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Witaminy dla kobiet w ciąży - zobacz, które są ważne 

Dieta dla kobiet w ciąży - jadłospis i przepisy 

Materiał specjalny  Lek na przyszłość dla Twojego dziecka – krew pępowinowa

Co jeść, a czego nie jeść w ciąży - pomysły na zdrowe przekąski 
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Większość kobiet w ciąży przyznaje, 
że dopiero będąc w stanie 
błogosławionym, zaczęły przykładać 
większą wagę do tego co, ile i jak 
jedzą. Ciąża to świetny moment na 
wypracowanie sobie prawidłowych 
nawyków żywieniowych i na 
wprowadzenie zbilansowanej diety, 
którą po porodzie warto 
kontynuować. Jednak pamiętajmy, 
że w ciąży nie jemy „za dwoje”, a dla 
dwojga! Jedzcie zdrowo i mądrze, 
przede wszystkim z umiarem. 

W tym e-booku podpowiadamy Wam, 
jaka dieta służy przyszłej mamie 
i maleństwu. Sprawdźcie, jakie 
produkty na stałe włączyć do swojej 
diety, by dostarczyć odpowiednią 
dawkę witamin. Poznajcie przepisy na 
pełnowartościowe dania i zobaczcie, 
po jakie przekąski warto sięgnąć 
w chwili słabości lub, gdy pojawi się 
typowa „ciążowa zachcianka”. 

Zachęcamy do przeczytania także 
materiału naszego partnera - Polskiego 
Banku Komórek Macierzystych, na 
temat korzyści z zabezpieczania krwi 
pępowinowej przy porodzie. 

Krew pępowinowa zawiera komórki 
macierzyste, które w razie wystąpienia 
wielu chorób mogą być wykorzystane 
przez lekarzy niczym lek do leczenia. 
Zabezpieczenie krwi pępowinowej to 
najpiękniejszy prezent, jaki możemy 
podarować naszemu dziecku, który 
jednocześnie pozwoli nam na większy 
spokój o jego przyszłość i zdrowie. 

Wszystkie artykuły zostały 
skonsultowane z lekarzem Mateuszem 
Kowalczykiem z Centrum 
Medyczno-Rehabilitacyjnego 
Kolińskiego z Łodzi.

Zapraszamy do lektury
Redakcja Medme.pl

Dieta w ciąży…

Sprawdź  >>  Polski Bank Komórek Macierzystych 
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Witaminy dla kobiet w ciąży 
- zobacz, które są ważne 

Kobieta w ciąży nie musi jeść za dwoje, 
ale to szczególny czas, w którym ma 
zapewnić odpowiednią ilość 
składników odżywczych sobie i dziecku. 
Od sposobu odżywiania przyszłej 
mamy zależy w ogromnej mierze to, 
jak będzie przebiegała ciąża, czy płód 
będzie się rozwijał prawidłowo, 
a dziecko będzie miało szansę na 
zdrowe życie do późnej starości. 

Podstawowym źródłem składników 
odżywczych powinna być właściwie 
zbilansowana dieta, która dostarcza 
bezpieczne ilości witamin w ciąży 
i ogranicza ryzyko przedawkowania. 
Czasem zdarza się jednak tak, że 
trzeba uzupełnić niedobory makro-
i mikroelementów, stosując 
suplementy diety. Nie ma w tym nic 
złego, jeśli ciężarna uzgodni rodzaj 
i sposób stosowania preparatu 
z lekarzem prowadzącym ciążę. 

Ginekolog analizując dietę przyszłej 
mamy najlepiej oceni, jakie witaminy 
brać w ciąży, podpowie jakie brać 
witaminy w 1 trymestrze ciąży, które 
odgrywają ważną rolę w 2 i 3 
trymestrze. 

Witaminy w ciąży i przed ciążą odgrywają niezwykle ważną rolę, bo 
w związku z rozwojem płodu i nasileniem wielu procesów życiowych 
wzrasta zapotrzebowanie kobiety na składniki pokarmowe. 
Sprawdź, jakie brać witaminy, żeby służyły zdrowiu matki i dziecka. 
Która jest najważniejsza - C, D, A czy E? 
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Konsultacja merytoryczna:
lek. Mateusz Kowalczyk
Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne
KOLIŃSKIEGO w Łodzi

Dieta w ciąży, co powinno znaleźć się w diecie dla ciężarnej?  
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C
D

Dlatego dobrze, żeby w diecie ciężarnej 
nie zabrakło tej witaminy. Najlepiej 
jednak, żeby witamina C pochodziła 
z naturalnych źródeł, takich jak 
warzywa i owoce, a nie 
syntetycznych preparatów. 

