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Żywienie  
 w ciąży

porady  
żywieniowe dla 
przyszłych mam 
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Zasady prawidłowego żywienia kobiety 
przed zajściem w ciążę
zalecenia żywieniowe dla kobiet planujących ciążę są bardzo podobne do 
żywienia wszystkich ludzi dorosłych, wyjątek stanowi wzrost zapotrzebowania 
na energię, białko, niektóre witaminy i składniki mineralne związany 
z planowaną ciążą. właściwy dobór produktów żywnościowych przed ciążą 
zarówno ułatwia zajście w ciążę, jak i pozwala na pokrycie tego zapotrzebowania 
(również przez suplementację w odniesieniu do niektórych składników) już 
w czasie ciąży oraz jest warunkiem prawidłowego wzrostu i rozwoju płodu. 

zalecenia zdrowego żywienia (ryc. 1) młodej kobiety o prawidłowej masie 
ciała i umiarkowanej aktywności fizycznej to: 8 porcji produktów zbożowych 
(jedna porcja to: 50 g pieczywa lub 30 g produktów zbożowych suchych, np. 
kaszy, płatków, ryżu, makaronu lub mąki), 700 g warzyw i owoców, 3 szklanki 
chudego mleka, 200 g chudego mięsa lub odpowiednia ilość produktów za-
miennych i 3 łyżki stołowe oleju rzepakowego. dostarcza to w sumie około 
2000 kcal i w pełni pokrywa zapotrzebowanie na składniki odżywcze.

w Piramidzie Zdrowego Żywienia nie ma cukru i słodyczy, ponieważ nie są 
polecane w zdrowym żywieniu. osoby używające cukru i często spożywające 
słodycze powinny „rozliczać” je w produktach węglowodanowych przedsta-
wionych w podstawie piramidy. przykładowo: 1 łyżeczka do herbaty cukru 
dostarcza 20 kcal, 1 ciastko – około 200 kcal, natomiast 1 porcja produktów 
zbożowych z podstawy piramidy – średnio 100 kcal.

zapotrzebowanie energetyczne kobiety w wieku rozrodczym waha się od 
1900 kcal/dzień do ponad 3000 kcal/dzień, w zależności od masy ciała i aktyw-
ności fizycznej. większe zapotrzebowanie energetyczne wymaga dodatkowego 
spożycia, głównie produktów węglowodanowych. zalecane do spożycia liczby 
produktów z poszczególnych pięter piramidy przy różnej kaloryczności diety 
podano w tabeli 1. wartość energetyczną diety reguluje się głównie liczbą pro-
duktów zbożowych. Jest to ważna informacja dla kobiet z nadwagą lub ze zbyt 
małą masą ciała. Kobiety o prawidłowej masie ciała rodzą zdrowsze dzieci, 
a nieprawidłowy przebieg ciąży zdarza się u nich rzadziej, dlatego dobrze jest 
unormować masę ciała przed ciążą. odchudzanie lub zwiększenie masy ciała 
przed ciążą powinno być osiągnięte głównie zmniejszeniem lub zwiększeniem 
liczby spożywanych produktów zbożowych. dla zmniejszenia masy ciała ko-
nieczna jest też rezygnacja z wszelkich ciast i słodyczy, słodzonych napojów, 
wybieranie produktów chudych i bez dodatku cukru oraz ścisła kontrola wiel-
kości spożywanych porcji. co najmniej na 3 miesiące przed planowaną ciążą 
należy zaprzestać stosowania diety odchudzającej, by organizm mógł wyrównać 
niedobory składników odżyczych, które mogły powstać w czasie odchudzania.

Tabela 1. zalecana do spożycia liczba porcji produktów według Piramidy Zdrowego 
Żywienia przy różnej wartości energetycznej diety

Grupy produktów
Dzienne zapotrzebowanie energetyczne

2000 kcal 2400 kcal 2800 kcal

Produkty zbożowe (porcje) 8 10 10-11

Warzywa (g) 400 400 500

Owoce (g) 300 300 400

Mleko (szklanki) 3 4 5

Mięso i jego zamienniki (g) 150-200 150-200 200

Tłuszcze roślinne (łyżki) 3 4 4



Uwagi:
–  osoba spożywająca cukier i słodycze powinna „rozliczyć” je w produktach 

zbożowych, ponieważ są one źródłem węglowodanów. należy pamiętać, że 
słodycze nie są polecane w zdrowym żywieniu.

– przy diecie wysokokalorycznej (np. 2800 kcal) ilość tłuszczu dodanego 
może być większa niż 4 łyżki stołowe. zwiększając spożycie tłuszczu, należy 
zmniejszyć liczbę porcji produktów węglowodanowych (1 łyżka stołowa 
tłuszczu roślinnego za 1 porcję produktów zbożowych).

– polecanym produktem w zdrowym żywieniu są orzechy, które zawierają 
duże ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. za porcję o wartości 
kalorycznej 100 kcal przyjmuje się 15 g orzechów bez łupiny. można je roz-
liczać w tłuszczach roślinnych lub w produktach zbożowych.

– przy dietach o niższej kaloryczności zaleca się spożywanie nie więcej niż 
100 g ziemniaków (po obraniu). przy dietach o wyższej kaloryczności można 
spożywać np. 200 g.

warto wiedzieć, że sposób żywienia ma duży wpływ na płodność. podstawowe 
jednak znaczenie ma zachowanie prawidłowej masy ciała. zarówno niedowaga, 
jak i nadwaga mogą spowodować zaburzenia owulacji, z czym wiążą się trudności 
z zajściem w ciążę. duże znaczenie ma także dobór odpowiedniego rodzaju 
tłuszczu. Korzystnie jest spożywać oleje roślinne bogate w jednonienasycone 
kwasy tłuszczowe, jak oliwa z oliwek i olej rzepakowy, a także miękkie margaryny 
produkowane z tych olejów. Konieczne jest unikanie spożycia izomerów trans 
kwasów tłuszczowych, czyli twardych margaryn, przemysłowo wytwarzanych 
ciast i ciasteczek, batoników, czekolad, produktów typu fast-food, frytek, 
chipsów i zup w proszku. ważne jest natomiast częste włączanie do jadłospisu 
produktów roślinnych dostarczających białka, jak nasiona roślin strączkowych, 
orzechy, nasiona i produkty zbożowe. Korzystny wpływ na płodność ma też 
regularne spożywanie tłustych morskich ryb. duże znaczenie ma wybieranie 
pokarmów o niskim indeksie glikemicznym, czyli pełnoziarnistego pieczywa, 
i grubych kasz zamiast białego chleba i bułek, a także unikanie produktów 
zawierających znaczne ilości cukru (ciasta itp.). płodności sprzyja spożywanie 
dużej ilości warzyw i owoców obfitujących w przeciwutleniacze i kwas foliowy. 
pomocne może być, ale po konsultacji z lekarzem, stosowanie suplementów 
diety dostarczających kwasu foliowego i żelaza.

Zasady żywienia w ciąży
w okresie ciąży zapotrzebowanie na budulcowe i regulujące procesy życiowe 
składniki odżywcze jest zróżnicowane w zależności od okresu ciąży. poniżej 
przedstawiono główne zalecenia żywienia kobiety ciężarnej.

