
Błękitny Poród®

Julita Kordońska

JAK JEŚĆ 
ZDROWO
W CIĄŻY?

https://blekitnyporod.pl/


Nie ma chyba tematu w dietetyce, który tak bardzo obfitowałby w sprzeczne

ze sobą informacje jak dieta w ciąży. Stoi za tym wiele powodów. Jednym z

nich jest niewątpliwie rozwój samej wiedzy o wpływie jedzenia na człowieka. 

A jak to z wiedzą bywa, narażona jest ona na wpływ indywidualnych - jak

również finansowo zaangażowanych - opinii. Jak pewnie zauważyłaś, ‘bycie w

ciąży’ stało się swoistym terenem przemysłowych rozgrywek i każdy chce

tutaj upolować coś dla siebie. Przypomina to bardziej sport grupowy, skupiony

na ‘interesach’ grupy, a nie potrzebach indywidualnych. 

A o te ostatnie naprawdę nam chodzi. 

Informacje z internetu skupiają się przede wszystkim na popularyzowaniu

niewiele mających z badaniami piramid żywieniowych. Towarzyskie portale           

z kolei wybiórczo akcentują egzotyczne superfoodsy, które obiecują

wyhodowanie super-baby, przy okazji, rzekomo, zamieniając Cię w super-

mom, z łatwością mieszczącą się w jeansy sprzed ciąży kilka tygodni po

urodzeniu dziecka. 

I jak się nie zgubić się w tym chaosie?

Nie ma tutaj prostej odpowiedzi. Powodem tego jest z jednej strony niedobór

rzetelnych badań - nie prowadzi się bowiem takowych na kobietach w ciąży.       

Z drugiej zaś, jeśli w ogóle się pojawiają, tendencja do wsadzania nas do

jednego wora z napisem ‘statystyczna Kowalska’. 

A przecież żadna z nas nią nie jest. 

Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?
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Każda z nas wchodzi w ciążę z indywidualną historią hormonalną, żywieniową,

nawykową. Są one splątane dodatkowo z genetycznymi ekscesami przodków

naszych i naszego partnera. To sprawia, że inaczej będą się w nas rozkładać

dietetyczne akcenty i - całkiem możliwe - że inaczej ‘zapłacimy’ za konkretne

niedobory. Aby było śmieszniej, niektóre z nas wcale za nie nie zapłacą,

przynajmniej nie od razu, bo taka jest siła ich biologicznej rezyliencji!

Skoro nie ma jednoznacznych odpowiedzi, możesz się zastanawiać, czy jest

sens w ogóle zawracać sobie tym tematem głowę? Jak słusznie zauważasz

kobiety rodziły dzieci przez milenia żywiąc się tym, co znalazły pod ręką i

ludzkość jakoś dotrwała do XXI wieku. Rzecz w tym, że dzisiaj ‘to, co pod ręką’

nie przypomina za bardzo tego, czym żywiły się nasze przodkinie, hodując

geny, które pozwoliły nam wspiąć się na wyżyny ewolucji. Zapewniam Cię, że

nie byłoby Ciebie tutaj gdyby Monte - uwaga, lokowanie produktu - odkryto

kilka tysięcy lat wcześniej.

Zanim jednak przeczytasz resztę tego tekstu, chcę Cię uspokoić - pomimo

tego, że w zależności od Twojej dotychczasowej diety może on wydawać się

nieco wywrotowy, moim zamiarem nie jest wywołanie paniki nad każdym

kęsem na Twoim talerzu. Ciąża to trudne doświadczenie i bez tego. Możesz

jednak potraktować tę wiedzę jako pewnego rodzaju wskazówkę, która

pomoże Ci dokonywać lepszych wyborów (nie tylko ze względu na dziecko!).

Twoja rola po urodzeniu młodego dopiero się zaczyna i do jej wypełnienia

przydadzą się wszelkie energetyczne zasoby, wierz mi. 

Gotowa na takie postawienie sprawy? Zatem zaczynajmy!

Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?
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EPIGENETYKA, CZYLI DLACZEGO TWOJE DZIAŁANIA MAJĄ SENS

Oczywiście każda z nas ma jakąś znajomą, która nie przejmując się zanadto

naukowymi odkryciami, nie tylko nie ma problemów z zajściem w ciążę, ale

rodzi dzieci zdrowe i rumiane jak jabłuszka. Podobnie każda z nas ma taką,

która karmiąc siebie pączkami od świtu nie tyje ani grama, podczas gdy my...

szkoda gadać. 

Pomimo to, badania pokazują, że rzeczywiście nasza dieta w czasie ciąży

może mieć kolosalne znaczenie. 