Jeśli jednak stosujemy suplementację 
trzeba pamiętać, że: 

nie powinny jej przekraczać kobiety, 
które mają skłonność do tworzenia się 
kamieni nerkowych. Nadmiar witaminy 
C w ciąży (powyżej 1000 mg) może 
wywołać także: 

W ok. 80 procentach witamina D 
wchłania się przez skórę nastawioną 
na ekspozycję słońca, a jedynie 
w ok. 20 procentach wraz z pokarmem 
(znajdziemy ją m.in. w rybach 
morskich, jajkach, mleku i tranie). 

Taką ilość rzadko kiedy można 
dostarczyć wraz z dietą, dlatego 
witaminę D w ciąży trzeba uzupełniać 
stosując doustne preparaty. 

biegunkę, 

bóle brzucha, 

uczucie zgagi. 

Nie stwierdzono natomiast do tej pory 
teratogennego działania nadmiaru 
witaminy C na płód. 

Witamina C w ciąży
Niedobór tej witaminy jest często 
spotykany u kobiet ciężarnych 
(zwłaszcza wieloródek) i matek 
karmiących piersią. 

Może spowodować u nich 
zaburzenia gospodarki 
mineralnej- wapniowej 
i fosforowej, a to prosta droga do 
rozwoju osteopenii i osteoporozy. 

Odpowiednia ilość witaminy D 
w diecie pozytywnie wpływa na 
prawidłową mineralizację kości 
u dziecka. 

Suplementacja witaminą D3 
obniża też ryzyko wystąpienia 
waginozy bakteryjnej, która 
towarzyszy niektórym 
powikłaniami ciąży.

Witamina D w ciąży
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wzmacnia odporność, 
zwłaszcza w okresach infekcji,

ułatwia wchłanianie żelaza 
oraz innych minerałów, 

jej niedobory źle wpływają na 
rozwój układu nerwowego 
płodu. 

Witamina C:

Dzienna dawka witaminy D u kobiet 
w ciąży wynosi około 1200 mg, 

dzienna dawka witaminy C u kobiet 
w ciąży wynosi około 100 mg, 

80% 20%

wit. C 100 mg /dziennie

wit. D 1200 mg /dziennie
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EA
Naturalnym źródłem witaminy A są 
ryby, jajka, mleko, masło, mleko, 
wszystkie pomarańczowe warzywa 
(np. marchewka, bataty). 

Trzeba jednak uważać na negatywne 
skutki przedawkowania witaminą A, 
takie jak: 

Dzienne zapotrzebowanie na 
witaminę A w ciąży wynosi około 1 mg.

warzyw liściastych, 

olejów roślinnych,

roślin strączkowych, 

produktów pełnoziarnistych, 

jaj, 

masła, 

orzechów. 
W ramach suplementacji w ciąży zaleca 
się stosowanie beta-karotenu, który 
jest bezpieczniejszy dla przyszłych 
matek, bo trudniej go przedawkować. 

Witamina A w ciąży

Suplementacja witaminy E w ciąży 
może okazać się konieczna, jeśli 
w diecie przyszłej mamy są niedobory: 

Witamina E w ciąży
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ma działanie antyoksydacyjne, 

wzmacnia układ 
odpornościowy matki oraz 
dziecka, 

korzystnie wpływa na rozwój 
kości, zębów i paznokci. 

To ważna witamina dla kobiet w ciąży, 
ponieważ: 

zapobiega utlenianiu 
witaminy A, lipidów, 
wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych, 

jest niezwykle silnym 
antyoksydantem, który chroni 
błony komórkowe przed 
uszkodzeniem,

u ciężarnych niedobory 
witaminy E mogą być 
przyczyną poronień. 

Witamina ta pełni niezwykle ważne 
funkcje w organizmie przyszłej matki:

wady twarzoczaszki, 

wodogłowie, 

małogłowie, 

wady układu krążenia. 

wit. A 1 mg /dziennie
wit. E 15-19 mg /dziennie

Dzienne zapotrzebowanie na 
witaminę E w ciąży wynosi 15-19 mg. 
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E K
DHA

Gdy u ciężarnej pojawiają się częste 
krwotoki z nosa, może to oznaczać, 
że brakuje jej witaminy K. 