1. Dbaj o różnorodność spożywanych produktów

szczególnie ważne jest to, aby Twoja dieta była różnorodna. dzięki temu łatwiej 
unikniesz niedoborów składników odżywczych, które podczas ciąży zdarzają się 
częściej. zapotrzebowanie na poszczególne składniki po-
karmowe jest w ciąży dużo większe, natomiast zapotrzebo-
wanie na energię wzrasta tylko o około 360 kcal dziennie, 
od drugiego trymestru i o 475 kcal od iii trymestru. Tak 
więc w tym okresie nie należy jeść, jak to się często sądzi, 
„za dwoje”. potrzebne są Tobie składniki odżywcze, takie 
jak białko, witaminy, składniki mineralne; energii jednak 
tylko trochę więcej. dlatego z poszczególnych grup pro-
duktów powinnaś wybierać przede wszystkim te, które 
mają największą wartość odżywczą i jednocześnie stosun-
kowo mało kalorii, tzn. zawierają mało tłuszczu i cukru.

należy też pamiętać, że podczas ciąży trzeba w sposób 
szczególny chronić się przed infekcjami pokarmowymi, 
które mogą zakłócić przebieg ciąży i utrudnić rozwój 
płodu. dlatego zrezygnuj z surowych potraw mięsnych (np. 
tatar), niestarannie odgrzanych dań z drobiu, surowych jaj 
i produktów z ich dodatkiem (desery, domowy majonez), 
jaj ugotowanych na miękko, sadzonych, jajecznicy, 
niepasteryzowanego mleka i jego przetworów, niepasteryzowanych serów 
(np. feta), serów dojrzewających (brie, camembert) i pleśniowych, pasztetów 
mięsnych, rybnych lub warzywnych, rozmrożonych potraw spożywanych na 
zimno, surowych lub niedogotowanych ryb, a także mięczaków i skorupiaków. 

2. Ile trzeba przybyć na wadze?

Jeśli przed zajściem w ciążę nie udało ci się uniknąć niedoboru masy ciała, po-
staraj się przybyć na wadze podczas ciąży trochę więcej niż kobiety, które nie 
miały niedowagi. To powinno umożliwić odpowiedni rozwój dziecka i osiąg-
nięcie prawidłowej urodzeniowej masy ciała. oznacza to, że jeśli przed ciążą 
Twoja waga była prawidłowa, podczas ciąży powinnaś przybyć 11,5-16,0 kg. 
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Jeśli miałaś niedowagę, zalecany przyrost masy ciała jest 
nieco większy i wynosi 12,5-18,0 kg. w przypadku nad-
wagi przed ciążą powinnaś przybyć na wadze mniej, tzn. 
7,0-11,5 kg, a w przypadku otyłości 5-9 kg. 

warto podkreślić, że podczas ciąży musisz wystrze-
gać się nadmiernego przybywania na wadze, nie tylko 
ze względu na troskę o szybkie odzyskanie smukłej syl-
wetki po urodzeniu dziecka, lecz także po to, by uniknąć 
nadmiernej wagi u noworodka i związanych z tym ewen-
tualnych trudności podczas porodu. Jest to ważne także 
dla Twojego zdrowia w przyszłości. zbędne kilogramy, 
które pozostaną po ciąży, mogą przyczynić się do rozwo-
ju nadciśnienia, cukrzycy typu 2, nadmiaru cholesterolu 
we krwi, a w konsekwencji do chorób układu krążenia.

Jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych związanych 
z ciążą, powinnaś być aktywna ruchowo, dużo spacero-
wać, wykonywać proste ćwiczenia. Unikaj jednak dużych 
wysiłków, zwłaszcza dźwigania ciężarów, gdyż może to 
być niebezpieczne zarówno dla ciebie, jak i dla dziecka. 

3. Produkty zbożowe powinny być głównym źródłem kalorii

produkty zbożowe, zwłaszcza z pełnego przemiału, są ważnym źródłem węglo-
wodanów złożonych (zapewniających energię), a także witaminy B1, niacyny, 
magnezu, żelaza, cynku, błonnika pokarmowego i pewnej ilości białka. podczas 
ciąży spożywaj dużo błonnika, ponieważ przeciwdziała zaparciom – częstej  
dolegliwości ciężarnych. 

zawartość witamin, składników mineralnych i błonnika w produktach zbo-
żowych z pełnego przemiału (razowe pieczywo, płatki owsiane i grube kasze 
– zwłaszcza kasza gryczana) jest nawet 2–3-krotnie wyższa niż w produktach 
wysoko oczyszczonych, czyli w jasnym pieczywie, zwłaszcza w białych bułecz-
kach, i drobnych kaszach. powinnaś jeść 8–11 porcji produktów zbożowych 
dziennie (jedna porcja to: 40 g pieczywa lub 30 g produktów zbożowych su-
chych, np. kaszy, płatków, ryżu, makaronu lub mąki), w zależności od zalecanej 
dla ciebie kaloryczności diety.

4. Pij codziennie 4 szklanki chudego mleka (szklanka = 250 ml)

mleko jest dobrym źródłem wysokowartościowego białka, wapnia oraz wita-
miny B2 i B12. Białko jest niezbędne do budowy i rozwoju wszystkich tkanek 

i narządów szybko rosnącego płodu, wapń natomiast 
jest jednym z najważniejszych podczas ciąży składników 
mineralnych. spożywając ten pierwiastek w odpowied-
niej ilości, zapewnisz swojemu dziecku prawidłowy roz-
wój kości, łatwiej unikniesz nadciśnienia, które czasami 
pojawia się podczas ciąży, i przedwczesnego porodu. ma 
to również ogromny wpływ na Twoje zdrowie w przy-
szłości. przede wszystkim zapobiega odwapnieniu kości, 
zmniejszając ryzyko osteoporozy. 

ciąża i karmienie piersią są okresem dużego zapotrze-
bowania na wapń. w przypadku zbyt małego spożycia 
tego pierwiastka uwalnia się on z Twoich kości, które 
tym samym stają się słabe i łamliwe. wypijaj zatem w cią-
gu dnia 4 szklanki mleka lub fermentowanych napojów 
mlecznych (jogurtu, kefiru). wybieraj chude produkty 
mleczne, gdyż tłuszcz zawarty w tłustym mleku i jego 
przetworach (tłuste jogurty, tłuste sery) dostarcza dużej 
ilości kalorii i sprzyja rozwojowi miażdżycy tętnic. część 
mleka możesz zastąpić serem. sery twarogowe są jednak 
uboższe w wapń niż mleko, z którego zostały zrobione. żółte sery natomiast za-
wierają dużo tłuszczu i mogą być spożywane tylko w ograniczonych ilościach.

