
     ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA KOBIET W CIĄŻY 

 

 Sposób odżywiania się kobiet w okresie ciąży ma wielki wpływ na stan dziecka 

po urodzeniu oraz na dolegliwości ciążowe. Dieta powinna dostarczać wszystkich 

niezbędnych składników, które są budulcem rozwijającego się organizmu i źródłem 

energii dla matki. Nie oznacza to jednak, że należy jeść dużo więcej niż w okresie przed 

poczęciem dziecka. W I trymestrze ciąży zapotrzebowanie na energie nie zwiększa się 

i wynosi ok.2200 kcal. w II trymestrze ciąży zapotrzebowanie zwiększa się o 360 kcal. 

a w III trymestrze ciąży  zapotrzebowanie energetyczne zwiększa się o 475 kcal. 

 

           NAJWAŻNIEJSZE ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA: 

 

1. Spożywaj posiłki regularnie (4-5 posiłków co 3-4 godziny). 

2. Warzywa i owoce są źródłem witamin i składników mineralnych, a także 

węglowodanów(w tym błonnika). Powinny być spożywane codziennie najlepiej 

do każdego posiłku w proporcjach ¾ warzywa i ¼ owoce. Pamiętaj żeby dobrze 

zawsze umyć warzywa i owoce, gdyż mogą być na nich pestycydy i środki 

konserwujące. Wybieraj najlepiej koktajle bez dodatku cukru, owoce suszone, 

warzywa surowe, gotowane, duszone, pieczone. 

3. Spożywaj produkty zbożowe, które są głównym źródłem energii. Przede 

wszystkim produkty z pełnego przemiału, które są bogate w składniki odżywcze, 

źródłem witamin z grupy B, magnezu, żelaza, błonnika. Jak chleb razowy, 

pełnoziarnisty, ciemne razowe makarony, kasze grubo ziarniste, otręby 

zbożowe. 

4. Mleko i przetwory mleczne (sery, jogurty, kefiry) powinnaś jeść 2-3 razy 

dzienne. Unikaj serów pleśniowych, które mogą być źródłem zakażenia bakterią 

Listeria. W przypadku stwierdzenia alergii u ciężarnej na mleko krowie to wapń 

można uzupełnić spożywając: sardynki, szprotki, soje, migdały, brokuły, buraki, 

brukselkę, fasole, suszone figi, jaja. 

5. Ograniczyć spożycie mięsa (zwłaszcza czerwonego i przetworzonych 

produktów mięsnych).Zalecany jest drób, chude mięso czerwone, ryby, nasiona 

roślin strączkowych oraz jaja. Te produkty są podstawowym źródłem białka o 

wysokiej wartości odżywczej. Unikaj jednak dużych ryb drapieżnych 

(mieczniki, rekin, marlin),łosoś bałtycki surowy i wędzony, szprot bałtycki i 

wędzony, potrawy z ryb surowych np.(sushi). Mięsa surowego i 

niedogotowanego np. tatar, wątróbka, tłuste wyroby mięsne np. pasztet, 

mielonka. 

6. Ograniczaj spożycie tłuszczów zwierzęcych. Zastępuj je olejami roślinnymi jak 

oliwa z oliwek i olej rzepakowy. 



7. Unikaj spożycia cukru i słodyczy, które są źródłem ”pustych” kalorii (zastępuje 

           owocami i orzechami). 

8. Nie dosalaj potraw i kupuj produkty z niską zawartością soli. Używaj ziół mają 

cenne składniki i poprawiają smak. 

9. Pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Dzienne spożycie płynów           

ze wszystkich źródeł w diecie powinno być na poziomie2,5 litra. Najlepiej pić 

wodę mineralną niegazowaną, soki warzywne i owocowe bez cukru, słabą 

herbatę, mleko, jogurty pitne, kefiry. Ograniczaj mocną kawę, herbatę, colę. 

10. Nie spożywaj alkoholu, nie pal papierosów. Używki zwiększają ryzyko 

urodzenia dziecka z niską wagą urodzeniową i wpływa na powstanie niektórych 

wad rozwojowych.   

 

 

        Istnieje możliwość konsultacji z dietetykiem szpitalnym drogą   

        on-line pod adresem: dietamamy@szpital.koscian.pl 

        telefonicznie 655 250 323  lub 655 120 855 wew.224. 

        Dietetyk szpitalny pełni dyżur w SPZOZ w Kościanie, w dniach 

        Poniedziałek:  w godz. od 09:00 do 12:00 

        Czwartek:       w godz. od 09:00 do 12:00 

 

Można również w związku z programem „Dieta Mamy” skorzystać z 

darmowych konsultacji dietetycznych on-line pod adresem: 

 

https://poradnia.ncez.pl 

 

w ramach projektu Instytutu Żywności i Żywienia. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: Katarzyna Wojciechowska 