Wszystko za sprawą twórców hipotezy dotyczącej Rozwojowych Początków

Powstawania Chorób w Wieku Dorosłym (DOHaD). Badacze ci zauważyli, że

wiele schorzeń, na które zapadamy dzisiaj ma swoje początki w zmianach

epigenetycznych, do których dochodzi w czasie życia płodowego.

Epigenetyczne zmiany to zmiany kodu DNA przez czynniki środowiskowe, a

nie geny, Oznacza to, że nie możesz za nie winić swoich krewnych, a jedynie

swoje indywidualne wybory. Należą do nich między innymi: niedobory

składników odżywczych, otyłość, nadmierny stres i toksyny (1).

Użyjmy tutaj metafory: kiedy wsadzisz do ziemi nasionko pomidora, masz

prawo oczekiwać, że takowy z niego wyrośnie. Zawarta jest w nim bowiem

instrukcja jego powstania, odmienna od instrukcji np. powstania cukinii.

Różnica między początkującym ogrodnikiem a mistrzem polega na

świadomości optymalnych warunków wzrostu (2).

Co oznacza, że warto takie optymalne warunki stworzyć, bo to one

programują geny Twojego dziecka. I może to mieć swoje dobre - albo mniej

sprzyjające - konsekwencje.

Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?
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JAK STWORZYĆ OPTYMALNE WARUNKI OGRODNICZE?

Zanim przejdziemy do szczegółów, warto przypomnieć podział

makroskładników, które tworzą zawartość naszych talerzy. Są to: białka,

węglowodany i tłuszcze. Potrzebujesz ich wszystkich zarówno dla

prawidłowego rozwoju dziecka, jak i wsparcia własnej biologii.

I choć ich wzajemne proporcje mogą - potencjalnie - przyczynić się do rozwoju

np. cukrzycy ciążowej, dla większości z nas ważniejsze niż to, będą ich źródła i

jakość. 

Nie oznacza to oczywiście, że powinnaś ograniczać się tylko do składników

wspomnianych poniżej! Jednak zwracając uwagę na to, czy rzeczywiście są

one obecne w Twoim menu, tworzysz warunki, w których wyposażasz Was

oboje w odpowiednie materiały budowlane (z których każda z nas jest

zbudowana).

JAJA

Jaja to bardzo poręczne źródło białka i tłuszczu. Ich największą zaletą jest fakt,

że nie podbijają poziomu glukozy, czyli Twojego cukru we krwi. Jest to

kluczowe, jeśli masz doświadczenia z cukrzycą ciążową albo powody do obaw

w tym temacie. Zawarte w nich żółtko to istotne źródło choliny, kuzynki

folianów - naturalnej wersji ‘kwasu foliowego’. Jej obecność okazuje się istotna

dla rozwoju hipokampu, centrum konsolidacji pamięci, chroniącej także przed

wadą cewy nerwowej. Jak się okazuje, zdecydowana większość z nas nie

dostarcza sobie nawet rekomendowanej dawki tej substancji (450 g). A już

dwa jajka pozwalają na zaspokojenie jej połowy!(4) 

Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?
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Co najważniejsze jednak, jaja stanowią doskonałe źródło kwasu tłuszczowego

DHA z gatunku omega 3, którego obecność została powiązana z wyższym

ilorazem inteligencji u niemowląt (nie pytaj mnie jak to zbadano), a także z

niższym ryzykiem depresji poporodowej. Nasze młode ciągnie omega 3 w

trzecim trymestrze aż miło, pozostawiając nas często z pustym bukłakiem. A

podróż przecież dopiero się zaczyna!

W przypadku jaj jakość ma znaczenie. Te klatkowe, choć tańsze, okazują się

ubogie w składniki odżywcze. Znacznie lepiej zainwestować w ich wersję z

wolnego chowu z racji wyższej obecności DHA i witamin A, E i D3 (5). 

Co zrobić jednak, jeśli jesteś uczulona na jaja? Dołącz cholinę w formie

suplementu albo skup się na wątróbce.

WĄTRÓBKA

Wątróbka to dodatkowe źródło dietetyczne choliny w naszej diecie, a także

bogate źródło żelaza. Wiele z nas wchodzi w ciążę z niedoborami tego

ostatniego, co przez pewien czas może nam uchodzić na sucho. W ciąży

jednak niesie to za sobą ryzyko anemii, niedoczynności tarczycy, stanu

przedrzucawkowego (jako jeden z czynników ryzyka) czy przedwczesnego

porodu (6)(7). Niski status żelaza w przypadku dziecka może prowadzić do

kognitywnych wad rozwojowych (8). 