5. Mięso jedz codziennie, ale z umiarem

mięso jest ważnym źródłem wartościowego białka, witaminy B6 i pp, cynku, 
a także dobrze przyswajalnego żelaza, podczas ciąży zaś zapotrzebowanie na 
ten pierwiastek jest prawie o połowę większe niż przed ciążą. odpowiednia 
jego ilość zapobiega niedokrwistości, infekcji dróg moczowych, przedwcze-
snemu urodzeniu dziecka i ułatwia prawidłowy rozwój płodu. podczas ciąży 
nie jedz wątróbki. nie tylko ze względu na dużą zawartość cholesterolu, lecz 
także szczególnie dużą ilość witaminy a występującej w postaci retinolu, której 
nadmiar może zaburzyć rozwój płodu. 

należy codziennie jeść chude mięso lub drób w ilości 200–250 g. część mięsa 
możesz zastąpić chudą wędliną. dwa razy w tygodniu jedną porcję produktów 
mięsnych zastąp porcją tłustej morskiej ryby, takiej jak np. śledź, makrela czy 
łosoś (unikaj ryb wędzonych). Jest to konieczne, aby zapewnić sobie i swojemu 
dziecku odpowiednią dawkę wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z ro-
dziny omega-3, gdyż odgrywają one ważną rolę w rozwoju mózgu i siatkówki 
oka płodu. zapobiegają również przedwczesnemu urodzeniu dziecka i sprzy-
jają osiągnięciu optymalnej urodzeniowej masy ciała. ryby morskie zawierają 
także duże ilości witaminy d, która poprawia przyswajanie wapnia. należy też 



przypomnieć, że witamina d jest wytwarzana w skórze 
pod wpływem światła słonecznego. spaceruj więc często 
w godzinach południowych w słoneczne dni. w miesią-
cach zimowych może być potrzebne dodatkowe przyj-
mowanie tej witaminy w suplementach.

w ostatnim czasie wiele mówi się o skażeniu ryb 
związkami rtęci. Jednakże jest grupa ryb o niskiej za-
wartości związków rtęci (m.in. śledź, łosoś, makrela, 
sardynka, dorsz, pstrąg, rębacz, łupacz i tuńczyk z pusz-
ki), których spożycie 2 porcji w tygodniu jest bezpiecz-
na dla kobiet w ciąży. wobec coraz częstszych doniesień 
o chemicznym skażeniu ryb bałtyckich zaleca się kobie-
tom ciężarnym unikanie ryb pochodzących z Bałtyku. 
w niektórych przypadkach uzasadnione może być roz-
ważenie uzupełniania kwasów omega-3 przez stosowa-
nie suplementów.

6. Jedz codziennie dużo warzyw i owoców

znaczenie warzyw i owoców w żywieniu podczas ciąży jest ogromne. 
dostarczają one dużej ilości przeciwutleniaczy (witaminy c, karotenoidów, 
witaminy e, flawonoidów), folianów, potasu i błonnika. przeciwutleniacze 
pochodzące z warzyw i owoców oraz potas pomagają podczas ciąży uniknąć 
zwyżek ciśnienia tętniczego. Foliany zaś (naturalnie występujący w żywności 
kwas foliowy) odgrywają ważną rolę w zapewnieniu prawidłowego rozwoju 
układu nerwowego u dziecka. większość karotenoidów (np. β-karoten) ulega 
w organizmie przemianie w witaminę a i jest jej ważnym źródłem. 

warzywa i owoce najlepiej spożywaj w postaci surowej, gdyż podczas goto-
wania tracą duże ilości witamin, zwłaszcza witaminy c, folianów i potasu. Jeśli 
wolisz je ugotować, to tylko krótko i w małej ilości wody lub na parze.

w i trymestrze ciąży spożywaj warzywa w ilości 400 g dziennie, a w ii i iii 
trymestrze – około 500 g dziennie. szczególnie wartościowe warzywa to: 
boćwina, brokuły, brukselka, kapusta, marchew, papryka, natka pietruszki, 
pomidory, dynia, sałata i szparagi. szczaw i szpinak, ze względu na dużą 
zawartość szczawianów, nie powinny być spożywane zbyt często. pomidory 
i przetwory pomidorowe są szczególnie polecane ze względu na dużą zawartość 
likopenu, który jest silnym przeciwutleniaczem.

poszczególne warzywa różnią się znacznie pod wzglę-
dem zawartości witaminy c, karotenoidów, folianów 
i flawonoidów. Te bogate w karotenoidy, mogą mieć 
mało witaminy c i folianów, jak na przykład marchew. 
warzywa będące dobrym źródłem folianów mogą  
zawierać stosunkowo nieduże ilości witaminy c, jak na 
przykład sałata. z kolei te bogate w witaminę c mogą 
mieć nieduże ilości innych witamin, jak na przykład 
czerwona kapusta. Tak więc trzeba wybierać różne wa-
rzywa, wtedy najłatwiej unikniesz niedoboru poszcze-
gólnych witamin. 

w i i ii trymestrze ciąży spożywaj owoce w ilości 300 g 
dziennie, a w iii trymestrze – około 400 g dziennie.  
są one przede wszystkim dobrym źródłem witaminy c 
(porzeczki, zwłaszcza czarne, owoce cytrusowe, truskawki, 
kiwi, maliny). morele zawierają znaczną ilość karoteno-
idów, a pomarańcze, kiwi i maliny – folianów. aronia, 
czarna porzeczka, truskawki, winogrona i jabłka zawierają dość znaczną ilość 
flawonoidów. witamina c ułatwia wchłanianie żelaza. warzywa lub owoce  
bogate w tę witaminę powinny być spożywane przy okazji każdego posiłku.

część warzyw i owoców możesz zastąpić sokami. szczególnie polecany jest 
sok pomidorowy, marchwiowy, soki typu „karotka”, wielowarzywny, poma-
rańczowy, grejpfrutowy, z aronii, czarnej porzeczki i malin. pamiętaj, że soki 
owocowe mogą zawierać dużą ilość cukru i dlatego zazwyczaj są kaloryczne. 
należy wybierać soki niesłodzone. soki jednak nie w pełni zastępują owoce 
i warzywa, zawierają bowiem tylko minimalną ilość błonnika, a soki oferowa-
ne w sklepach często pozbawione są witaminy c.

7. Ograniczaj tłuszcze zwierzęce, cholesterol  
i produkty zawierające tzw. izomery trans

przede wszystkim spożywaj odpowiednią ilość tłuszczów roślinnych. codzien-
nie powinny to być 3 łyżki oleju roślinnego lub miękkiej margaryny (sprzeda-
wanej w plastikowych opakowaniach).

Jednocześnie unikaj produktów zawierających niezdrowe tłuszcze, tzw. izo-
mery trans kwasów tłuszczowych. znajdują się one w takich produktach, jak 
twarde margaryny, produkty typu fast-food, chipsy, zupy i sosy w proszku oraz 
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wyroby cukiernicze, także wytwarzane przemysłowo 
ciasteczka, czekolady i batoniki. powinnaś ich unikać, 
ponieważ nadmierne spożycie izomerów trans może 
zaburzyć rozwój płodu, a u ciebie zwiększyć oporność 
na insulinę, sprzyjając ujawnieniu się cukrzycy podczas 
ciąży, a ponadto może powodować podwyższenie stęże-
nia cholesterolu we krwi. 

Unikaj też takich tłuszczów, jak smalec, masło, 
twarde margaryny (pakowane w papier), śmietana oraz 
produktów i potraw smażonych w dużej ilości tłuszczów, 
wybieraj natomiast gotowane, pieczone lub gotowane 
na parze. staraj się używać przede wszystkim tłuszczów 
roślinnych i z ryb morskich. Te ostatnie są niezbędne 
dla prawidłowego rozwoju mózgu i narządu wzroku 
u płodu. powinnaś też pamiętać, że tłuszcze umożliwiają 
wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach 
(witamina a, d, e, K). 