Niedobory można uzupełnić 
wzbogacając swoją dietę o:

W diecie nie powinno się ograniczać 
również ilości:

Witamina K w ciąży
W ostatnim trymestrze ciąży 
gwałtownie wzrasta zapotrzebowanie 
ciężarnej na kwasy omega-3, w tym 
kwas DHA, ale Polskie Towarzystwo 
Ginekologiczne zaleca stosowanie 
DHA już od początku ciąży. Dzieje się 
tak dlatego, że DHA jest ważnym 
materiałem, z którego powstaje kora 
mózgu. 

W sytuacji zagrożenia 
przedwczesnym porodem lekarz może 
zwiększyć dawkę kwasu DHA nawet do 
1000 mg. 

Głównym źródeł kwasu DHA 
są tłuste ryby morskie. 

DHA w ciąży 
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brokuły, 

sałatę, 

szpinak, 

i inne zielone warzywa. 

ziemniaków, 

jaj,

i nabiału (zwłaszcza 
naturalnych jogurtów). 

DHA 500 mg /dziennie

obniżają ryzyko 
przedwczesnego porodu, 

dają szansę na prawidłową 
masę urodzeniową 
noworodka oraz późniejszy 
prawidłowy rozwój dzieci, 

odpowiedni poziom kwasu 
DHA zmniejsza też ryzyko 
depresji poporodowej.

Odpowiednie dawki DHA w ciąży 
(500 mg): 
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Witaminy dla kobiet w ciąży - zobacz, które są ważne 

http://medme.pl/


Dieta dla kobiet w ciąży 
- jadłospis i przepisy 

Kobiety ciężarne wcale nie muszą jeść 
za dwoje.

Jaka powinna być dieta w ciąży? Przede wszystkim zdrowa, a to 
oznacza że należy wyeliminować z niej fast foody, słodycze i tłuste 
potrawy, które mogą powodować niestrawność. Zamiast tego 
trzeba jeść więcej warzyw, owoców i produktów, które zawierają 
kwasy omega -3.
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W ciąży liczy się jakość, a nie ilość. 
Szczególną uwag powinnyśmy 
przykładać do tego, co jemy. Dobór 
produktów jest kluczowy dla rozwoju 
dziecka i samopoczucia mamy. 

W ciąży dieta powinna być bardziej 
zbilansowana i zrównoważona niż 
kiedykolwiek wcześniej. Od tego zależy 
prawidłowy rozwój ciąży 
i samopoczucie kobiety. 

W przeciwnym razie w organizmie 
szybko pojawią się niedobory. 

Zapotrzebowanie energetyczne 
wzrasta dopiero od II trymestru 
ciąży i to zaledwie 

o 300 kcal na dobę. 

http://medme.pl/


Przede wszystkim ryby morskie, które 
są bogatym źródłem kwasów 
tłuszczowych omega-3. Kwasy 
omega-3 mają korzystny wpływ na 
rozwój komórek nerwowych i mózgu 
oraz wzroku dziecka. Najwięcej 
znajdziemy ich w rybach morskich:

W ciąży nie wolno jeść jednak 
surowych ryb, dlatego należy 
zrezygnować z sushi czy tatara 
z łososia. Niewskazane są też 
ryby wędzone, które mogą 
wywołać listeriozę. 

W diecie ciężarnej nie powinno 
zabraknąć także mleka i produktów 
mlecznych, które są bogatym źródłem 
wapnia. Wapń jest najważniejszym 
budulcem kości i zębów malucha. 
Do codziennego menu warto włączyć 
kefir, maślankę, jogurty i sery, które 
zawierają dużo białka i mało cukru. 
Produkty w wersji odtłuszczonej są 
pozbawione witaminy D, która jest 
jedną z podstawowych witamin 
potrzebnych do rozwoju ciąży. 

Jakie produkty 
powinny znaleźć się
w diecie ciężarnej? 

Podstawą codziennego menu są też 
warzywa. Warto wybierać te 
o ciemnozielonych liściach, ponieważ 
zawierają duże dawki kwasu 
foliowego, który zmniejsza ryzyko 
wad rozwojowych u dzieci. 
Suplementacja kwasem foliowym 
zalecana jest już na etapie starania się 
o dziecko. Warto również zadbać 
o niego w codziennym menu. Co jeść? 
Brokuły, pietruszkę, sałatę, 
szczypiorek lub szpinak. 

