., Cichocka A.,
Żywienie kobiet w ciąży, Wyd. Lekarskie PZWL ,
Warszawa 2005

1. Liczy się każdy kęs
Wszystko co kobieta je, trafia do organizmu dziecka.
Należy to traktować jako pojawiającą się wielokrotnie
w ciągu dnia szansę na dostarczenie rozwijającemu się
płodowi niezbędnych składników odżywczych. Zanim
więc weźmie się coś do przysłowiowej buzi, należy zadać
sobie pytanie: Czy to jest najlepszy kęs, jaki mogę dać
mojemu dziecku? Np. zamiast białego pieczywa należy
sięgnąć po pełnoziarniste, czy w zamian za podsmażane
ziemniaki (więcej tłuszczu i kalorii, mniej witamin) pieczone w łupinach.

2. Kaloria kalorii nierówna
Dziecko będzie gorzej odżywione jeśli o wysokiej
kaloryczności diety zadecyduje głównie spożycie
tłuszczów i cukru, niż gdy przy odpowiedniej liczbie
spożywanych kalorii produkty są tak dobrane, aby
dostarczały zróżnicowanych składników odżywczych. Tak
więc trzeba wybierać kalorie, kierując się ich jakością,
a nie ilością. Np. zamiast hot doga z keczupem – dostarczy
on zaledwie trzecią część porcji białka, marne ilości
witamin i minerałów oraz masę konserwantów, cukrów
i tłuszczów – można zjeść sałatkę z kurczakiem,
pomidorami i sałatą z pełnoziarnistym pieczywem – jedna
pełna dawka białka, dwie dawki pełnych ziaren, dawka
witaminy C oraz błonnik.

3. Głodząc siebie, głodzimy dziecko
Jeśli ma się skłonność do unikania posiłków, czy
przyzwyczajenie do długich przerw między posiłkami
dochodzących nawet do 8 bądź 16 godzin, raczej nie odczuwa
się żadnych poważnych skutków poza bólem głowy albo
lekkimi mdłościami. Jednak rozwijający się płód nie jest
w stanie przetrwać takiej głodówki równie łatwo. Należy
pamiętać o tym, że rozwija się on codziennie i potrzebuje
stałych dopływów nowych surowców niezbędnych do budowy
jakże skrzętnie zaprojektowanej budowli, jaką jest jego
organizm. Kiedy więc zrezygnujemy z posiłku lub zjemy za
mało, malcowi może zabraknąć potrzebnych surowców
w decydującym momencie. Należy zwrócić uwagę na
codzienne zjadanie chociaż skąpego śniadania przed wyjściem
z domu – nigdy nie wychodź z domu z pustym żołądkiem.

4. Skuteczność: najważniejsza!









Należy nauczyć się wybierać produkty oraz potrawy, które
dostarczają jak najwięcej różnorodnych wartości odżywczych, przy
jak najmniejszej liczbie kalorii i jak najmniejszej objętości, jaka zajmą
w coraz to ciaśniejszym brzuchu przyszłej mamy. Zamiast dań
sycących o dużej kaloryczności powinno się wybierać produkty
w bardziej skoncentrowanej postaci np.:
zamiast masła orzechowego – 500 kcal/23g białka, wybierz tuńczyka
w sosie własnym – 150 kcal/24 g białka.
Jeszcze lepszy efekt uzyskuje się, zaspokajając zapotrzebowanie na
dwa lub więcej składników, a tylko raz płacąc cenę w kaloriach np.:
brokuły – dostarczają witaminy C, wapń, a zarazem porcję zielonych
warzyw oraz błonnik;
kiełki pszenicy – białko i pełne ziarna;
pomarańcza, czy grejpfrut – witamina C i jednocześnie płyn;
suszone morele – żelazo oraz porcja żółtych owoców.

5. Złożony problem węglowodanów
Większość spożywanych przez nas kalorii powinna
pochodzić z węglowodanów, ale ich rodzaj nie jest bez
znaczenia.
„Dobre” są jedynie węglowodany złożone, które są
szczególnie potrzebne w diecie osób stale odczuwających
głód, a wiemy, że kobiety w ciąży należą do tej grupy ludzi.
Dlatego wybierając węglowodany należy wybierać pełne
ziarna
pszenicy,
żyta,
kukurydzy,
produkty
nieprzetworzone – świeże ziemniaki, mrożony groszek itp.
oraz węglowodany złożone – owoce i soki owocowe –
w zamian za proste (cukier, miód).

6. Unikanie słodyczy
Cukier daje najmniej rozwijającemu się dziecku. W ciąży
organizm kobiety jest znacznie osłabiony, ze względu na
to, że wszystko co najcenniejsze oddaje się swojemu
maleństwu, stąd też skłonność do próchnicy zębów, czy
choroby dziąseł, a ryzyko wzrasta jeszcze bardziej gdy
spożywa się duże ilości słodyczy. Oprócz tego cukier
sprzyja wystąpieniu otyłości, nadpobudliwości, chorobom
serca, depresji, pozbawia organizm np. chromu, może
zwiększyć ryzyko pojawienia się tzw. cukrzycy ciężarnych.