8. Ograniczaj słodycze

cukier, słodycze i wszelkiego rodzaju wypieki są bardzo kaloryczne, a jednocze-
śnie ubogie w wartościowe składniki odżywcze. wykluczając te produkty z die-
ty, łatwiej unikniesz nadmiernego przyrostu masy ciała. większość gotowych 
wyrobów cukierniczych (ciast, ciasteczek, krakersów, czekolad, batoników)  
zawiera spore ilości izomerów trans kwasów tłuszczowych. najbezpieczniej 
jest w ogóle ich nie jeść. Trudno jednak w czasie ciąży całkowicie zrezygnować  
ze słodyczy. Jeśli zatem decydujesz się na deser, wybierz taki, który ma mało 
niezdrowego tłuszczu. możesz sięgnąć po budyń, kisiel, galaretkę, sałatkę owo-
cową lub orzechy. Te ostatnie zawierają dużą ilość białka, witaminy e i B1, niena-
syconych kwasów tłuszczowych, potasu, wapnia, żelaza, magnezu i błonnika.

zwracaj też uwagę na zawartość cukru w spożywanych napojach. spróbuj 
zrezygnować, lub chociaż ograniczyć, słodzenie herbaty, słodkie soki pij tylko 
w umiarkowanych ilościach.

9. Ograniczaj spożycie soli 

duże spożycie soli może sprzyjać podwyższeniu ciśnienia tętniczego oraz 
obrzękom, które bywają problemem kobiet w ciąży. dlatego, szczególnie jeśli 
masz takie tendencje, powinnaś unikać dosalania potraw, a spośród gotowych 

produktów wybieraj te o niższej zawartości soli. nie  
zapominaj jednak, że biała sól, którą kupujesz w sklepie, 
jest podstawowym źródłem jodu – ważnego pierwiastka 
potrzebnego do rozwoju dziecka. do przyrządzania  
potraw używaj zatem sól jodowaną, zrezygnuj natomiast 
ze słonych mieszanek przyprawowych. 

10. Zrezygnuj z alkoholu.  
Ogranicz picie kawy i mocnej herbaty

Alkohol
całkowicie zrezygnuj z picia napojów alkoholowych, nawet 
słabych (wino, piwo) oraz nalewek własnego wyrobu. 
nawet sporadyczne picie alkoholu podczas ciąży sprzyja 
wadom rozwojowym płodu i komplikacjom podczas 
ciąży i porodu. pamiętaj, że tzw. piwo bezalkoholowe nie 
jest całkowicie wolne od alkoholu. 

miej na uwadze to, że jeśli będziesz piła alkohol, to 
razem z Tobą pije Twoje dziecko. wystrzegaj się zatem 
alkoholu w każdej postaci, po prostu go nie nie pij.

Kawa 
duże spożycie kofeiny również może zaburzyć prawidłowy przebieg ciąży, gdyż 
potęguje niekorzystne działanie innych substancji, między innymi alkoholu. 
dlatego też powinnaś unikać picia kawy. możesz sobie pozwolić najwyżej na 
jedną filiżankę słabej kawy dziennie. 

Inne napoje
odpowiednie spożycie płynów (około 2 litrów dziennie) jest ważnym elemen-
tem racjonalnego żywienia. znaczenie ma jednak nie tyko ilość, lecz także  
rodzaj wypijanych napojów.

wartościowym napojem jest herbata, ponieważ dostarcza dużej ilości flawo-
noidów. powinnaś jednak unikać picia mocnej herbaty z powodu wysokiej  
zawartości kofeiny. ze względu na konieczność zmniejszenia spożycia cukru, 
ogranicz również słodzenie. pragnienie możesz gasić wodą zwykłą lub mine-
ralną niskosodową, sokiem warzywnym lub owocowym, a także chudym mle-
kiem. powinnaś unikać słodkich napojów zawierających tylko niewielkie ilości 
wartościowych składników odżywczych. pamiętaj też, że kofeina jest m.in. 
w napojach zawierających colę. Jeśli zatem nie musisz, to ich nie pij.
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Modyfikacja żywienia  
w najczęściej występujących  
dolegliwościach w czasie ciąży
ciąża jest okresem życia kobiety cechującym się głębo-
kim przestrojeniem funkcji fizjologicznych organizmu. 
powoduje to często występowanie dolegliwości, których 
przebieg można złagodzić przez odpowiednie zmiany 
w żywieniu. oto kilka przykładów modyfikacji żywienia 
w dolegliwościach ciążowych.

Nudności
– Unikaj zapachów i pokarmów wywołujących u ciebie 

nudności.
– spożywaj posiłki w małych ilościach, ale z większą 

częstotliwością. 
– spożywaj więcej produktów węglowodanowych: su-

charki, płatki śniadaniowe, sałatki owocowe i warzyw-
ne o różnych porach dnia.

– spożywaj mniej produktów o wysokiej zawartości tłuszczu i cukru.
– spożywaj odpowiednią ilość płynów.
– zażywaj świeżego powietrza. wychodź często na spacery.

Zgaga
– Unikaj czekolady, tłustych pokarmów, kawy, alkoholu i mięty, szczególnie 

wieczorem.
– Unikaj pokarmów kwaśnych i ostrych, jak np. pomidory, owoce i soki cytru-

sowe, ocet, ostra papryka.
– mleko i produkty mleczne mogą przynieść czasową ulgę.
– Jedz powoli, pij raczej między posiłkami niż w trakcie.
– spożywaj małe i częste posiłki.
– nie spożywaj obfitych posiłków przed snem.
– nie śpij płasko.

Zaparcia
– Jedz dużo produktów bogatych w błonnik, jak razowe pieczywo, grube kasze, 

płatki owsiane, muesli, otręby, warzywa, owoce. 
– regularnie spożywaj fermentowane napoje mleczne (jogurty, kefiry).
– pij około trzech litrów napojów (woda, soki owocowe i warzywne).

– ogranicz spożycie tłuszczu i słodyczy.
– Unikaj czekolady i czarnych jagód, a także potraw 

smażonych, pieczonych i grillowanych oraz napojów 
gazowanych. 

– odżywiaj się regularnie. posiłki spożywaj o tych samych 
porach dnia.

– Jeśli nie ma przeciwwskazań, bądź aktywna ruchowo.
– w razie nasilenia się dolegliwości sięgnij po rodzynki, 

suszone morele i śliwki, siemię lniane lub sok z kiszo-
nej kapusty. pomocna może być też woda z miodem 
wypita na czczo.

– w niektórych przypadkach może pomóc unikanie 
fasoli, grochu, szparagów, grzybów, orzechów, ryżu, 
kapusty, kalafiora i cebuli. produkty te u niektórych 
osób mogą powodować kłopoty z wypróżnianiem.

– nie stosuj ziołowych herbatek przeczyszczających lub 
ziół w tabletkach, gdyż mogą wywołać skurcze macicy 
i przedwczesny poród.

Infekcje dróg moczowych
– pij duże ilości płynów, to pomoże wypłukiwać bakterie z dróg moczowych.
– Jedz dużo produktów bogatych w witaminę c, która zakwasza mocz.  

powstają wówczas warunki niekorzystne do rozmnażania się bakterii.
– pij świeży sok z żurawin. żurawiny hamują przyczepianie się bakterii do 

nabłonka dróg moczowych. dzięki temu nie mogą się na nim namnażać 
i powodować stanów zapalnych.

Skurcze łydek
– Jedz więcej produktów bogatych w magnez: nasion roślin strączkowych, 

pełnoziarnistego pieczywa, kaszy gryczanej, zielonych warzyw, orzechów.
– spożywaj większe ilości produktów bogatych w wapń: chudego mleka i prze-

tworów mlecznych.
– Jedz owoce i warzywa bogate w witaminę c i flawonoidy, a także potas. 
– w uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z lekarzem, uzupełniaj dietę 

suplementami wapnia i magnezu.