Oprócz warzyw warto jeść świeże 
owoce. 

Najbardziej wartościowe są te 
z dużą dawką witaminy C, która 
podnosi odporność m.in. czarne 
porzeczki i pomarańcze. 

Banany z kolei są bogatym 
źródłem magnezu, który 
przeciwdziała skurczom mięśni 
m.in. łydek. 

Awokado zawiera duże dawki 
kwasu foliowego. 

W ciąży nie powinniśmy zapominać 
o mięsie, które jest najlepszym 
źródłem żelaza. Najlepiej wybrać 
indyka, kurczaka lub wołowinę. 
Unikajmy tłustych smażonych mięs. 
Należy też ograniczyć ilość wątróbki, 
która jest najbogatszym źródłem 
witaminy A. W ciąży nie wolno jej 
przedawkować. 
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śledziu, 

makreli, 

sardynkach

i łososiu. 

Warzywa

Owoce

Mięso
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Nie trzeba rezygnować z ulubionych smaków. Ważniejsze jest, aby 
zwracać uwagę na stosowane techniki kulinarne. Zamiast smażyć, 
lepiej coś gotować, dusić ewentualnie piec – mówi Dawid Furmanek, 
bloger kulinarny i autor najsmaczniejszego bloga m-eat-ing.pl. 
– Należy zadbać, żeby w diecie ciężarnej znalazły się białka, 
węglowodany i tłuszcze. 

Przykładem może być poniższy przepis.  

Dieta kobiet w ciąży wcale nie musi być nudna 

Gotuj kaszę jaglaną w lekko osolonej 
wodzie, a gdy zmięknie, dodaj 
pokrojone w kostkę pomidory. 

Pierś z indyka pokrój na cienkie plastry 
i układaj na folii spożywczej tak, aby 
porcje mięsa nachodziły na siebie. 

Mięso dopraw solą i pieprzem, drobno 
posiekanymi ziołami i suszoną śliwką. 
Podnosząc folię spożywczą, zwijaj 
mięso w ciasne roladki. Trzymając za 
końcówki folii, zwijaj roladki bardzo 
ciasno. Czynność foliowania powtórz 
jeszcze raz. Tak przygotowane roladki 
włóż do rondla z wrzątkiem, przykryj 
i pozostaw pod przykryciem na 12-15 
minut (wyłącz źródło ciepła pod 
rondlem). 

Po tym czasie wyjmij mięso z foli, 
pokrój na mniejsze porcje i wyłóż na 
talerz z kaszą jaglaną. Potrawę polej 
olejem lnianym tłoczonym na zimno
i posyp siemieniem lnianym. 

Smacznego! 
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Gotowane roladki z indyka, nadziewane świeżymi 
ziołami i suszoną śliwką z kaszą jaglaną 
z pomidorami

300g piersi z indyka 

świeże zioła (oregano, bazylia, 
tymianek, rozmaryn) 
- po łyżeczce 

50g suszonej śliwki 

150g kaszy jaglanej 

3 średniej wielkości pomidory 

1 łyżka siemienia lnianego 

2 łyżki oleju lnianego tłoczonego 
na zimno 

sól i pieprz do smaku 

Składniki Wykonanie
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Ostatni posiłek w ciągu dnia powinien być lekki i niezbyt kaloryczny 
– w przeciwnym razie zbyt mocno obciążony układ trawienny, może 
o sobie dość boleśnie dać znać. Panie w ciąży wiedzą, że do zgagi, 
niestrawności czy zaparć droga nie jest zbyt długa. 

Co jeść na kolację będąc w ciąży? Wbrew pozorom nie „za dwoje”, 
a „dla dwojga”. I nie to, na co mamy ochotę, czyli np. paczkę chipsów 
czy tabliczkę czekolady podczas oglądania ulubionego serialu. 
Zdrowe przepisy na kolację dla kobiet w ciąży

Warzywne placuszki rosti z sosem jogurtowym

1 średnia surowa marchewka 
starta na dużych oczkach

pół cukinii startej na dużych 
oczkach

pół niedużego surowego selera 
startego na dużych oczkach

1 jajko

pół łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżka mąki pełnoziarnistej lub 
pszennej

pół łyżeczki kurkumy

szczypta ostrej papryki 
w proszku

olej kokosowy do smażenia 
(lub inny)

pół małego jogurtu naturalnego

1 ząbek czosnku, przeciśnięty 
przez praskę

łyżeczka pokrojonego drobno 
koperku

sok z cytryny (pół łyżeczki)

szczypta pieprzu

szczypta soli

Warzywa, jajko, mąkę, proszek do 
pieczenia i przyprawy łączymy w misce. 
Jeśli jest zbyt rzadkie – podsypać mąką, 
jeśli zbyt gęste – dolać odrobinę wody. 
Wiele zależy od cukinii, która może być 
wodnista lub zwarta.