Wątróbka to także doskonałe źródło folianów i witaminy B12, której optymalny

poziom może nas uchronić przed przed insulinoopornością a nawet cukrzycą

ciążową (9). 

Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?
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O odpowiedni status żelaza warto zadbać także z innego powodu: w czasie

nawet najmniej skomplikowanego porodu tracimy około 2 szklanek krwi,

substancji kluczowej dla naszej energii. Po porodzie przyda Ci się każda jej

uncja. W przypadku cesarki możemy stracić nawet dwa razy tyle. Warto zatem

zadbać o źródła żelaza, nie sądzisz?

Wątróbka dostarcza także witaminy A w formie retinolu, a więc wersji

najłatwiej przyswajalnej, kluczowej dla rozwoju płuc, nerek, serca czy oczu.

Wbrew powszechnej dostępności witaminy A (znajdziemy ją w formie karotenu

w warzywach takich jak marchew czy dynia), nadal wiele z nas cierpi na jej

niedobory (10). Skąd one, zapytasz, skoro opływamy w jej dostatek?

Rzeczywiście jako gatunek potrafimy użyć karotenoidów do produkcji retinolu,

u wielu z nas jednak konwersja ta nie przebiega optymalnie ze względu na

indywidualne zdolności enzymatyczne (11).

Jeśli zatem jedynym powodem niejedzenia wątróbki jest fakt, że prezentuje się

ona mniej efektownie na Instagramie, spróbuj przepisu na jej wersję indyjską -

może Cię pozytywnie zaskoczyć. 

Sugerowana porcja: 1-2 razy w tygodniu. 

ROSÓŁ

Jeśli chodzi o rosół, a ściślej wywar warzywny gotowany na kościach, to nie daj

się zwieść lekceważącym uwagom lekarzy, którzy w swej ignorancji porównują

ją do ‘wody z tłuszczem’, kompletnie pomijając mądrość kultur tradycyjnych w

tym temacie. Badania pokazują, że warto tutaj wrócić do mądrości przodkiń. 

Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?
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Rosół to przede wszystkim źródło glicyny, jednego z białek, ważnego dla

syntezy DNA i kolagenu. Przez większość życia potrafimy ją sobie wytworzyć z

innych aminokwasów, ale okazuje się, że ciąża to czas szczególny, kiedy nasze

zapotrzebowanie na glicynę przerasta nasze zdolności produkcyjne.

Potrzebujemy jej całkiem sporo w okresie gwałtownego wzrostu dziecka, który

to wymusza także zwiększenie rozmiarów macicy, piersi czy skóry. Twoja

macica pod koniec ciąży zawiera o 800% więcej kolagenu niż kiedykolwiek

wcześniej! (12)

Badania na zwierzętach potwierdziły zapotrzebowanie na glicynę także w

przypadku chorób kardiologicznych. Karmione bezglicynową dietą szczurzęta

znacznie częściej chorowały na nadciśnienie - być może dlatego, że stanowi

ona komponent elastyny, odpowiadającej za ‘sprężystość’ naczyń

krwionośnych (13).

Kości to także doskonałe źródło minerałów - ich długie gotowanie powoduje,

że większość z nich pozostaje w zupie, czyniąc ją doskonałym suplementem,

bogatym w składniki o wysokiej biologicznej dostępności. Z powodu

długotrwałego gotowania rosołu - mistrzynie mawiają, że zajmuje im to

przynajmniej 8h - warto zawsze postawić na ich ekologiczną wersję. 

Najlepszym źródłem wegańskim glicyny są nasiona sezamu i spirulina, jednak

trudno z ich pomocą dostarczyć sobie właściwą ilość tego składnika (14). 

Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?
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WARZYWA LIŚCIASTE

Zielone warzywa liściaste - jarmuż, szpinak, burak naciowy, botwinka, ale też

sałaty czy liście kapusty - to najbogatsze źródło folianów. Ich obfitość może

całkowicie wyeliminować konieczność suplementowania kwasu foliowego,

który stanowi ich syntetyczną - i w wielu wypadkach nieprzyswajalną - wersję.

Oprócz witaminy C, kluczowej wraz z glicyną dla produkcji kolagenu,

dostarczają one także witaminy K1. Ta ostatnia to ważny składnik czynników

koagulujących krwi, zdolna zredukować ryzyko nadmiernego krwawienia w

czasie porodu. Z racji obecności magnezu i witaminy B6 warzywa te mogą

także u niektórych kobiet zmniejszyć intensywność nudności. 