Nadciśnienie ciążowe i obrzęki
– Jedz dużo warzyw i owoców, które zawierają dużo potasu przyczyniającego 

się do obniżenia ciśnienia. 
– Jedz dużo produktów bogatych w wapń i magnez, lub (po konsultacji lekar-

skiej) stosuj suplementację tymi składnikami.
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– spożywaj regularnie tłuste morskie ryby bogate w kwa-
sy omega-3, które zmniejszają ryzyko nadciśnienia  
indukowanego ciążą. 

– pij dużo płynów, gdyż wspomaga to funkcję nerek,  
jeżeli lekarz nie zdecyduje inaczej.

skonsultuj się szybko ze swoim lekarzem, jeśli stwier-
dzisz u siebie chociaż jeden z poniższych objawów:
– obrzęk twarzy lub rąk, 
– skurczowe ciśnienie krwi równe lub większe niż  

140 mm hg, 
– rozkurczowe ciśnienie krwi równe lub większe niż  

90 mm hg,
– wzrost skurczowego ciśnienia krwi o 30 mm hg, a roz-

kurczowego o 15 mm hg (nawet jeśli wartości te nie 
osiągną 140/90 mm hg).

Cukrzyca ciężarnych
w tym przypadku konieczna jest opieka diabetologa.

Żywienie kobiet karmiących piersią
według zaleceń Światowej organizacji zdrowia wyłączne karmienie piersią 
powinno trwać przez pierwszych 6 miesięcy życia dziecka. ma to ogromne 
znaczenie dla zdrowia niemowlęcia, ponieważ skład mleka kobiecego jest 
najbardziej odpowiedni dla jego potrzeb. Jest też dużo dowodów na to, że 
w późniejszym okresie życia osoby, które w niemowlęctwie były karmione 
piersią, rzadziej cierpią z powodu otyłości, cukrzycy i chorób układu sercowo-
naczyniowego. 

prawidłowe żywienie kobiety podczas laktacji zapewnia odpowiedni skład 
produkowanego pokarmu. podstawowe znaczenie w tym okresie ma właściwy 
skład kwasów tłuszczowych diety. spożycie kwasu linolowego, linolenowego 
i dokozaheksaenowego (dha) z rodziny omega-3 oraz tłuszczów trans ma 
istotny wpływ na ich zawartość w pokarmie. ponieważ kwasy linolowy i lino-
lenowy, będące materiałem dla produkcji aktywnych biologicznie substancji, 
tzw. hormonów tkankowych, pochodzą przede wszystkim z tłuszczów roślin-
nych, codzienne stosowanie olejów (do wyboru: słonecznikowy, sojowy, kuku-
rydziany, rzepakowy) i ewentualnie miękkich margaryn podczas przygotowy-
wania posiłków ma duże znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej ich ilości 
w diecie. z kolei kwasowi dha przypisuje się ważną rolę w prawidłowym roz-

woju mózgu i funkcji intelektualnych niemowlęcia.  
regularne zatem (dwa razy w tygodniu) w okresie kar-
mienia piersią spożywanie tłustych ryb morskich jest 
również bardzo ważne. Tłuszcze trans natomiast bardzo 
głęboko zaburzają metabolizm, sprzyjając rozwojowi 
miażdżycy i cukrzycy, prawdopodobnie też zaburzają 
rozwój fizyczny dziecka. należy zwrócić uwagę, że pre-
dyspozycja do powstawania zmian miażdżycowych  
i cukrzycy rozwija się bardzo wcześnie, nawet w wieku 
niemowlęcym. Unikanie pokarmowych źródeł tłusz-
czów trans, takich jak twarde margaryny, przemysłowo 
wytwarzane słodycze i ciasteczka, chipsy, produkty typu 
fast food, zupy i sosy w proszku, ma więc duże znaczenie 
dla zapewnienia dziecku zdrowia w późniejszym wieku.

witaminy rozpuszczalne w wodzie z łatwością prze-
chodzą do mleka matki i dlatego ich stężenie w pokar-
mie podlega dużym wahaniom pod wpływem diety. Tak 
więc codzienna dbałość o pełne pokrycie zapotrzebowa-
nia na takie witaminy, jak: c, B1, B2, B6, B12 i foliany, ma 
w okresie laktacji ogromne znaczenie. należy pamiętać, że kobiety będące na 
ścisłej diecie wegetariańskiej, czyli niespożywające żadnych produktów zwie-
rzęcych, są szczególnie narażone na niedobór witaminy B12 i mogą wymagać 
suplementacji. 

spożycie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli a, d, e i K, w mniej-
szym stopniu przekłada się na ich zawartość w mleku. należy jednak mocno 
podkreślić, że suplementacja diety witaminą d ma korzystny wpływ na jej 
stężenie w pokarmie. ponieważ zawartość tej witaminy w mleku i produktach 
mlecznych jest w naszych warunkach zazwyczaj niedostateczna, zaleca się su-
plementowanie diety witaminą d w okresie laktacji takimi samymi dawkami 
jak podczas ciąży.

należy mocno podkreślić, że nawet w warunkach niedostatecznego spożycia 
składników odżywczych kobiety są zdolne produkować mleko w wystarczającej 
ilości i o odpowiedniej jakości, aby podtrzymać zadowalający wzrost i zdrowie 
dziecka. Jednak niedoborowe żywienie matki wiąże się z ryzykiem zubożenia 
jej własnych zasobów. dotyczy to w szczególności wapnia, który w warunkach 
niedoboru w diecie czerpany jest w dużych ilościach z kości matki. dlatego 
dobrze zbilansowana dieta podczas laktacji ma podstawowe znaczenie dla 
uniknięcia niedoborów pokarmowych u matki, jej zdrowia oraz prawidłowego 
przebiegu ewentualnej kolejnej ciąży.

ponieważ zapotrzebowanie na energię, białko i szereg mikroskładników 
podczas karmienia piersią jest większe niż przed ciążą, dużą trudność stanowi 
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odpowiednie zbilansowanie diety, zwłaszcza w sytuacji 
gdy konieczna może być eliminacja z jadłospisu szeregu 
produktów z powodu ich złej tolerancji przez dziecko. 
przekonanie o konieczności unikania pokarmów gazo-
twórczych nie ma podstaw naukowych. prawdą jest 
jednak, że niektóre pokarmy w diecie matki, takie jak 
czosnek, cebula, kapusta, rzepa, brokuły, rabarbar, morele, 
suszone śliwki i fasola, a w niektórych przypadkach 
także szereg innych, mogą być przyczyną kolek u dziecka. 
Konieczne może być ich okresowe wykluczenie z diety 
matki. Jednak trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że 

wrażliwość niemowlęcia na tego typu pokarmy jest 
bardzo indywidualna i niejednokrotnie przemijająca. 
należy więc mocno podkreślić, że ich wykluczanie 
powinno być przemyślane i nie stosowane „na wyrost”. 
powinno też trwać tak długo, jak to jest rzeczywiście 

konieczne.
innym, częstym problemem jest alergia niemowlęcia 

na niektóre pokarmy w diecie matki. Także w tym przy-
padku eliminacja powinna dotyczyć tylko tych produktów, które rzeczywiście 
przyczyniają się do wystąpienia objawów (np. skórnych) u dziecka. wszelkie 
wykluczanie produktów z diety „na wszelki wypadek” może przynieść więcej 
szkody niż pożytku. 

sposób żywienia kobiet karmiących odpowiada ogólnym zasadom zdrowego 
żywienia. ilość spożywanych produktów powinna w przybliżeniu odpowiadać 
zaleceniom w ostatnim trymestrze ciąży. w tym okresie szczególnie duży 
nacisk należy jednak położyć na dobre źródła białka (sery, mleko, jogurty, 
chude mięso), witaminy c (owoce, warzywa, ziemniaki) i prowitaminy a 
(β-karotenu – jaja, marchew, papryka, morele), na które zapotrzebowanie 
w tym okresie jest szczególnie wysokie.

