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Dieta Mamy Karmiącej 

 
Na temat odżywiania kobiet karmiących powstało wiele mitów i niedomówień które utrwalane są 

przez pokolenia. Dawniej to właśnie sposobowi odżywiania się matki karmiącej przypisywaliśmy 

wiele niekorzystnych objawów u dziecka przez co kobiety odmawiały sobie wielu produktów w 

obawie o stan noworodka. Dziś już wiemy, że dieta podczas laktacji nie ma aż tak dużego wpływu na 

skład mleka czy „objawy” występujące u dziecka jak dawniej sądzono. Pomimo tego, podczas laktacji 

powinno się wyjątkowo dbać o różnorodność spożywanych pokarmów, ich jak najwyższą jakość, 

naturalność oraz wyeliminowanie żywności przetworzonej oraz wszystkich niepotrzebnych dodatków. 

 

Co powinna jeść matka karmiąca? Wszystko ! 

Jedząc mniej albo eliminując wybrane produkty lub grupy produktów z jadłospisu, kobieta 

zabiera tylko sobie, doprowadzając do niedoborów pokarmowych w organizmie, co może skutkować 

ograniczoną produkcją mleka.   

Mleko kobiece to wydzielina gruczołu sutkowego powstała z krwi i osocza kobiety. W zależności 

od rodzaju posiłku może zmieniać swój smak, co jest zdecydowaną zaletą, ponieważ zwiększa 

preferencje żywieniowe dziecka. „Cząsteczki” ciężkostrawne czy wzdymające nie mają prawa 

przedostawać się do mleka matki  a pokarm  mamy bez względu na jej dietę jest łatwostrawny. 

Zaleca się, żeby dieta kobiety karmiącej była zróżnicowana, a posiłki uwzględniały różne 

warzywa i owoce (w tym surowe, owoce suszone, warzywa strączkowe), produkty zbożowe (głównie 

pełnoziarniste), mleczne (najlepiej naturalne), mięsa, ryby, jaja, orzechy i tłuszcze roślinne. Otóż 

okazuje się, że mama może jeść produkty potencjalnie alergizujące, chyba, że sama ma alergię 

lub cierpi na chorobę, która wymaga diety eliminacyjnej. Może pić również kawę w ilości jednej 

filiżanki dziennie, ale w przypadku wcześniaków i kilka dni po porodzie warto z niej zrezygnować. 

Wykluczenia z diety można zacząć przy konkretnych przesłankach ku temu. Kolka 

niemowlęca, infekcja czy biegunka bakteryjna/ wirusowa do nich nie należą, ale wysypka, spadek 

masy ciała, niechęć do jedzenia to sygnał, że należy zgłosić się do lekarza i po konsultacji zmienić 

dietę. Żadne rekomendacje polskie i światowe nie namawiają do wykluczania produktów na własną 

rękę i eliminacji „na wszelki wypadek”. Uważaj, by przez eliminację jakiejś grupy produktów nie 

doprowadzić do powstania niedoborów w swoim organizmie. 

Obowiązkowe wykluczenia z diety 

Nigdy nie spożywaj surowego: mięsa, ryb i jaj, oraz wyeliminuj sery pleśniowe z mleka 

niepasteryzowanego jak również alkohol. Pamiętaj, że nikotyna przechodzi do mleka kobiecego- 

zarówno palona czynnie jak i biernie.  

 

NAPOJE: 
 W okresie karmienia piersią wzrasta zapotrzebowanie na wodę do około trzech  litrów 

dziennie. Najlepszym i najzdrowszym wyborem jest niegazowana woda mineralna. Możesz pić soki 

owocowe i warzywne, najlepiej świeżo wyciskane, bez dodatku cukru. Rozcieńczaj je wodą. Jeśli 

lubisz, pij mleko. Mleko  możesz zastąpić kefirem lub jogurtem naturalnym. Staraj się unikać słodkich, 

gazowanych napojów. 

 

PRODUKTY ZBOŻOWE I PEŁNOZIARNISTE: 

 Dają energię, zawierają witaminy z grupy B a także dostarczają cennych składników 

odżywczych jak cynk, magnez, żelazo i błonnik. Wybieraj zdrowe  pieczywo bez ulepszaczy i  

barwników ( im prostszy skład, tym lepiej), kasze, brązowy ryż, razowy makaron. 

