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Dbaj o spożywanie pięciu posiłków dziennie (śniadanie, obiad, kolacja + 2 małe przekąski).



Jedz pełnoziarniste produkty zbożowe (zawierają błonnik, który pomaga zwalczać zaparcia) tj.
pieczywo razowe, orkiszowe, brązowy ryż, pełnoziarnisty makaron, kasze, płatki owsiane, otręby.



Uwzględnij w codziennej diecie warzywa i owoce.



Pamiętaj o spożywaniu codziennie mleka i produktów mlecznych (jogurty naturalne, kefiry, maślanki,
białe sery).



Dobrym źródłem białka w diecie są mięso, ryby, jaja, produkty mleczne, nasiona roślin
strączkowych. Wybieraj chude gatunki mięsa, takie jak: indyk, kurczak, sporadycznie spożywaj
wołowinę.
Z ryb uwzględniaj w diecie śledzia, mintaja, łososia norweskiego (mają małą zawartość rtęci). Staraj się
wybierać ryby świeże, niewędzone, nie kupuj ryb przetworzonych np. w postaci paluszków rybnych.



Wyeliminuj z diety tłuste wędliny, salceson, kaszankę, pasztety, wątrobiankę, konserwy mięsne, smalec,
słoninę, boczek, golonkę.



Jajka jedz wyłącznie ugotowane na twardo lub w formie mocno ściętej jajecznicy. W ciąży nie należy
spożywać surowych jaj.



Źródłem tłuszczu w diecie powinny być: oleje roślinne (olej rzepakowy, sojowy, kukurydziany,
słonecznikowy, z pestek winogron, krokoszowy, oliwa z oliwek) oraz tłuste ryby morskie (np. łosoś),
orzechy, nasiona (np. dyni, słonecznika).



Ogranicz spożywanie słodyczy. Staraj się zastępować słodycze owocami, owocami suszonymi,
orzechami. Jeśli czasami masz ochotę na coś słodkiego, wybieraj gorzką czekoladę, ciasteczka zbożowe
z dodatkiem miodu, pestek, płatków albo owoców suszonych.



Ogranicz dodawanie soli do potraw oraz spożywanie produktów zawierających znaczne jej ilości
(krakersy, kiełbasy, salami, wędzone ryby, konserwy, kiszonki, sery żółte, oliwki). Sól zastąp przyprawami
ziołowymi np. bazylią, oregano, koperkiem, pietruszką.



Unikaj spożywania produktów smażonych. Staraj się piec, dusić, gotować, przygotowywać na parze,
w naczyniach żaroodpornych, w folii. Jeśli masz ochotę na smażone mięso, przygotuj je na patelni
grillowej lub ceramicznej, na niewielkiej ilości oliwy, bez panierki lub obtaczając mięso w płatkach
migdałowych, sezamie czy otrębach.



Pamiętaj o regularnej aktywności fizycznej (spacery, pływanie, aqua aerobik, wybrane ćwiczenia
jogi i fitnessu).



Zrezygnuj ze spożywania alkoholu i palenia papierosów.

Pij około 2-2,5 litra płynów. Kupuj butelkowaną wodę źródlaną lub mineralną niskozmineralizowaną.
Ogranicz spożycie herbaty białej, czarnej, zielonej do 2 filiżanek dziennie słabego naparu ogółem.
Wybieraj łagodne herbaty owocowe i ziołowe. Kawa może się pojawić w ilości maksymalnie dwóch
filiżanek dziennie.

W ciąży należy całkowicie wyeliminować takie produkty jak:
a) niepasteryzowane mleko i przetwory z niego przygotowane, np. oscypki,
b) surowe i niedopieczone mięso (tatar, krwisty befsztyk) i surowe wędliny (szynka parmeńska),
c) surowe ryby i owoce morza (sushi, ostrygi),
d) surowe jaja,
e) kolorowe napoje gazowane,
f) sztuczne słodziki,
g) sery pleśniowe.
Wystrzegaj się spożywania żywności wysokoprzetworzonej
(koncentratów zup, sosów, konserw)!