Stosowanie suplementów pokarmowych 
w ciąży i okresie laktacji 
zarówno podczas ciąży, jak i karmienia piersią posiłki należy planować tak, 
aby dodatkowe podawanie jakichkolwiek składników pokarmowych nie było 
potrzebne. Jednak nawet w przypadku dobrze zbilansowanej diety zaleca 
się wszystkim kobietom planującym ciążę stosowanie suplementów kwasu 
foliowego w dawce 400 μg dziennie i kontynuowanie ich przyjmowania 

przynajmniej przez 3 pierwsze miesiące ciąży. zaleca się także przyjmowanie 
witaminy d w dawce 800-1000 iU (20-25 μg) dziennie od drugiego trymestru 
ciąży, o ile nie jest zapewniona właściwa jej podaż z diety i/lub synteza skórna. 
w przypadku małego spożycia produktów mlecznych konieczne może być 
też przyjmowanie preparatów wapnia. wielu ciężarnym często zaleca się też 
uzupełnianie żelaza oraz jodu.

osobnym problemem jest uzupełnianie kwasów tłuszczowych omega-3, 
których spożycie w naszych warunkach jest w wielu przypadkach niedosta-
teczne. dotyczy to zwłaszcza kwasu dokozaheksaenowego (dha). decyzję 
w tej sprawie należy podejmować po konsultacji z lekarzem. 

Propozycje jadłospisów o wartości 
kalorycznej około 2700 kcal dla kobiet  
w II trymestrze ciąży
Jadłospisy o takiej wartości kalorycznej są wskazane dla kobiety, której zapo-
trzebowanie przed ciążą wynosiło 2300-2400 kcal dziennie. w ii trymestrze 
ciąży zapotrzebowanie na kalorie zwiększa się o 360 kcal/dobę w stosunku do 
zapotrzebowania przed ciążą. 

wartość odżywcza jadłospisów: 
– białko 90-95 g (13-14% energii), 
– tłuszcze ogółem 80-92 g (27-30% energii), w tym nasycone kwasy tłuszczowe 

20-30 g (7-10% energii), 
– cholesterol 200-300 mg; 
– węglowodany ogółem 370-400 g (55-59% energii), 
– błonnik 25-30 g.
mleko i napoje mleczne wybieraj o zawartości tłuszczu od 0% do 2%.
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Dzien pierwszy
I sniadanie 

kanapki z pastą z sera białego – 2 sztuki:
chleb pełnoziarnisty 2 kromki, 2 x 50 g
cienko posmarowane tłuszczem 2 łyżeczki, 2 x 5 g  

pasta z sera białego: 
ser biały półtłusty 40 g; pomidor 1 mały, 50 g; rzodkiewka 2 sztuki;  
oliwa z oliwek 2 łyżeczki, 10 g; szczypiorek, oregano 

jagody (świeże lub mrożone) 100 g
herbata z dzikiej róży 1 szklanka, 250 ml

II sniadanie 
płatki owsiane z kefirem:

płatki owsiane błyskawiczne 2 łyżki, 30 g; kefir 1 szklanka, 250 ml
papryka do schrupania ½ dużej sztuki, 150 g
woda mineralna z plasterkiem cytryny 1 szklanka, 250 ml

Obiad
zupa z włoszczyzny i fasolki szparagowej: 

(ugotowana na chudym mięsie lub tylko na wywarze z warzyw), zabielona 
maślanką, z grzankami – średni talerz 400 g
włoszczyzna 60 g; fasolka szparagowa 60 g; czosnek 2 ząbki; maślanka 3 łyżki,  
45 ml; grzanki z 1 średniej kromki chleba pełnoziarnistego 2 łyżki grzanek, 30 g

bitki wołowe: 
chuda wołowina 150 g; mąka do oprószenia 1 łyżka 15 g; cebula, czosnek seler 
naciowy w sumie 100 g, olej rzepakowy 1 łyżka 15 g; 

ziemniaki 
2 średnie sztuki, 200 g

natka pietruszki
surówka z cykorii i pomarańczy, z sokiem z cytryny i nasionami sezamu: 

cykoria kilka listków 50 g; oliwa z oliwek 1 łyżeczka 5 g; pomarańcza sztuki, 
100 g; sok z cytryny; nasiona sezamu – szczypta

herbata żurawinowa
1 szklanka, 250 ml

Podwieczorek
kanapka z tuńczykiem:

chleb graham 1 kromka, 50 g;  posmarowany cienko tłuszczem 1 łyżeczka, 5 g; 
tuńczyk w wodzie z puszki 3 łyżki, 45 g; szczypiorek

koktajl z jogurtu i malin
jogurt 1 szklanka, 250 g; maliny (świeże lub mrożone) ¾ szklanki, 100 g

woda mineralna niegazowana z plasterkiem cytryny 1 szklanka, 250 ml

Kolacja 
kanapki z polędwicą z kurczaka: 

chleb pełnoziarnisty 2 kromki, 2 x 50 g; posmarowane cienko tłuszczem;  
polędwica z kurczaka 40 g; ogórek kiszony kilka plasterków, 30 g

sałata masłowa kilka listków, 20 g z dodatkiem oliwy z oliwek 1 łyżeczka, 5 g
sok pomidorowy ¾ szklanki, 200 ml
budyń na mleku z truskawkami: 

mleko 1 szklanka, 250 ml; truskawki (świeże lub mrożone) 7 sztuk, 100 g
herbata z owoców leśnych 1 szklanka, 250 ml

'
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Dzien drugi
I sniadanie 

płatki pszenne na mleku: 
płatki pszenne błyskawiczne 2 łyżki, 30 g; mleko 1 szklanka, 250 ml

kanapka z kiełbasą szynkową: 
chleb pełnoziarnisty 1 kromka, 50 g; posmarowany cienko tłuszczem z… 1 ły-
żeczka, 5 g; kiełbasa szynkowa kilka plasterków, 50 g; sałata kilka listków, 30 g

mandarynka 100 g
herbata z żurawiny 1 szklanka, 250 ml

II sniadanie 
chleb graham 2 kromki, 2 x 50 g

posmarowany cienko tłuszczem … 2 łyżeczki, 2 x 5 g
serek homogenizowany chudy … 5 czubatych łyżek …, 150 g
pomidor 1 mały, 50 g
herbata z aronii 1 szklanka, 250 ml

Obiad 
zupa krupnik  
(ugotowana na chudym mięsie lub tylko na wywarze z warzyw), 
zabielona kefirem 1 średni talerz, 400 g; włoszczyzna 100 g…; cebula 20 g…; 
ziemniak 1 sztuka, 100 g; kasza jęczmienna 2 łyżki, 30 g kaszy przed gotowa-
niem; kefir 3 łyżki, 45 ml; natka pietruszki ½ łyżeczki, 3 g  
łosoś gotowany na parze z warzywami, polany sosem jogurtowo-koperkowym: 