7. Zdrowe produkty pamiętają swoje
pochodzenie
Dawniej, gdy warzywa i owoce rzadko pochodziły spoza naszego
ogrodu, zwykle trafiały na stół bogate w naturalne, wartościowe
składniki. Dziś plony zbiera się setki a nawet tysiące kilometrów od
naszych domów, więc zanim trafią na nasz stół przechodzą mnóstwo
zabiegów, których celem jest utrzymanie ich trwałości, świeżości,
muszą przecież przetrzymać transport, magazynowanie itp. Dlatego
przy wyborze odpowiednich warzyw i owoców należy wykazać się
nie lada wzrokiem (przede wszystkim), węchem, smakiem – chociaż
jak dobrze wiemy to i tak nie wystarczy, aby wybrać odpowiednio
zdrowe produkty. Najlepiej znać miejsce ich uprawy. Wielu
ekspertów radzi aby wybierać warzywa i owoce mrożone, ponieważ
zazwyczaj zaraz po zbiorach są poddawane procesowi mrożenia,
czyli są stosunkowo świeże, a co więcej nie są pozbawione
większości składników jak np.: witamina C (proces mrożenia jest
najlepszym sposobem przechowywania tego typu produktów, ze
względu na trwałość składników mineralnych, które nie ulegają
uszkodzeniu w takiej temperaturze).

8. Zdrowe żywienie powinno być sprawą
rodzinną
Istnieją dwa podstawowe powody, dla których powinno się włączyć
w swoje dietetyczne zmagania rodzinę:


Współpraca rodziny sprawia, że
największe szanse powodzenia

nowa

dieta

ma



Dieta najlepszej szansy może stać się początkiem stałej
poprawy stylu odżywiania się nie tylko kobiety będącej
w ciąży, ale całej jej rodziny

9. Trzeba być silną w postanowieniach

Kwas foliowy – szczególna jego
rola w procesie rozwoju nowego
organizmu

Kwas foliowy – szczególna jego rola
w procesie rozwoju nowego organizmu


Kwas foliowy jest macierzystym związkiem folianów t.j. witamin z grupy B.
Nadmiar tej witaminy obserwowany jest bardzo rzadko, ponieważ jest ona
dość łatwo wydalana z organizmu wraz z moczem.

Ciąża jest związana z ujemnym bilansem folianów
w organizmie. Zwiększone zapotrzebowanie wynika z:
 nasilenia erytropoezy,
 wzmożonej syntezy hemoglobiny oraz innych białek,
 wzmożonej syntezy kwasów nukleinowych.


ZWIĘKSZONE ZAPOTRZEBOWANIE 2-4 – KROTNIE

Kwas foliowy – szczególna jego rola
w procesie rozwoju nowego organizmu


Foliany to związki bardzo wrażliwe na działanie wysokiej
temperatury, promieni słonecznych oraz pH środowiska.



Do 50-90% straty zawartości folianów dochodzi podczas
gotowania i przetwarzania żywności.



Produkty bogate w foliany przechowujemy w ciemnym i
chłodnym miejscu.



Przy przygotowywaniu posiłków zalecane jest krótkotrwałe ich
gotowanie, a w przypadku owoców i warzyw – spożywanie ich
w stanie surowym.

Czynniki wpływające na przyswajalność
kwasu foliowego:
sposób odżywiania się i styl życia:




dieta uboga w foliany,
przewlekły alkoholizm,
palenie papierosów

niedostateczne wchłanianie w jelicie cienkim:




niedobór koniugaz (enzymów hydrolizujących związki wieloglutaminowe),
występowanie w produktach spożywczych inhibitorów koniugaz np. w soku pomarańczowym,
pomidorach, fasoli,
kwasowość (optimum pH 6,0 – 6,3)

niedostateczna bioprzyswajalność:



stosowanie różnych leków (salicylany, barbiturany, metotreksat, difenylohydantoina,
kolestyramina, doustne środki antykoncepcyjne),
niedobór innych witamin, np. kwasu askorbinowego (witamina C), który jest niezbędny do
utrzymania folianów w stanie zredukowanym aktywnym metabolicznie

Źródło: Pressman A. H., Buff S., Witaminy i minerały – Przewodnik dla każdego, Wyd. Klub dla Ciebie (KDC), Warszawa 2006

Źródło: http://www.exhibithealth.com/general-health/12-foods-rich-in-folate-678/

Właściwe przechowywanie w lodówce

GÓRNA PUŁKA







dżemy
powidła
mleko
kefiry
jogurty
Na niższych półkach, gdzie
jest zimniej, zepsują się
szybciej. To dlatego, że dobre
bakterie kwaszące rozwijają
się w wyższej temperaturze,
a kiedy jest za zimno - do
boju ruszają szkodliwe
bakterie gnilne.

Właściwe przechowywanie w lodówce

BOCZNE PÓŁKI










olej roślinny (najlepiej
kup go w szklanym
opakowaniu lub przelej
do szklanej, ciemnej
butelki)
słoiki z przetworami
chrzan
soki w kartonach
butelki z sosami, np.
ketchup
jajka

Właściwe przechowywanie w lodówce
ŚRODKOWA PÓŁKA






biały ser
twarożek
pokrojoną wędlinę
domowe potrawy np.
garnek z zupą

Właściwe przechowywanie w lodówce
DOLNE SZUFLADY

To idealne miejsce do
przechowywania warzyw i
owoców. Te mniej trwałe, np.
maliny, truskawki, można trzymać
dzień lub dwa bez mycia. Sałatę
czy szczypiorek nawet kilka dni.
Zadbaj, by opakowanie sałaty
było nieszczelne. Kiedy brakuje
dostępu powietrza, azotany
(których może być sporo w
młodej sałacie) przekształcają się
w niebezpieczne dla nas
azotyny. Do dolnych szuflad
warto też wkładać sery twarde
w pojemnikach. Właśnie tu
wspaniale dojrzewają.

Dziękuję za uwagę
Poradnia Dietetyczna A NNMED
mob. : 533 60 80 90
e-mail: kontakt@annmed.pl
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