Przyswajalność witamin zawartych w liściach rośnie, jeśli zjadamy je z jakimś

źródłem tłuszczu: oliwą, olejem lnianym czy roztopionym masłem. Warto jeść

je w różnych formach: surowej - jeśli zależy Ci na witaminie C, jak i

podduszonej czy ugotowanej np. w zupie) - jeśli zależy Ci na beta karotenie,

który w ten sposób wchłania się bardziej optymalnie (15). 

RYBY

Internet pełen jest historii na temat jakości ryb i ryzyka zatrucia rtęcią - nota

bene silną neurotoksyną - co skutecznie powstrzymuje nas przed ich

jedzeniem, zwłaszcza w ciąży. Rzeczywiście oceany pełne są rtęci i innych

metali ciężkich, ale podobnie zanieczyszczone są ziemia czy powietrze.

Oznacza to, że nasze poszukiwania idealnego posiłku zawsze muszą skończyć

się porażką i naszym…głodem. 

Możemy jednak wybierać lepiej. 

Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?
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W jednym z badań analizujących wpływ ryb w diecie matki na rozwój układu

nerwowego ich dzieci pokazano zależność dziecięcego IQ i zdolności

komunikacyjnych od ich obecności w diecie (i mowa tutaj o porcji większej niż

350 g na tydzień). Jednocześnie zauważono, że dzieci mam, które ich nie jadły,

częściej zmagały się z problemami kognitywnymi i zaburzeniami motoryki (16).

I nawet obecność mniejszej ilości rtęci nie zmieniła tej perspektywy. Ale nie

tylko o rozwój IQ nam chodzi - także o tarczycę. Ryby to doskonałe źródło

jodu, a zapotrzebowanie na ten składnik rośnie w ciąży o 50% (17).

Jednak najważniejszym składnikiem obecnym w rybach jest DHA, kluczowy dla

rozwoju mózgu. Zapotrzebowanie na niego rośnie szczególnie w 3 trymestrze

ciąży i utrzymuje się przez pierwsze dwa lata życia - karmiąc piersią także

dostarczasz ten składnik. 

Wracając do tematu rtęci: nie każda ryba w nią obfituje. Przekroczone normy

obserwuje się w rybach dużych (takich jak tuńczyk) i długo żyjących; ich czas

kumulacji metali ciężkich jest po prostu dłuższy. Natomiast małe ryby

(makrela, śledzie, sardynki, sardele czy dziki łosoś) mają jej znacznie mniej. Ten

ostatni szczególnie, bo to wegetarianin, zatem nie zjada mniejszych ryb w

ogóle (18). 

Ryby to także doskonałe źródło selenu, który (oprócz wspierania produkcji

tarczycowych hormonów) wiąże rtęć, chroniąc nas przed jej potencjalnie

negatywnym wpływem.

Co zrobić jednak, gdy ryb nie jadasz? Wprowadź olej z alg w formie

suplementu. 

Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?
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NABIAŁ

Wbrew powszechnym opiniom, nabiał nie jest jedynym źródłem wapnia, do

którego mamy dostęp. Jeśli go zatem nie jesz albo Twoje ciało go nie toleruje,

nie załamuj rąk, bo możesz uzupełnić swoje zasoby wprowadzając ryby,

brokuły, sezam czy zielone liście. 

Jednak nabiał to nie tylko wapń. To także witamina K2, która razem z witaminą

A i D3 wpływa na budowę kości (nie tylko dziecka, ale także Twoich). Najdziesz

znajdziesz jej w jogurcie - najlepiej naturalnym. Co do jej roślinnych źródeł, to

nie mamy zbyt wielkiego wyboru, tylko fermentowaną soję (miso czy tempeh),

a nie każda z nas ją lubi. Witamina K2 może także poprawić naszą wrażliwość

na insulinę, co staje się istotne, jeśli zmagasz się z insulinoopornością (19).

Fermentowany nabiał to także źródło probiotyków - ich regularna konsumpcja

u wielu osób redukuje ryzyko egzemy u dzieci i katar alergiczny (20).

I znowu jakość ma tutaj znaczenie, zatem tam, gdzie to możliwe szukaj

ekologicznej formy nabiału, zwłaszcza gdy króluje w Twojej diecie. Jeśli

natomiast poszukujesz jego niskolaktozowych wersji, stawiaj na masło, długo

dojrzewające sery czy jogurt grecki - mają znacznie mniej laktozy i nie

powinnaś mieć z nimi problemu.

Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?
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SKŁADNIKI, KTÓRE NIE WNOSZĄ NIC DOBREGO

Zanim stwierdzisz, że zabieram Ci całą radość z życia w tym trudnym przecież

okresie, słowo wyjaśnienia: jedzenie to po prostu nie wnosi żadnych

kluczowych składników dla naszego zdrowia, choć czasem pozwala nam

przetrwać wieczór. Jeśli zatem nie jesteś w stanie odstawić go na dobre,

postaraj się je drastycznie ograniczyć.

ALKOHOL

Alkohol - jeśli chcesz znać moją opinię - powinien być usunięty z Twojego

menu w tym czasie. Z łatwością przekracza barierę łożyska i nadal nie znamy

jego bezpiecznego poziomu. Co więcej, wygląda na to, że nigdy go nie

poznamy. Przeprowadzenie tego rodzaju badań wymagałoby od jego

uczestniczek picia różnej ilości alkoholu w ciąży w celach badawczych, a więc

świadomego wystawiania siebie i dziecka na nieznane ryzyko. 

Niektóre badania pokazują, że niewielka porcja alkoholu w ciąży nie powoduje

istotnych zmian w rozwoju dziecka. Jeśli jednak spojrzymy na tę substancję

krytycznie musimy przyznać, że sama z siebie niczego sensownego w naszą

biologię nie wnosi, a raczej - znając jej sposób przetwarzania przez nasze ciało

- pozbawia nas ważnych składników odżywczych (cynku, choliny, witaminy A,

witaminy z grupy B, glicyny(21). Zatem ‘Dziękuję bardzo, ale w ciąży nie piję’. 

Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?
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KAWA

Naprawdę, i to muszę odstawić?! Jak zwykle, także i w tym przypadku, jest to

temat kontrowersyjny i pozbawiony jednoznacznej odpowiedzi. Wiemy, że

kawa przekracza barierę łożyska, co oznacza, że poziom kofeiny w krwi

dziecka jest równy Twojemu. U obojga z Was usuwana jest także w podobnym

tempie. Im więcej jej pijesz, tym bardziej zaburza ona dopływ krwi do dziecka,

pozbawiając go ważnych składników odżywczych (22). Niektóre z badań

pokazują nawet, że kofeina może podnosić ryzyko przedwczesnego porodu, a

tego każda z nas chce uniknąć (23).

Nadal jednak nie wiemy, czy chodzi o samą kofeinę, czy o jej metabolity, czyli

substancje, na które się rozpada, czy może o… jakość kawy. Za bezpieczny

poziom kofeiny, bazując na większości przeprowadzonych badań, uznaje się

200 mg tej substancji. Dla porównania - warto pamiętać, że jedna kawa (w

zależności od sposobu jej parzenia) ma ok. 100 g kofeiny (zależy to oczywiście

także od mocy, jaką sobie serwujesz) (24). 

Wygląda na to, że serwując sobie 1-2 kawy dziennie nie robisz nikomu

krzywdy. Ale! Okazuje się, że poziom kofeiny u większości badanych wcale nie

pochodził z kawy, a raczej napojów gazowanych typu Cola, o energetykach nie

wspominając. Jednak i w tym ostatnim wypadku dane na temat

bezpieczeństwa kofeiny w ciąży zostały splątane z danymi o wysokiej

zawartości cukru w tych napojach. 

Zatem jeśli pijesz kawę, postaw na jej jakość. Zazwyczaj jest ona pełna

pestycydów, warto więc postawić na certyfikowaną wersję eko. 

Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?
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CUKRY

Ach ten cukier! Jedzenie cukru, o czym pewnie wiesz od dawna, oznacza

nadmiar kilogramów, których nie zrzuca się tak łatwo. Jeśli jednak ten temat

nie przekonuje Cię wystarczająco, być może jego wpływ na większe rozmiary

dziecka zmotywuje Cię do większej w tym temacie uważności. Koniec końców

to właśnie ono będziesz starała się wypchnąć przez ucho igielne pod koniec 9

miesiąca ;)

Dodatkowo, badania pokazują wpływ diety bogatej w cukier na ryzyko egzemy

i astmy u dzieci, predysponując je także do zachowań z klucza ADHD (26)(27).

Oczywiście, nie ma na świecie kobiety, która nie jadłaby cukru w czasie ciąży -

bądźmy realistkami. Możemy jednak jeść go nieco mądrzej. Jeśli masz ochotę

na lody, zadbaj o mniejszą ilość węglowodanów (ziemniaków, ryżu czy

makaronu) w posiłku je poprzedzającym. Dzięki temu nie przeładujesz swojego

systemu. Dodatkowo, czytaj skład gotowych produktów. Chociaż producenci

prześcigają się w kamuflowaniu zawartości cukru w produktach, nadal mają

obowiązek poinformować o nim w hierarchicznym porządku. Jeśli cukier

otwiera tę listę, bądź ostrożna. 