Na patelni rozgrzać tłuszcz, smażyć 
niewielkie, cienkie placuszki do 
zezłocenia. W międzyczasie przygotować 
ekspresowy sos jogurtowy – połączyć 
wszystkie składniki i mieszać do 
uzyskania jednolitego, apetycznego 
sosu. Podawać z ciepłymi placuszkami. 

Co na kolację? 
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Wykonanie

Składniki Sos jogurtowy
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Lek na przyszłość dla Twojego
dziecka – krew pępowinowa

O ile pierwsze dwa punkty są dla
przyszłych mam naturalne i oczywiste,
o tyle temat zabezpieczania krwi 
pępowinowej przy porodzie nadal nie 
jest elementem standardowego przy-
gotowania się do przyjścia na świat 
maluszka. 

Tymczasem, trzeba sprawę przedsta-
wić jasno - krew pępowinowa zawiera 
komórki macierzyste, które w razie 
wystąpienie choroby mogą być przez 
lekarzy wykorzystane niczym lek
do leczenia.

Leczenie z wykorzystaniem komórek 
macierzystych nie jest w medycynie 
niczym nowym, mimo tego tylko 2% 
przyszłych rodziców decyduje się
na zabezpieczenie krwi pępowinowej
przy porodzie. Dzieje się tak, ponieważ 
większość osób nie jest świadoma 
tego, co dają komórki macierzyste i jak 
szeroki jest zakres ich działania.

Czy wiesz, że to co popularnie nazywa
się przeszczepieniem szpiku kostne-
go, to tak na prawdę przeszczepienie 
komórek macierzystych ze szpiku 
kostnego?

Wbrew obiegowym opiniom, wykonuje
się je nie tylko w białaczce, ale w aż 80 
ciężkich chorobach hematologicznych
i onkologicznych. Takie leczenie jest 
leczeniem ratującym życie, a aby 
mogło do niego dojść konieczne jest 
znalezienie tzw. bliźniaka genetyczne-
go, który chce zostać dawcą.

Artykuł Partnera e-booka: Polski Bank Komórek Macierzystych

1
2
3

Regularnie wykonywać badania
i stosować się do zaleceń lekarza.

Dbać o siebie poprzez
odpowiednią dietę i odpoczynek.

Świadomie podjąć decyzję o za-
bezpieczeniu krwi pępowinowej.

Jak przyszła mama 
może już w trakcie
ciąży zadbać o zdrowie 
swojego dziecka?

Przeszczepienie 
komórek macierzystych
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W trakcie ciąży rozważ bankowanie 
krwi pępowinowej, aby w razie 
wystąpienia choroby u dziecka lub 
jego rodzeństwa mieć możliwość 
skorzystania z bezcennego leku.

to często powtarzane zdanie pomija 
fakt, że: krew pępowinową wykorzystu-
je się nie tylko w białaczce, ale w wielu 
innych jednostkach chorobowych. 

Ponadto najnowsze badania sugerują 
istotny wpływ na poprawę zdrowia, 
np. u dzieci z mózgowym porażeniem 
dziecięcym lub autyzmem. Żadna 
z tych dwóch jednostek chorobowych 
w chwili obecnej nie ma innej skutecz-
nej metody leczenia.

Długi czas oczekiwania na dawcę 
opóźnia rozpoczęcie leczenia ciężkiej 
choroby lub nawet całkowicie je unie-
możliwi. Często w ogóle nie udaje się 
znaleźć zgodnego dawcy szpiku 
kostnego, nawet w rodzinie.

Właśnie takim sytuacjom może zapo-
biec zabezpieczenie krwi pępowinowej
podczas porodu. Zawarte w niej 
komórki macierzyste są zamrożone 
i gotowe do wykorzystania, jeśli
u dziecka lub jego rodzeństwa wystąpi 
choroba. Daje ona możliwość łatwiej-
szego i szybszego dostępu 
do leczenia.