łosoś 1 filet, 150 g; marchewka, pietruszka, seler w sumie 100 g; jogurt 3 łyżki, 
45 ml; posiekany koperek

surówka z selera naciowego i gruszki,  
z sokiem z cytryny: 

seler naciowy kilka łodyg, 100 g… ; gruszka ½ sztuki, 100 g; sok z cytryny;  
suszone morele kilka sztuk, …; orzechy włoskie 2 sztuki, 10 g…; oliwa z oliwek 
2 łyżeczki, 10 g

sok wielowarzywny 1 szklanka, 250 ml
herbata zielona 1 szklanka, 250 ml

Podwieczorek 
bułka pełnoziarnista 1 mała, mini, 30 g
mleko zsiadłe posypane truskawkami: 
mleko zsiadłe 1 szklanka, 250 ml; truskawki (świeże lub mrożone) 7 sztuk…, 
100 g
woda mineralna z plasterkiem cytryny 1 szklanka, 250 m

Kolacja 
pierogi ze szpinakiem 5 sztuk…
koktajl z jogurtu i jagód: 

jogurt 1 szklanka, 250 ml; jagody (świeże lub mrożone) ½ szklanki…, 100 g 
herbata z aronii 1 szklanka, 250 ml

'
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Dzien trzeci

II sniadanie 
chleb z pestkami z dynii 1 kromka, 50 g
serek granulowany light … 5 czubatych łyżek…, 150 g
pm maślanka 1 szklanka, 250 ml
woda mineralna z plasterkiem cytryny 1 szklanka, 250 ml

Obiad
rosół z włoszczyzną i makaronem:

(ugotowany na chudym mięsie) 1 średni talerz, 400 g 
włoszczyzna 70 g…; kapusta włoska 30 g…; cebula 20 g…; makaron;  
z mąki pełnoziarnistej …, 30 g przed ugotowaniem

pierś z indyka pieczona w żaroodpornym naczyniu
pierś z indyka …, 200 g; majeranek; olej rzepakowy 1 łyżka, 15 g 

jabłka duszone z żurawinami w sumie 100 g
surówka z sałaty, z sokiem winegret, z nasionami sezamu: 

sałata ¼ główki, 100 g; sok z cytryny; oliwa z oliwek 1 łyżeczka, 5 g;  
nasiona sezamu ½ łyżeczki, 3 gszczypta

sok pomarańczowy 1 szklanka, 250 ml

Podwieczorek 
fasolka szparagowa gotowana kilka strąków…, 100 g; posypana bułką tartą  
1 łyżka, 15 g…; zrumienioną na oleju rzepakowym 1 łyżeczka, 5 g…
banan 1 małą sztuka, 100 g…
kefir … ½ szklanki, 125 ml
woda mineralna niegazowana ; z plasterkiem cytryny 1 szklanka, 250 ml

Kolacja 
2 kanapki z pieczonym schabem: 

chleb pełnoziarnisty 2 kromki, 2 x 50 g; posmarowane cienko tłuszczem  
2 łyżeczki, 2 x 5 g …; chudy schab pieczony kilka plasterków, 40 g;  
ogórek kiszony kilka plasterków, 30 g

marchewka tarta: 
marchewka 1 średnia…, 100 g; sok z cytryny ½ łyżeczki, 3 g…; oliwa z oliwek  
2 łyżeczki, 10 g

kawa zbożowa na mleku: 
mleko … 1 szklanka, 250 ml; kawa zbożowa 1 łyżeczka, 5 g…

herbata z jagód 1 szklanka, 250 ml

I sniadanie 
musli z orzechami na mleku:

płatki pszenne błyskawiczne 2 łyżki, 30 g; mleko 1 szklanka, 250 ml
musli z orzechami 2 łyżki…, 30 g; mleko 1 szklanka, 250 ml

kanapka: 
chleb z nasionami słonecznika 1 kromka, 50 g; posmarowany cienko  
tłuszczem 1 łyżeczka, 5 g…

pasta z jajka, cebuli i ogórka: 
jajko ugotowane na twardo ½ sztuki, 25 g; cebula czerwona, posiekana  
1 łyżeczka, 5 g…; ogórek posiekany 1 łyżka, 15 g…; oliwa z oliwek ½ łyżeczki,  
3 g; tymianek 

grejpfrut ¼ średniej sztuki, 100 g
herbata z cytryną 1 szklanka, 250 ml

'
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Dzien czwarty

II sniadanie 
2 kanapki: 

chleb z ziarnami 2 kromki, 2 x 50 g; posmarowane cienko tłuszczem  
2 łyżeczki, 2 x 5 g; polędwica z indyka kilka plasterków, 45 g; sałata  
kilka listków, 20 g…; koncentrat pomidorowy 1 łyżeczka, 5 g…

sok wielowarzywny 1 szklanka, 250 ml
woda mineralna z plasterkiem cytryny 1 szklanka, 250 m

Obiad
zupa z groszku zielonego, zabielona mlekiem 

(ugotowana na chudym mięsie) 1 średni talerz, 400 g
włoszczyzna 60 g…; groszek zielony (świeży lub mrożony) 60 g…; ziemniaki  
2 sztuki, 200 g; mleko … 3 łyżki, 45 ml

udko kurczaka (bez skóry) duszone z papryką, cebulą i czosnkiem: 
udko kurczaka, bez skóry (bez kości) 200 g; papryka czerwona ½ średniej  
sztuki, 125 g…; cebula 20 g…; czosnek 1 ząbek…; olej rzepakowy 1 łyżka, 15 g

kasza gryczana 3 łyżki, 30 g przed gotowaniem
surówka z kapusty pekińskiej z jabłkiem, sosem winegret: 

kapusta pekińska …, 100 g; jabłko 1 mała sztuka, 100 g; sok z cytryny;  
oliwa z oliwek 2 łyżeczki, 10 g

woda mineralna 1 szklanka, 250 ml

Podwieczorek 
surówka z kapusty czerwonej z rodzynkami: 

kapusta czerwona …, 100 g; rodzynki 1 łyżeczka, 5 g; olej rzepakowy  
2 łyżeczki, 10 g; sok z cytryny; natka pietruszki; goździki

bułka z ziarnami 1 sztuka, 50 g
winogrona 15 gronek…, 100 g
kefir… 1 szklanka, 250 ml

Kolacja 
pierogi z chudym białym serem 5 sztuk, …
pieczone jabłko 1 mała sztuka, 100 g
kakao na mleku: 

mleko … 1 szklanka, 250 ml; kakao 1 łyżeczka, 5 g…

I sniadanie 
płatki gryczane błyskawiczne na mleku: 

płatki gryczane błyskawiczne 2 łyżki…, 30 g; mleko … 1 szklanka, 250 ml
kanapka z wołowiną pieczoną: 

chleb z siemieniem lnianym 1 kromka, 50 g; posmarowany cienko tłuszczem 
1 łyżeczka, 5 g; pieczona wołowina 2 plasterki, 30 g; pomidor kilka plasterków, 
30 g; szczypiorek

brzoskwinia 1 mała sztuka, 100 g
herbata z cytryną 1 szklanka, 250 ml

'
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Dzien piaty

II sniadanie 
muesli z owocami suszonymi z maślanką: 

muesli z owocami suszonymi 2 łyżki…, 30 g; maślanka … 1 szklanka, 250 ml
papryka do schrupania …
sok z czarnej porzeczki 1 szklanka, 250 ml
herbata z cytryną 1 szklanka, 250 ml

