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Nazywam się Paulina Górska, jestem absolwentką
 a także doktorantką na Uniwersytecie Medycznym 

w Poznaniu. Jestem dietetykiem klinicznym,

specjalizującym się w żywieniu kobiet w ciąży

 (a także kobiet, które są na etapie starań).

W swojej pracy spotykam się z wieloma

dolegliwościami ciążowymi, które mają bardzo

indywidualny charakter. 

Myślę, że dobrze byłoby żeby okres ciąży

przywoływał na myśl same pozytywne wspomnienia.

Dlatego chcę pokazać Wam, jak w praktyczny sposób

walczyć z najczęstszymi ciążowymi dolegliwościami.

Mam nadzieję, że moje porady pomogą Wam w pełni

cieszyć się  z uroków tych 9-u miesięcy! :)

Na początku wypadałoby się przedstawić 

i odpowiedzieć na pytanie, które z pewnością sobie

zadajecie...skąd autorka wie, jakie są skuteczne

sposoby na walkę z ciążowymi dolegliwościami...?!

Skąd o tym wiem...



Nudności



Ogólne wskazówki

Jedz mniejsze, a częstsze posiłki. Wiem, że może być
to trudne przy mdłościach, ale spróbuj pobudzić swój

apetyt poprzez podawanie potraw o różnej

konsystencji, kolorach,  mało drażniącym zapachu.

Zadbaj o odpowiednią temperaturę posiłków.
Niewskazane jest spożywanie zarówno zbyt

gorących jak i zby zimnych dań. 

Unikaj produktów i dań o zbyt wyrazistym smaku
słodkim, słonym lub ostrym .

Spróbuj wprowadzić do jadłospisu, tzw. suche
przekąski, które będziesz spożywać w momencie,
gdy dopadną Cię mdłości. Dobrze sprawdzą się,

np. migdały, wafle ryżowe.



Produkty 

bogate

w witaminę B6

Produkty, które

mogą pomóc

orzechy włoskie sezam jajka

orzechy laskowe awokado kasza gryczana



W przypadku mdłości bardzo pomocny może okazać się
napar z imbiru. Ma on intensywny, ostry smak. Jeśli nie

jesteście zwolenniczkami tego typu smaków, polecam 

 przygotowanie łagodniejszego naparu. 

Przepis znajdziecie poniżej. 

 

Napar z imbiru

Przepis

Umyty i obrany korzeń imbiru zetrzyj na tarce o

grubych oczkach (jeśli chcesz uzyskać mniej aromatyczny

napar możesz połowę imbiru zetrzeć na tarce, a pozostałą
część pokroić na kawałki). Tak przygotowany imbir zalej wodą
i doprowadź do wrzenia. Gotuj przez około 15 minut na małym

ogniu. Do ostudzonego naparu możesz dodać miód, cytrynę,

plasterki ulubionych owoców itp.



Zaparcia



Ogólne wskazówki

Przyczyny występowania zaparć w ciąży mogą być
bardzo różne. Odpowiadają za nie, m.in. zmiany

hormonalne, a także suplementacja preparatami

wapnia i żelaza. Jednym z częstych powodów

 są również błędy żywieniowe.

Jeśli zmagasz się z zaparciami zwróć uwagę czy
wypijasz odpowiednią ilość płynów. Zalecana

ilość dla kobiety w ciąży to 2.3 l. Nie oznacza to
jednak, że musisz wypić  2 butelki wody dziennie!
Źródłem płynów, oprócz wody butelkowanej są

zupy, fermentowane napoje mleczne, a także
warzywa czy owoce (najwięcej wody zawiera,

m.in. arbuz, truskawki, cytrusy, papryka, ogórek).

Kolejną przyczyną zaparć może być wybór
nieodpowiedniego pieczywa.  Zrezygnuj z tzw.

„białego pieczywa”, a postaw na takie, które powstaje
z mąki pełnoziarnistej (typ 1850 i wyżej), gryczanej,

jęczmiennej,  orkiszowej, żytniej (typ 2000).



Jedną z przyczyn zaparć w ciąży może być również
nadmierne spożywanie produktów o wysokiej

zawartości tłuszczu czy produktów smażonych. 

Dlatego unikaj, m.in. mięsa i ryb smażonych

 w panierkach, dań fast-food, tłustych gatunków mięs

(baranina, wieprzowina, kaczka, gęś), 

kiełbas, tłustych sosów, majonezu.

Warzywa i owoce to jedno z głównych źródeł błonnika

w naszym jadłospisie.Najwięcej błonnika mają surowe

warzywa i owoce. Dlatego w przypadku 

wystąpienia zaparć, to właśnie w ten sposób

powinnaś je jeść. Natomiast obróbka pod postacią
przerabiania na sok, przecierania, 

gotowania itp. sprawia, że ilość błonnika maleje.

Kolejną kwestią jest fakt, że pomimo tego iż owoce

 i warzywa wyróżniają się jako grupa pod 

kątem ilości błonnika, to każde z nich posiada inną
zawartość tego składnika.

 

Na następnej stronie znajdziecie informację, które

warzywa i owoce są najbogatsze w ten cenny składnik.



Warzywa 

bogate

w błonnik

Warzywa 

bogate w błonnik

boćwina brukselka seler

jarmuż marchew pietruszka



Owoce 

bogate

w błonnik

Owoce 

bogate w błonnik

jagody agrest gruszka

maliny jabłka brzoskwinie



Zgaga



Ogólne wskazówki

W profilaktyce i łagodzeniu zgagi ważne jest nie tylko

to co jemy, ale także to co robimy po jedzeniu.

Pamiętajmy, że dolegliwości może nasilać
przyjmowanie pozycji leżącej tuż po posiłku. 

Jeśli mamy ochotę na drzemkę czy po prostu leżenie

w łóżku to warto zadbać o to, aby nasza głowa była
lekko uniesiona na poduszcze.

Należy unikać produktów o wysokiej zawartości sodu,
 a do dosalania potraw używać soli w ilości nie

większej niż 1 łyżeczka dziennie.

Indywidualna reakcja organizmu na dany produkt

może być bardzo różna. Dlatego zaleca się baczną
obserwację i ograniczenie/eliminowanie

produktów, które faktycznie nasilają dolegliwości.

Na następnej stronie przedstawiam produkty, które

mogą pomóc złagodzić zgagę. 



Produkty,

które mogą 

łagodzić zgagę

Produkty,

które mogą łagodzić zgagę

mleko, jogurt,

maślanka, kefir

migdały

siemię lniane

fermentowane produkty

mleczne: jogurt, kefir, maślanka



Więcej informacji na temat zwalczania dolegliwości

ciążowych za pomocą diety, a także inne wskazówki

dotyczące zdrowego odżywiania w ciąży znajdziesz

 na mojej stronie:

Więcej informacji...

www.kobiecastronadietetyki.pl

Zapraszam Cię również do dołączenia do mojej grupy

na Facebooku, która poświęcona jest zdrowemu

odżywieniu w ciąży:

9 miesiący pod okiem dietetyka

Kontakt:
kobiecastronadietetyki@gmail.com

https://kobiecastronadietetyki.pl/
https://www.facebook.com/groups/366166360528220/


E-book

Zobacz spis treści i szczegóły

dotyczące e-booka

https://kobiecastronadietetyki.pl/produkt/prawidlowa-masa-ciala-ciaza/