Zdarza się, że rodzice rezygnują
z usługi bankowania krwi pępowino-
wej, bo bazują na informacji, że w 
przypadku białaczki własna krew 
pępowinowa nie może zostać wykorzy-
stana do leczenia dziecka, od którego 
została pobrana. Ta informacja może
być prawdziwa, bo w części białaczek, 
występujących u małych dzieci faktycz-
nie lekarz nie zdecyduje się na wyko-
rzystanie takiego materiału. Natomiast  

Polski Bank Komórek Macierzystych
Lek na przyszłość dla Twojego dziecka – krew pępowinowa

O komórkach macierzystych <<  Kliknij i sprawdź 

Więcej informacji o krwi pępowinowej 
i komórkach macierzystych znajdziesz tutaj:

Bezpieczna przyszłość <<  Kliknij i sprawdź 

Krew pępowinowa <<  Kliknij i sprawdź 
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Co jeść, a czego nie jeść w ciąży
- pomysły na zdrowe przekąski 

Wbrew obiegowej opinii, panie w ciąży 
nie powinny jeść „za dwoje”. Lekarze 
obalają ten popularny mit 
i podkreślają: „Nie za dwoje, a dla 
dwojga”, czyli mądrze, z głową i bez 
obżarstwa. 

To raptem dwa przykłady, jak 
wyniszczająca jest zła dieta w ciąży 
– zarówno dla dziecka, jak i dla 
przyszłej mamy. Warto, więc 
pomyśleć o zdrowych przekąskach 
na cały dzień! 

Ciąża to nie jest czas taryfy ulgowej 
w kwestii żywieniowej. Niestety od 
pokoleń funkcjonujące w świadomości 
społecznej przekonanie, że kobieta 
w ciąży ma prawo do zachcianek, 
sprawia, że wiele pań, przez dziewięć 
miesięcy pozwala 
sobie na 
wszystko,
a w szcze- 
gólności na 
niezliczone 
ilości słodyczy, 
gazowanych 
napojów i fast 
foodu. Tymczasem...

Wiele pań na czas ciąży daje sobie dyspensę żywieniową – jedzą 
co chcą, ile chcą i najczęściej zdecydowanie przesadzają ze słodko-
ściami. A taka dieta nie służy ani przyszłej mamie, ani maleństwu.

7

Konsultacja merytoryczna:
lek. Mateusz Kowalczyk
Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne
KOLIŃSKIEGO w Łodzi

Dieta w ciąży, co powinno znaleźć się w diecie dla ciężarnej?  

13

W ciąży jestem 
wiecznie głodna 

Może spowodować 
zahamowanie przyrostu masy 
ciała dziecka oraz zaburzenia 
przemiany nienasyconych 
kwasów tłuszczowych 
potrzebnych do budowy mózgu 
dziecka. 

Cukier

To z kolei nadmiar soli, która 
zatrzymuje wodę w organizmie 
i może powodować bolesne 
opuchlizny kończyn. 

Fast foody

http://medme.pl/


Oprócz pożywnego śniadania, 
zdrowego obiadu i lekkiej kolacji, panie 
powinny zjeść jeszcze dwa dodatkowe 
posiłki w formie przekąsek. 

Świetną opcją na drugie śniadanie 
może być koktajl owocowo-warzywny. 
Warto już na tym etapie zaopatrzyć się 
w dobry blender, który później przyda 
się do miksowania obiadów dziecku. 
Teraz posłuży jako maszyna do 
robienia pożywnych i zdrowych 
koktajli. Do takich napojów znakomicie 
nadają się

banany, 

owoce kiwi, 

winogrona bezpestkowe, 

a także większość owoców 
sezonowych: truskawki, 
maliny, jagody, brzoskwinie. 

Warto poeksperymentować i dodać 
także warzywa: 

świeże liście szpinaku, 

jarmuż, 

seler naciowy, 

czy ultrazdrową natkę 
pietruszki.

Bazą koktajlu może być 

woda, 

jogurt naturalny, 

mleko krowie lub roślinne. 

W przypadku owoców sezonowych 
można zmiksować je same, bez 
dodawania żadnych płynów. 

