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ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA KOBIET W CIĄŻY I KARMIĄCYCH

SZPU-625-220719

Zalecenia żywieniowe dla kobiet w ciąży:
Odpowiednio zbilansowana dieta kobiety w ciąży warunkuje właściwy przebieg ciąży, rozwój płodu oraz zdrowie samej kobiety. Zalecaną 
dietą w ciąży jest odpowiednio zbilansowana dieta opierająca się na ogólnych zasadach prawidłowego żywienia. W ciąży zwiększa się 
zapotrzebowanie na energię, białko, wiele witamin, składników mineralnych (tab. 1). Zalecenia, które w szczególny sposób powinny być 
przestrzegane w czasie ciąży to:

 ` wykluczenie alkoholu,
 ` zapewnienie odpowiedniego przyrostu masy ciała (tab.2),
 ` dbałość o unikanie zakażeń pokarmowych (tab. 3),
 ` ograniczenie spożycia kawy, mocnej herbaty,
 ` zrezygnowanie ze spożywania wątróbki.

Tabela 1. Zalecane spożycie (RDA) makroskładników w diecie kobiety przed i w czasie ciąży.

Składnik Przed ciążą W czasie ciąży

Energia 1600 – 3850 kcal/dobę (w zależności od masy 
ciała i stopnia aktywności fizycznej)

I trymestr = + 85 kcal/dobę
II trymestr = + 285 kcal/dobę
III trymestr = + 475 kcal/dobę
Ciąża bliźniacza = + 700 kcal/dobę

Białko 10 – 20% energetyczności diety 10 – 20% energetyczności diety
RDA: 1,2 g/kg m.c./dobę, 54 – 96 g/os./dobę

Tłuszcze 20 – 35% energetyczności diety
Kwas eikozapentaenowy (EPA) + kwas 
dokozaheksaenowy (DHA) – 2 porcje ryb/tydz., 
w tym 1 x ryba tłusta lub 250 mg/dobę

20 – 35% energetyczności diety
Kwas eikozapentaenowy (EPA) + kwas dokozaheksaenowy (DHA) – 
250 mg/dobę (2 porcje ryb/tydz., w tym 1 x ryba tłusta) + DHA – 100 
– 200 mg/dobę

Węglowodany 45–65% energetyczności diety
Błonnik pokarmowy – 20 – 25 g/dobę

45 – 65% energetyczności diety
Błonnik pokarmowy – do ustalenia z lekarzem lub dietetykiem

Kobieta w ciąży powinna dbać o prawidłowy przyrost masy ciała (tab.2). Przyrost masy ciała w ciąży jest zależny od wyjściowego stanu 
odżywienia i będzie inny dla kobiety z niedowagą, prawidłową masą ciała, nadwagą i otyłością.

Tabela 2. Zalecany całkowity przyrost masy ciała w czasie ciąży pojedynczej.

Masa ciała przed ciążą
BMI (kg/m2)

Całkowity przyrost masy ciała 
(kg)

Przyrost masy ciała
w I trymestrze (kg)

Przyrost masy ciała
w II i III trymestrze (kg/tydz.)

Niedowaga <18,5 12,5 – 18 0,5 – 2 0,5
(0,5–0,6)

Prawidłowa masa ciała 18,5 – 
24,9

11,5 16 0,5
(0,4–0,5)

Nadwaga 25 – 29,9 7 – 11,5 0,3
(0,2–0,3)

Otyłość ≥30 5 – 9 0,2
(0,2–0,3)
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Tabela 3. Choroby przenoszone przez żywność i ich źródła.

Choroba Źródła zakażenia

Listerioza
(Listeria monocytogenes)

 ` niepasteryzowane mleko,
 ` sery pleśniowe,
 ` mięso, drób, owoce morza – surowe lub poddane zbyt krótkiej obróbce termicznej,
 ` żywność zbyt krótko ogrzewana,
 ` warzywa i owoce – zanieczyszczone glebą, umyte niedokładnie,
 ` żywność zanieczyszczona wydzielinami chorych zwierząt.

Toksoplazmoza
(Toxoplasma gondii)

 ` surowe i niedogotowane mięso,
 ` niepasteryzowane mleko,
 ` warzywa i owoce – zanieczyszczone glebą, umyte niedokładnie,
 ` żywność zanieczyszczona kocimi odchodami.

Salmoneloza
(Salmonella sp.)

 ` surowe, niedogotowane jaja i potrawy z ich dodatkiem,
 ` mięso i jego przetwory – surowe lub poddane zbyt krótkiej obróbce termicznej,
 ` mleko i przetwory mleczne – surowe lub poddane zbyt krótkiej obróbce termicznej.

Kampylobakterioza
(Campylobacter jejuni)

 ` surowy i niedogotowany drób lub inne mięso,
 ` niedopieczony drób z rusztu,
 ` niepasteryzowane mleko i produkty mleczne,
 ` żywność i woda zanieczyszczone odchodami zwierząt.

W diecie należy dbać o różnorodność spożywanych produktów żywnościowych ponieważ nie ma produktu, który zawierałby wszystkie 
niezbędne składniki pokarmowe w wystarczających ilościach. Mało urozmaicona dieta może powodować niedobory pokarmowe. W żywieniu 
kobiet w ciąży należy zwrócić uwagę na regularne spożywanie posiłków, co 3 – 4 godziny, rekomendowane są trzy posiłki główne oraz dwa 
posiłki o mniejszej energetyczności w ciągu dnia. W czasie ciąży należy komponować posiłki z wykorzystaniem produktów, tj. warzywa 
i owoce, produkty zbożowe (najlepiej pełnoziarniste), mleczne, mięsa, ryby, jaja, rośliny strączkowe, orzechy, tłuszcze roślinne. Należy zwrócić 
uwagę na podaż płynów w diecie kobiety ciężarnej. Ich ilość powinna wynosić około 2,3 l/dobę.