TŁUSZCZE TRANS

Tłuszcze trans to inaczej tłuszcze utwardzone, nagminnie występujące w

produktach, gdyż jak mało co potrafią przedłużyć ich życie na półce. Ich

obecność w Twojej diecie może mieć niestety przykre konsekwencje, w formie

problemów kardiologicznych czy cukrzycy. 

Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?
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Jeśli chodzi o ciążę natomiast, tłuszcze trans skutecznie utrudniają transport

kwasów tłuszczowych omegą 3, co oznacza, że Twoje dziecko może mieć ich

deficyty (a przecież stanowią element kluczowy rozwoju mózgu i wzroku (28).

Mogą także zainicjować Twoją insulinooporność, która przeniesiona na

malucha zwiększa, przy sprzyjających warunkach, jego ryzyko cukrzycy w

późniejszym życiu (29). Unikaj zatem margaryny, pączków czy innych

wypieków - jest więcej niż pewne, że do ich produkcji użyto najtańszych

tłuszczy. 

DZIECKO

Pierwszy trymestr to czas gwałtownej organogenezy - w końcu budujesz

człowieka od samych podstaw! Poniżej tylko kilka bardziej wyraźnych

momentów tego okresu.

Najpierw zauważasz podnoszący się poziom ludzkiej gonadotropiny

kosmówkowej (hCG), którą produkuje rozwijający się embrion. Ma ona

podtrzymać żywotność Twojego ciałka żółtego, które z kolei dba o dobrą

formę endometrium - bez niego nie ma mowy o zdrowej implantacji. Poziom

hCG rośnie gwałtownie przez pierwsze 8 tygodni, by potem delikatnie spadać i

zależy między innymi od Twojej wagi i liczby urodzonych dzieci (30). 

Około 22 dnia ciąży możesz usłyszeć bicie serca - to pierwszy w pełni

działający organ. Około 11 tygodnia natomiast rozwijają się zmysły dziecka -

słuch i węch - i dzięki temu pierwszemu możecie mówić o początkach

międzypokoleniowej komunikacji. 
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MAMA

Ty sama także zaczynasz zauważać zmiany w ciele wywołane grającą w tle

hormonalną symfonią. Podniesiony poziom estradiolu i progesteronu

wywołuje bolesność piersi, wyraźnie je także powiększając. Efekt ten niestety

nie pozostaje z nami na zawsze. Dodatkowo otoczka brodawki sutkowej

zaczyna ciemnieć. 

Podniesiony estradiol może także zwiększyć ilość waginalnego śluzu.

Jednak najważniejszym organem, który rozwijasz w tym właśnie czasie jest…

łożysko. I zasługuje ono na owacje na stojąco. Przy pomocy całej sieci naczyń

krwionośnych - około 51 km, uwierzysz?! Przetacza 20% Twojej krwi,

dostarczając młodemu pokarm i tlen, regulując temperaturę i usuwając

produkty przemiany materii między innymi. Pełną formę osiąga na początku

kolejnego trymestru, pod koniec ciąży zaś waży około 1 kg i - po dokładnym

‘wyprasowaniu’ - zajmując powierzchnię około 45 m2 (31).

Co ciekawe, produkowane przez łożysko hormony okazują się strukturalnie

podobne do tych produkowanych przez Twój mózg. Innymi słowy, łożysko

najprawdopodobniej odpowiada za zmianę Twojego oprogramowania

emocjonalnego i inicjację w macierzyństwo (32).

Chociaż technicznie łożysko należy do dziecka - zawiera w końcu jak ono 50%

genów ojca - koszty jego utrzymania ponosisz oczywiście Ty. Wspomniana

ilość naczyń krwionośnych jest wynikiem inwazyjnej natury tego organu - tak

naprawdę wrzyna się ono w Twoje ciało, domagając się dostępu do Twojego

krwiobiegu. Wiąże się z tym konieczność zwiększenia objętości osocza krwi, co

oznacza intensywną filtrację nerek i znacznie częstsze wizyty w toalecie.

Innymi słowy: sikasz jak opętana. 
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A gdzie mowa o krwi mowa też o żelazie - to pierwszy składnik, którego

niedobory możesz dostrzec w tym okresie. Niezaopiekowana anemia zaś może

zaprzepaścić Twoje marzenie o porodzie domowym. 