 

WARZYWA I OWOCE: 

 Jedz ich dużo i pod różnymi postaciami, choć najlepsze są surowe i gotowane na parze. 

Suszone stanowią zdrową przekąskę, którą możesz przegryzać zamiast chipsów i paluszków.  



 

NABIAŁ: 

 Musisz zadbać o odpowiednią jego ilość w swojej diecie. Bazuj na jogurcie naturalnym czy 

dobrej jakości serze białym. Nabiał dostarcza wapnia a w okresie karmienia piersią i jest on 

szczególnie ważny dla Twojego organizmu. Produkcja mleka zużywa jego zapasy i jeśli go sobie nie 

dostarczysz mogą ucierpieć na tym Twoje kości. Wykorzystuj inne produkty bogate w wapń: sezam, 

ryby, jaja, soję, ciecierzyce, migdały, tofu i wodę wysoko zmineralizowaną. Zaleca się jeść 4-5 jaj 

tygodniowo  - najlepiej z chowu ekologicznego. 

 

MIĘSO I RYBY: 

 Staraj się nie przesadzać z mięsem, szczególnie czerwonym, wybieraj drób – kurczaka i indyka 

zagrodowego. Zamiast smażyć, ugotuj lub upiecz lub zastąp mięso rybami. Najlepsze są tłuste ryby 

morskie, gdyż zawierają kwasy omega-3, białko i witaminy (wybieraj ryby małe – kumulują mniej 

zanieczyszczeń).  

Ryby- jedz 1-2 razy w tygodniu. Nie spożywaj dużych ryb i zatrutych (rekin, miecznik, tuńczyk, 

panga) wybieraj pstrąga, łososia dzikiego, dorsza, morszczuka czy makrele atlantycką. 

 

ZIOŁA, PRZYPRAWY, TŁUSZCZE: 

 Do przyprawiania potraw używaj świeżych ziół i przypraw bez wzmacniaczy smaku 

(glutaminian sodu) zrezygnuj z gotowych mieszanek przypraw, oraz ogranicz sól. Unikaj tłuszczów 

utwardzonych np. margaryny, ogranicz stosowanie produktów bogatych w nasycone kwasy 

tłuszczowe: smalec, słonina, boczek, tłuste mięsa, wędliny. Stosuj oleje roślinne, oliwę z oliwek, olej 

kokosowy i masło. Włącz do diety orzechy, nasiona, pestki jako źródło wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych 

 

KONSERWANTY: 

             Staraj się unikać produktów wysoko przetworzonych. Zawierają chemię, sztuczne dodatki, 

konserwanty, barwniki i aromaty „identyczne z naturalnymi”. Nie używaj jedzenia z proszku oraz 

puszek. Nie jedz żywności typu fast-food, gdyż jest tłusta, ciężkostrawna, kaloryczna i mało 

wartościowa. Zamiast chipsów lepiej sięgnąć po marchewkę, jabłko lub garść migdałów. 

Pamiętaj im prostszy skład produktu tym zdrowsza żywność 

 

SŁODYCZE: 

            Mają dużo pustych kalorii oraz tłuszczy trans i nie posiadają składników odżywczych. 

Wyjątkiem jest gorzka czekolada zawierająca magnez, żelazo, potas i antyoksydanty, ale należy 

uważać przy jej spożywaniu, bo kakao w niej zawarte jest jednym z najczęstszych alergenów. 

 

         Konsultacje z dietetykiem odbywają się w poniedziałki i czwartki w godzinach 12.30-15.30. 

 Zamiar skorzystania z konsultacji dietetycznej można zgłosić  położnej/pielęgniarce. Dodatkowo 

przez 3 miesiące po wyjściu ze szpitala, można kontaktować się z naszym dietetykiem drogą mailową 

pod adresem: dietetyk@szpitalprosta.pl 

 

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej 

          Wszelkie informacje w zakresie prawidłowego odżywiania kobiet w ciąży i kobiet karmiących 

znajdują się także na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl. 

 Istnieje również możliwość uzyskania bezpłatnych konsultacji dietetycznych w okresie poszpitalnym 

w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej prowadzonym przez Instytut Żywności i Żywienia w 

trybie on line pod adresem www.poradnia.ncez.pl 
 

Dietetyk   Maciej Wojciechowski  Dietetyk   Joanna Zajęcka 

 

Wersja druga  02.2020 


