Z przymrużeniem oka – 25
najlepszych
przekąsek
mlekopędnych i regenerujących
Miałam dużo wątpliwości przed publikacją tego tekstu. Poniższa
lista nie stanowi, żadnej podstawy do rekomponowania swojej
diety, ale w osłabieniu po porodzie, czy w czasie kolejnego
skoku
rozwojowego,
można
spróbować
proponowanych
produktów. Istnieją pewne pokarmy, które działają mlekopędnie.
Mleko matki zawiera wszystkie składniki odżywcze wymagane do
ogólnego wzrostu i rozwoju mózgu noworodka niezależnie od
diety mamy, jednakże podaż niektórych jest zależna od diety
mamy, zwiększenie ilości przyjmowanych witamin czy kwasów
tłuszczowych w diecie mamy, ma wpływ na podniesienie ich
poziomu w mleku.

1. Owsianka:

www.sekretydi
ety.pl
Owsianka dodaje energii.
Zawiera błonnik i jest dobra dla jelit.
Jeśli nie przepadasz za miseczką owsianki na
śniadanie, można spróbować zastąpić ją ciasteczkami
owsianymi.

2. Łosoś:

foto:
freeimages.co
m
Łosoś jest doskonałym źródłem NNKT (niezbędne nienasycone
kwasy tłuszczowe) i Omega-3.
Zarówno EFA i Omega-3 są bardzo pożywne i niezbędne dla
karmiących mam, gdyż organizm ich nie produkuje ich
poziom zależny jest od ilości przyjmowanej przez mamę.
Łosoś podnosi zwiększa poziom prolaktyny i podnosi
poziom kwasów Omega3 w mleku.
Najlepiej przygotować na parze, gotowanego lub z grilla.

3. Szpinak i botwinka:
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Szpinak i botwina zawierają żelazo, wapń i kwas foliowy.
Są one niezbędne w leczeniu anemii poporodowej.
Szpinak i botwina zawierają substancje oczyszczające.
Szpinak zawiera pewne substancje chemiczne, które mogą

pomóc w zapobieganiu nowotworom sutka.
Pamiętaj, aby jeść szpinak z umiarem, ze względu na
zawartość szczawianów.

4. Marchew:
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Szklanka soku z marchwi z śniadanie lub lunch będzie działać
cuda w laktacji.
Marchew podnosi poziomβ-karotenu w mleku.
Zawiera witaminę A, która stymuluje laktację i zwiększa
jakość mleka.
Możesz jeść marchewki jak surowe, gotowane na parze lub
nawet zupy krem.

5. Nasiona kopru włoskiego:

www.rosliny-n
asiona.pl
Nasiona kopru są mlekopędne.
Wspomagają trawienie u mamy i pomagają w walce z kolką

niemowlęcą.
Nasiona kopru można dodać wraz z przyprawami posiłków
popularne w kuchni włoskiej), lub pić w postaci naparów

6.

Nasiona kozieradki:

sklepwiesiole
k.pl
Nasiona kozieradki są powszechnie znane ze swoich właściwości
mlekopędnych.
Pij napary

7. Tykwa:
Tykwa nie jest może najlepszym warzywem, ale ma dużą wartość w
karmieniu piersią.
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Jest letnią roślinną z rodziny dyniowatych, która ma wysoką
zawartość wody. To utrzymuje matkę karmiącą dobrze nawodnioną.
Pomaga w poniesieniu ilości pokarmu.
Można z niej robić nadzienie warzywne albo budyń.

Pij świeżo wyciśnięty tykwy sok, pomaga normalizować
podniesiony poziom cukru we krwi po porodzie. Upewnij
się, że jest świeża.

8. Bazylia:
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Bazylia jest doskonałym źródłem przeciwutleniaczy.
Liście bazylii działają uspokajająco, co jest istotne
podczas laktacji.
Podnosi poziom odporności twój i dziecka.
Dodaj kilka gałązek bazylii do herbaty.

9. Czosnek:
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Czosnek uważany jest za jeden z najlepszych pokarmów
pobudzających produkcję mleka, to znan on wieków metoda na
zwiększanie ilości pokarmu

Zawiera związki chemiczne, które pomagają w laktacji.
Czosnek chroni przed nowotworami.
Można go piec, gotować smażyć, staje się wówczas słodki.
Dodawaj go do warzyw.
Można ząbki smażyć w maśle klarowanym i polewać nim ryż.

10.

Jęczmień:
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Jęczmień nie tylko zwiększa laktację, ale również utrzymuje
nawodnienie.
Można gotować jęczmienia i następnie popijać płyn (mleko
jęczmienne) .
Gotować kasze jęczmienne (perłowa, pęczak) i jeść z
warzywami, gulaszem etc.
słód jęczmienny jest popularnym suplementem dla mam
karmiących

11. Ciecierzyca:

vegepack.pl
Ciecierzycy jest bogata białko i jest laktacyjnym „dopalaczem”

dla mam karmiących.
Jest bogatym źródłem wapnia, witamin z grupy B oraz
błonnika.
Namocz i ugotuj, używaj jako dodatek do sałatek
Przekąska na puree z ciecierzycy prostu doprawione
czosnkiem i sokiem z cytryny.
Zrób sobie hummus