Fakt, że łożysko zawiera 50% materiału genetycznie obcego pochodzenia

musi wywołać reakcję Twojego układu odpornościowego. Z perspektywy

Twojej biologii rozwijający się płód nie jest Tobą, jest Tobą i Nim jednocześnie.

Obcym. Oznacza to, że biologicznie bardziej przypomina komórki

nowotworowe i Twoje uczucia do niego nie mają tutaj nic do rzeczy. Domaga

się konkretnej immunologicznej reakcji i próby jego zwalczenia. Jednak

gatunek nasz nie dotrwałby do dzisiaj, gdyby biologia nie znalazła rozwiązania

i tutaj: immunologiczna zmiana w obrębie układu odpornościowego. Wzrost

tolerancji. Dzięki temu Twoje ciało godzi się na te wszystkie inwazyjne zakusy

(33).

I znowu, jak zawsze, przyjdzie Ci za tę zmianę zapłacić. 

Potencjalne niedobory żelaza, zmiany immunologiczne z hormonalnym

koktajlem Mołotowa w tle mogą - i często chwieją - parametrami Twojej

tarczycy. Twoje TSH w tym czasie rośnie gwałtownie, bo dziecko nie jest

jeszcze w stanie (aż do drugiego trymestru) produkować swojego własnego

hormonu. Liczy na Twój, co podkręca aktywność gruczołu tarczycy o 150%.

Zdrowa tarczyca z reguły radzi sobie z tym tematem, utrzymując produkcję na

oczekiwanym poziomie. Bywa jednak, że ciąża ujawnia słabość tego systemu i

potrzebujesz syntetycznego wsparcia. Brak hormonu tarczycy pociąga za sobą

poważne konsekwencje dlatego też warto dopilnować w tym czasie

tarczycowej diagnostyki (34)

Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?
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Inną konsekwencją zmiany immunologicznej jest potencjalnie większa niż

normalnie podatność na infekcje i (znowu, potencjalnie) bardziej intensywny

ich przebieg. Zwłaszcza na te bakteryjne, przenoszone przez żywność, np.:

Listeria czy Salmonella. Oczywiście do pewnego stopnia chroni nas przed nimi

powszechny w tym czasie brak apetytu, nadwrażliwość węchowa czy

nudności, jednak zachować ostrożność (35).
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Tips:
Nie odmrażaj mięsa w temperaturze pokojowej,                 

a jedynie w lodówce

Podgrzewaj dania do wysokich temperatur,                           

a jedząc na zewnątrz zamawiaj tylko posiłki na ciepło

Jednym ze składników, których warto także w tym

czasie unikać są kiełki (lucerny, rzodkiewki czy fasoli

mung), gdyż zdarzają się być źródłem E. Coli

Wśród kluczowych symptomów, z którymi najprawdopodobniej przyjdzie Ci się

w tym czasie zmierzyć, są wspomniane już wyżej nudności. Być może nawet

czytasz te słowa w antraktach między kolejnymi ‘podróżami do Rygi’. Cierpi na

nie około 50-85% kobiet, na szczęście dla większości symptomy te znikają

najpóźniej w okolicach 18-20 tygodnia ciąży. 
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Kiedy ciągną się dłużej i są bardziej gwałtowne w przebiegu, oznacza to, że

należysz do brytyjskiej rodziny królewskiej - o hyperemesis gravidarum (HG)

czyli niepowściągliwych wymiotach ciężarnych świat dowiedział się dzięki

cierpiącej na nie księżnej Kate Middleton. Na szczęście przypadłość ta dotyka

jedynie 0.3-1% ciężarnych. 
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Tips:
Jednym ze sposobów, które pozwolą Tobie poczuć się lepiej jest imbir.

Zawarte w tym korzeniu wyraziste w zapachu związki fenolowe nie tylko

usprawniają perystaltykę jelit, ale wywierają również przeciwwymiotny efekt

podobny do leków, takich jak Sotran czy Zefron (36). I nie ma znaczenia czy

pijesz go w postaci napoju ze świeżego czy suszonego korzenia, czy herbaty.

W formie suplementu najczęściej używa się dawek na poziomie 1000 mg, a

nawet większych. Jednak w przypadku wszelkich form trombofilii czy

używających leki rozrzedzające krew należy postępować tutaj z ostrożnością

(37). 

Innym sposobem skutecznym także w przypadku HG jest witamina B6, która

szczególnie okazuje się skuteczna stosowana prewencyjnie, z pierwszymi

objawami nudności (38). Dawki stosowane w badaniach klinicznych to 10-25

mg co 6h. 