Obiad
zupa krem z dyni z groszkiem ptysiowym zabielona mlekiem 

(ugotowana na chudym mięsie) 1 średni talerz, 400 g: 
włoszczyzna 50 g…; dynia 70 g…; groszek ptysiowy 2 łyżki…, 15 g; mleko …  
3 łyżki, 45 ml

halibut pieczony w folii: 
halibut, filet …, 200 g; kminek; sok z cytryny; ziemniaki 2 sztuki, 200 g

surówka z kapusty kiszonej z jabłkiem i cebulą: 
kapusta kiszona …, 100 g; jabłko 1 mała sztuka, 100 g; oliwa z oliwek  
2 łyżeczki, 10 g

herbata z żurawin 1 szklanka, 250 ml

Podwieczorek 
koktajl: 

jogurt z żywymi kulturami bakterii … ¾ małej szklanki…, 150 ml; truskawki  
7 sztuk…, 100 g

słodka bułka 1 mała sztuka, 30 g
herbata z melisy 1 szklanka, 250 ml

Kolacja 
ryż z owocami polany jogurtem: 

ryż brązowy 3 łyżki, 30 g przed gotowaniem; margaryna miękka 1 łyżka, 5 g…; 
jagody ½ szklanki…, 100 g; jogurt … 1 mała szklanka, 200 ml

herbata z owoców róży 1 szklanka, 250 ml

I sniadanie 
2 kanapki:

chleb z ziarnami 2 kromki, 2 x 50 g; posmarowane cienko tłuszczem  
2 łyzeczki, 2 x 5 g

ser z owocami i cynamonem, polany jogurtem: 
biały ser półtłusty, pokrojony w kostkę 2 cienkie paski…, 50 g; kiwi, mango, 
jabłko, pokrojone w kostkę w sumie 100 g; cynamon; jogurt … 1 mała  
szklanka, 200 ml

'

'



28 29

Dzien szósty

II sniadanie 
muesli z orzechami z kefirem: 

muesli z orzechami 2 łyżki…, 30 g; kefir … 1 szklanka, 250 ml
marchewka do schrupania …
kiwi 1 sztuka, 100 g
herbata z cytryną 1 szklanka, 250 ml

Obiad 
zupa pomidorowa zmiksowana z warzywami, zabielona jogurtem 

(ugotowana na chudym mięsie) 1 średni talerz, 400 g
włoszczyzna 60 g…; pomidory z puszki 3 średnie sztuki, 300 g; cebula …; ma-
karon pełnoziarnisty  30 g suchego przed gotowaniem; jogurt … 3 łyżki, 45 ml

gulasz z chudej wołowiny z warzywami: 
chuda wołowina …, 150 g; marchewka, pietruszka, seler w sumie 100 g;  
cebula; jałowiec; olej rzepakowy 2 łyżeczki, 10 g; ziemniaki 2 sztuki, 200 g

surówka ze świeżej kapusty z marchewką: 
świeża kapusta …, 100 g; marchewka 1 łyżka tartej na grubej tarce, 15 g;  
oliwa z oliwek 1 łyżka, 15 g

herbata z żurawin 1 szklanka, 250 ml

Podwieczorek 
galaretka z mleka zsiadłego z żelatyną, posypana malinami: 

mleko zsiadłe z żywymi kulturami bakterii 1 szklanka, 250 ml; żelatyna  
1 łyżeczka, 5 g…; maliny ¾ szklanki…, 100 g

chleb chrupki 4 kromki, 40 g
herbata z owoców dzikiej róży 1 szklanka, 250 ml

Kolacja 
2 kanapki: 

chleb graham 2 kromki, 2 x 50 g; posmarowane cienko tłuszczem 2 łyzeczki,  
2 x 5 g; tuńczyk z puszki 2 łyżki, 30 g; rzodkiewki kilka sztuk, 50 g; koperek

morele polane jogurtem: 
morele 3 sztuki małe, 100 g; jogurt … ; z żywymi kulturami bakterii  
½ szklanki, 125 ml

herbata z melisy 1 szklanka, 250 ml

I sniadanie 
2 kanapki: 

chleb z nasionami sezamu 2 kromki, 2 x 50 g; posmarowane cienko tłuszczem 
2 łyżeczki, 2 x 5 g; jajko ugotowane na twardo 1 sztuka…, 50 g; polędwica  
2 plasterki, 20 g; sałata kilka listków…, 30 g; pomidor kilka plasterków, 30 g

pomarańcza 1 sztuka mała, 100 g
kawa zbożowa na mleku 1 szklanka, 250 ml

'
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Dzien siódmy

II sniadanie 
płatki pszenno-żytnie z dodanym mielonym siemieniem lnianym, z jogurtem:

płatki pszenne i żytnie 2 łyżki…, w sumie 30 g; zmielone siemię lniane  
1 łyżeczka, 5 g; jogurt … 1 szklanka, 250 ml

papryka do schrupania kilka krążków, 30 g…
jabłko 1 sztuka mała, 100 g
herbata z cytryną 1 szklanka, 250 ml

Obiad 
zupa jarzynowa z selerem naciowym i pomidorami, zabielona jogurtem 

(ugotowana na chudym mięsie) 1 średni talerz, 400 g:
włoszczyzna starta na grubej tarce 1 łyżka, 15 g; seler naciowy kilka łodyg…, 
100 g; pomidory z puszki 2 średnie sztuki, 200 g; czosnek; ziemniaki 2 sztuki, 
200 g; jogurt … 3 łyżki, 45 ml

zrazy wołowe zawijane: 
chuda wołowina …, 150 g; ogórek kiszony, cebula w sumie 100 g; kolendra;  
olej rzepakowy 2 łyżeczki, 10 g

kasza gryczana 3 łyżki przed gotowaniem, 30 g
kapusta włoska gotowana: 

kapusta włoska 100 g; bułka tarta 1 łyżka, 15 g; oliwa z oliwek 1 łyżeczka, 5 g
herbata z żurawin 1 szklanka, 250 ml

Podwieczorek 
sałatka z sardynkami: 

sałata, szpinak sałatkowy w sumie 100 g; pomidor 1 mały, 50 g; sok z cytryny; 
sardynki 2 łyżki rozdrobnionych, 30 g; olej rzepakowy 1 łyżeczka, 5 g

chleb z siemieniem lnianym 1 średnia kromka, 50 g
sok wielowarzywny 1 szklanka, 250 ml
herbata z owoców dzikiej róży 1 szklanka, 250 ml

Kolacja 
1 kanapka: 

chleb graham 1 kromka, 50 g; posmarowana cienko tłuszczem 2 łyżeczki,  
2 x 5 g; ser biały półtłusty 2 cienkie plasterki, 20 g; sałata kilka listków, 20 g…; 
rzodkiewki kilka sztuk, 50 g; cebula czerwona 1 łyżeczka posiekanej, 5 g…

maślanka wymieszana z pokrojonym jabłkiem: 
jabłko 1 sztuka mała, 100 g; maślanka ; z żywymi kulturami bakterii  
½ szklanki, 125 ml

herbata z melisy 1 szklanka, 250 ml

I sniadanie 
2 kanapki: 

chleb graham 2 kromki, 2 x 50 g; posmarowane cienko tłuszczem 2 łyżeczki, 
2 x 5 g; ser żółty 2 plasterki, 60 g; cykoria kilka krążków, 30 g; ogórek kiszony 
kilka plasterków, 30 g

śliwki (świeże lub mrożone) 5 sztuk…, 100 g
kakao na mleku 1 szklanka, 250 ml
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Opracowano i wydano ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach pro-
gramu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym”, Moduł I pn.: 
„Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym poprzez Poprawę 
Żywienia i Aktywności Fizycznej POL-HEALTH na lata 2007–2011”.
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