Zalecenia żywieniowe dla kobiet karmiących:
Prawidłowe żywienie kobiety w okresie laktacji powinno uwzględniać pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na energię, makroskładniki, 
witaminy, składniki mineralne oraz zapobiegać odwodnieniu poprzez spożycie odpowiedniej ilości i jakości płynów. W żywieniu kobiet 
karmiących należy spożywać posiłki regularnie, co 3 – 4 godziny, rekomendowane są trzy posiłki główne oraz dwa posiłki o mniejszej 
energetyczności w ciągu dnia. Dieta powinna być zbilansowana i bazować na różnorodnych produktach: warzywa i owoce, produkty zbożowe 
(głównie pełnoziarniste), mleczne, mięsa, ryby, jaja, rośliny strączkowe, orzechy, tłuszcze roślinne.

Zapotrzebowanie energetyczne i udział makroskładników w diecie
W pierwszym półroczu po urodzeniu dziecka kobieta karmiąca powinna zwiększyć podaż dziennej energii w porównaniu do okresu sprzed 
ciąży o 505 kcal/dobę (tab. 4). Jeżeli karmienie piersią jest wydłużone do roku, w kolejnym półroczu kobieta powinna przyjmować o 400 kcal/
dobę więcej. Uśredniając zapotrzebowanie energetyczne matki bliźniąt należy zwiększyć o 500 – 600 kcal/dobę na jedno dziecko. Należy 
jednak pamiętać, że wielkość wydatku energetycznego w czasie laktacji jest kwestią indywidualną. Główne czynniki, które determinują 
wielkość wydatku energetycznego to: intensywność karmienia piersią (karmienie całkowite, karmienie częściowe) oraz czas jednorazowego 
karmienia piersią.

Tabela 4. Wartość energetyczna i zawartość makroskładników rekomendowana w diecie kobiet karmiących piersią.

Składnik Zapotrzebowanie

Energia + 505 kcal/dobę

Białko 10 – 20% energii
RDA:1,45 g/kg mc./dobę

Tłuszcze ogółem 20 – 35% energii
EPA + DHA – 250 mg/dobę (najlepiej w postaci 2 porcji ryb) + 100 – 200 mg DHA/dobę

Węglowodany ogółem 45 – 65% energii
≥ 210 g/dobę
Błonnik pokarmowy – wartość ustalana indywidualnie z lekarzem
lub dietetykiem
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Płyny w diecie kobiety karmiącej piersią
Zapotrzebowanie na płyny w okresie karmienia piersią ulega zwiększeniu. Odpowiednia podaż płynów jest niezbędna do prawidłowego 
przebiegu laktacji i produkcji mleka w ilości, która pokrywa potrzeby dziecka. Kobieta karmiąca piersią przeciętnie produkuje w ciągu 
doby około 750 ml pokarmu, dlatego następuje wzrost zapotrzebowania na płyny w stosunku do okresu przed ciążą o około 800 – 1000 
ml/dobę i wynosi około 2700 – 3000 ml/dobę. Woda powinna być głównym źródłem płynów w ciągu dnia i powinna stanowić około 70% 
całkowitej ilości wody dostarczanej do organizmu. Pozostałe 30% płynów powinno pochodzić z innych grup produktów żywnościowych, 
np. mleka i jego przetworów, warzyw, owoców. Zaleca się aby kobieta karmiąca spożywała wodę ze źródeł naturalnych, np. wodę źródlaną, 
wodę mineralną nisko lub średniozmineralizowaną, niskosodową (<20 mg/l) i niskosiarczanową (<20 mg/l). Zaleca się stosowanie wody 
niegazowanej. Odpowiednia podaż płynów oprócz wpływu na przebieg laktacji, ma również korzystny wpływ na redukcję masy ciała, co ma 
szczególne znaczenie dla kobiety z nadwagą i otyłością.

Dieta eliminacyjna
Nie ma uzasadnienia do stosowania przez kobietę karmiącą diet eliminacyjnych bez określonych wskazań lekarskich. Kobieta karmiąca 
piersią nie powinna prewencyjnie unikać spożywania produktów kojarzonych z występowaniem alergii u dzieci, np. orzechy, cytrusy, mleko 
krowie, ponieważ takie postępowanie nie zmniejsza ryzyka rozwoju alergii u dziecka, a może prowadzić do niedoborów różnych składników 
pokarmowych u kobiety karmiącej.

Redukcja masy ciała
Prawidłowy stan odżywienia kobiety karmiącej jest jednym z czynników determinujących efektywność procesu laktacji. Gwałtowna 
redukcja masy ciała w czasie laktacji nie jest zalecana. W ocenie aktualnego stanu odżywienia kobiety karmiącej piersią pomocna może 
być interpretacja ubytku masy ciała w trakcie kolejnych tygodni trwania laktacji. Po urodzeniu dziecka redukcja masy ciała powinna być 
stopniowa. Karmienie piersią sprzyja procesowi redukcji masy ciała. Kobieta karmiąca piersią traci około 0,6 – 0,8 kg/miesiąc w czasie 
pierwszych 4 – 6 miesięcy po porodzie. Kobieta, która w drugim półroczu życia dziecka kontynuuje karmienie piersią, wprowadzając 
jednocześnie pokarmy uzupełniające, nadal stopniowo redukuje masę ciała jednak jest to proces wolniejszy. Osiągnięcie masy ciała sprzed 
okresu ciąży może trwać około 12 miesięcy.
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