Pomysły na zdrowe 
koktajle w ciąży 

Warto pamiętać o kilku zasadach: 

koktajle ze szpinakiem 
zawsze robimy na bazie 
produktu mlecznego – to 
sprawi, że nie wydzielą się 
szczawiany, które 
niekorzystnie wpływają na 
nerki i wypłukują wapń 
z organizmu, 

dobrze byłoby do koktajlu 
z jarmużu dodać np. olej 
kokosowy lub tłuste mleko 
kokosowe – umożliwi to 
przyswajanie witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach, 

natomiast w koktajlach 
z ananasem nie należy 
wlewać mleka ani innego 
nabiału – zawarta w tym 
owocu bromelaina może 
sprawić, że napój będzie 
gorzki. 
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Panie, które nie mogą się opanować 
przed sięgnięciem po słodycze, 
powinny zaopatrzyć się w zapas 
bakalii. Trzeba z nimi uważać, bo 
również zawierają sporo cukru, 
natomiast mają w sobie sporo wartości 
odżywczych. 

Morele
dzięki zawartości beta-karotenu 
dbają o kondycję naszej skóry, 
a także pozytywnie wpływają na pracę 
serca i obniżają ciśnienie krwi. 
Ale uwaga! Warto poszukać moreli 
niesiarkowanych, ekologicznych – są 
dużo ciemniejsze, a w smaku – słodsze, 
no i zdrowsze; 

Suszone śliwki
zawierają 5 razy więcej – błonnika niż 
świeże owoce, dzięki temu doskonale 
wspomagają trawienie, żurawina 
zawiera witaminę C, zmniejszającej 
uczucie zmęczenia, a rodzynki są 
świetnym źródłem potasu, który 
odgrywa ważną rolę w regulowaniu 
ciśnienia krwi;  

Migdały
pomagają uśmierzyć pieczenie 
w przełyku (zgagę), a dodatkowo pełne 
są cynku, który reguluje działanie 
systemu odpornościowego i chroni 
przed przeziębieniami. 

Bakalie – gdy chce się 
coś słodkiego w ciąży 

Superfoods w ciąży 
Spirulina, nasiona chia, jagody goji, 
quinoa - to tzw. superfoods, czyli 
naturalne produkty, naszpikowane 
witaminami, minerałami i innymi 
fantastycznymi składnikami, co 
sprawia, że nie wiadomo czy traktować 
je jako jedzenie, czy już jako 
suplementy diety. 

Spirulina
sproszkowane algi morskie, słyną
z wysokiej zawartości z białka oraz 
zawiera bardzo dużo łatwo 
przyswajalnego żelaza, znacznie więcej 
niż mięso, owoce morza czy szpinak. 
Warto jednak pamiętać, żeby nie 
przekraczać dziennej dawki spożycia 
jaką jest jedna stołowa łyżka proszku.

 

Nasiona chia
są z kolei wykorzystywane na potęgę 
w barach ze zdrową żywnością, mogą 
dostarczyć organizmowi wapnia, 
magnezu i fosforu. Warto 
poeksperymentować z niezwykle 
popularnymi ostatnio puddingami chia 
– te na bazie mleka kokosowego, są 
naprawdę fenomenalne. 
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Składniki

1 dojrzałe mango lub ¾ szklanki 
puree z mango 

1 banan 

2 dojrzałe kiwi 

1 łyżeczka spiruliny 

1 łyżeczka soku z cytryny 

garść natki pietruszki 

szklanka soku jabłkowego 
tłoczonego 

Zielony koktajl zdrowia 
dla kobiety ciężarnej 
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Przygotowanie

Mango, banana i kiwi obrać ze skórki, 
pokroić i wrzucić do misy blendera lub 
wysokiego naczynia. Dodać natkę 
pietruszki – w całości i wsypać 
spirulinę. 

Delikatnie wlać sok jabłkowy i sok 
z cytryny. Miksować na małych 
obrotach, a następnie zwiększyć je, 
przez cały czas mocno trzymając 
pokrywę blendera. Miksować, dopóki 
natka pietruszki się nie zblenduje, 
a całość będzie delikatna i aksamitna. 

Jagody goji 
kuszą pięknym czerwonym kolorem, 
natomiast tylko nieliczne panie 
decydują się, by jeść je jako przekąskę 
czy zamiennik chipsów. Jednak warto 
włączyć je do diety – np. dodając je do 
owsianki, bo są świetnym źródłem 
witamin: C oraz A i E. 

Quinoa
komosa ryżowa jest najbogatszym 
źródłem białka wśród popularnych 
roślin zbożowych. Dodatkowo zawiera 
szereg pierwiastków mineralnych 
takich jak żelazo, magnez, potas, cynk
i wapń. 
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