12. Szparagi:
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Szparagi uważane
karmiących.

żywności

„musisz

to

mieć”

dla

matek

Jest wysoki żywności włókien.
jest bogata w witaminy A i K (zwiększenie ilości wit
w diecie mamy, wpływa na jej poziom w mleku, zmniejsza
potrzebę suplementacji).
Podnosi
poziom
hormonów
odpowiedzialnych
za
laktację laktacji.
Szparagi umyj i posiekaj. Gotuj z mlekiem, połącz z
wywarem warzywnym i zblenduj na zupę krem

13. Brązowy ryż:
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Brązowy ryż dodaje dodatkowej energii, tak potrzebnej po
porodzie.
Zawiera związki chemiczne, które pomagają znormalizować
wahania nastroju i rytmu snu (pomaga w dobrej jakości
śnie i odzyska równowagę emocjonalną spowodowaną
hormonami – Baby Blues)
Poprawia apetyt.
Stymuluje produkcję hormonów laktacyjnych.
Zdecyduj się na brązowy ryż zamiast białego ryżu.
Brązowy ryż pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru we
krwi.

14. Nasiona kminku:

www.e-ziola.i
nfo
Kminkiem zwiększyć produkcję mleka..
Spala tłuszcz.
Jest zasadotwórczy.
Dodaj szczyptę kminku do mleka lub maślanki lub jako

przyprawę do dań mięsnych.

15. Nasiona czarnego sezamu:

vivateco.pl
Czarny sezam jest bogatym źródłem wapnia i zwiększa podaż
mleka.
Zblenduj sezam z mlekiem i migdałami, lub namocz obrane
migały i sezam w wodzie, na noc, rano zblenduj i odcedź
na ściereczce – masz mleczko sezamowo – migdałowe.
Zastosowanie w ograniczonej ilości.

16.

Oleje i tłuszcze:
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Zaleca się, aby utrzymać oleje i tłuszcze w diecie po ciąży.
Nie unikaj tłuszczu i oleju w diecie po porodzie.
Są istotną częścią laktacji. Są pomagają w wchłanianie
witamin i minerałów z pokarmów.
Pomagają także w wypróżnieniu.
Zdecyduj się na nierafinowane oleje oliwie extra virgin,

olej ryżowy, z pestek dyni, pestek winogron, lniany
Zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe, potrzebne dla
rozwoju mózgu

17. Morele:
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W czasie ciąży i po porodzie w organizmie zachodzą zmiany
hormonalne. Suszone morele mają substancje chemiczne, które
pomogą zrównoważyć poziom hormonów w organizmie.
Morele są bogate w wapń i przyczyniają się do
zwiększenia laktacji.
Dorzuć morele i orzechy włoskie do swojej owsianki
śniadaniowej.

18. Mleko krowie i nabiał:
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Mleko krowie zawiera wapń i kwasy tłuszczowe.
Dodaj mleko, jogurty, maślankę do swojej diety..

19. Koperek:
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Koperek jest delikatny w dotyku, ma zielone ciemna liście,
które mają wyraźny zapach.
Koper zwiększa produkcję mleka.
Mają one wysoką zawartość witaminy K. To przyczynia się
do uzupełniania strat krwi, w trakcie porodu.
Idealny do ziemniaczków, twarogu, jogurtu, wraz z
czosnkiem.

20.

Moringa olejodajna:

biotechnologi
a.pl
Morgina ma wysoką zawartość żelaza i wapnia.
To jest dobra dla laktacji.
Wzmacnia odporność i wzmacnia system nerwowy.
Przygotuj na parze
Liście morginy można także stosować do
warzywnych.

farszów

21. Mak:
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Mak posiada właściwości uspokajające, które pomogą Ci się
zrelaksować i uspokoić. Powszechnie dostępny mak niebieski nie
zawiera opioidów.
Należy zachować jednak ostrożność, aby spożywać go w
minimalnej ilości.
Mak pomoże zrelaksować umysł i ciało, podczas karmienia.
Mak warto spożywać w postaci wypieków.

22. Woda i soki:

foto:
freeimages.co
m
Uzupełnianie płynów ma kolosalne znaczenie dla samopoczucia
mamy.
Spożywanie
płynów
zapobiega
odwodnieniu
i
uzupełnia płyny.
Popijaj szklankę wody, zawsze gdy jesteś spragniona, a

nawet w trakcie karmienia dziecka.

23. Migdały:
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Migdały są bogate w kwasy omega-3 oraz witaminy E.
Witamina E pomaga leczyć swędzenie spowodowane przez
rozstępy .
Omega-3 jest ważne dla rozwoju mózgu, układu nerwowego i
wzroku dziecka .
Rób sobie mleczko migdałowe do picia
Dodaj swojej owsianki

24. Słodkie ziemniaki:
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Słodki ziemniak jest głównym źródłem potasu.
Zawiera także witaminy C i z grupy B, oraz magnez który
dobrze wpływa na pracę mięśni
dostarcza błonnika.

Zrób sobie koktajl z jabłek i pieczonych słodkich
ziemniaków, lub budyń na deser.

25. Papaja:

foto:
freeimages.co
m
Niedojrzała papaja są częścią kuchni Azji Południowej.
Papaja jest stosowany jako naturalny środek
uspokajający, który może pomóc Ci się zrelaksować.
Spróbuj ją w sałatce lub na ciepło z makaronem z woka.
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