Skutkiem wymiotów w każdej formie jest odwodnienie, spadek wagi a nawet

zaburzenia elektrolitów i jednym ze sposobów uporania się z tym problemem

będzie regularne picie małych ilości rosołu czy to w formie samego wywaru

czy gotowanych na nim zup. Oprócz elektrolitów zawiera on też wspomnianą

już wcześniej glicynę, białko szczególnie potrzebne w czasie ciąży. 
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Innym typowym symptomem pierwszego trymestru jest zmęczenie - cena za

wszystkie hormonalne zmiany, które w Tobie zachodzą, zwłaszcza fluktuacje

progesteronu. Ale nie tylko. Zdarza się bowiem, że zmęczenie to efekt wahań

glukozy, cukru we krwi, głównego paliwa naszego mózgu. Dlatego warto

pozwolić sobie na drzemki, jeśli to możliwe i koniecznie pilnować regularności

posiłków. Jeśli jedzenie Cię na ten moment przerasta, wystarczy niewielka

porcja jajka na twardo, kilka łyków zupy czy mały kabanos. 

Ważne! Jeśli zmęczenie nie pozwala Ci normalnie funkcjonować, należy zrobić

badania, aby wykluczyć przyczyny patologiczne, czyli anemię i niedoczynność

tarczycy.
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Badania:
HbA1

 TSH, ft4, fT3

 Morfologia

 żelazo i ferrytyna

 badanie w kierunku paciorkowca z grupy B
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PRZEPISY: PIERWSZY TRYMESTR [1-13 TYDZIEŃ]

Wątróbka z patelni przyprawiona na sposób
indyjski

Oczyść wątrobę z tłustych części i ścięgien. Pokrój w 2 cm kawałki.

Odstaw na bok. 

Na patelni rozgrzej olej i kiedy się rozgrzeje dodaj nasiona kminu -

podgrzewaj je przez 30 sekund dla uwolnienia aromatu. Dodaj imbir i

cebulę i gotuj przez 5 minut, aż zmięknie.  

Dodaj wątróbkę i gotuj przez 1 min. Potem dodaj pieczarki i gotuj

przez 2 min. Dodaj przyprawy. Gotuj przez 30 sec i dodaj pomidora i

sól. Wmieszaj do dania sok z limonki i zdejmij z gazu. 

Podawaj posypane liśćmi kolendry.

Składniki dla 2 osób:

200g wątróbki z kurczaka

1 łyżka oleju kokosowego

1 łyżeczka nasion kminu

2.5 cm obranego i startego imbiru

1 cebula drobno pokrojona

⅔ szklanki pokrojonych na ćwiartki pieczarek

¼ łyżki zmielonej kurkumy

½ łyżki mielonego chili

½ łyżki mielonych nasion kolendry

1 pomidor, drobno pokrojony

Odrobina soli

1 łyżka soku z limonki

Garść liści kolendry

1.

2.

3.

4.
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Tatar z buraków na chleb

Obierz buraki i pokrój je w ćwiartki.

 Możesz je upiec albo ugotować w osolonej wodzie.

Kiedy będą miękkie - zmiksuj je robotem kuchennym z wszystkimi

dodatkami. 

Dopraw do smaku.

Składniki:

1/2 kg buraków

miód/syrop klonowy do smaku

sól, pieprz

1/2 szklanki orzechów włoskich

nieco imbiru

Na górę:

2 łyżeczki kopru lub mięty - ta ostatnia nieco poprawi trawienie

nieco oliwy

1.

2.

3.

4.
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ROSÓŁ

Gotować na małym ogniu jak długo się da (4-24h), dolewając wodę

od czasu do czasu.

 Odcedzić. Ostudzić i zdjąć warstwę tłuszczu z zewnątrz.

 Można przelać w słoiki. 

Składniki:

Kości kurczaka

8-10 szklanek wody

1-2 łyżki octu jabłkowego

1-2 łyżeczki soli

1/2 łyżeczki pieprzu

1 cebula

2 łodyżki selera naciowego

 3 marchwie

1-2 ząbki czosnku

2 laski cynamonu, kilka gwiazdek anyżu (opcjonalnie)

1/2 szklanki świeżej pietruchy (liście)

1-2 łyżeczki suszonej szałwii

1-2 suszonego rozmarynu

1-2 łyżeczki tymianku

2-3 liście laurowe

1.

2.

3.
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Zagotuj wodę. Wyłącz gaz i dodaj rumianek, pozwalając by dobrze

się zaparzył. Odcedź i wyrzuć rumianek.

Teraz dodaj mleko, olej kokosowy, kurkumę, imbir, cynamon,

odrobinkę pieprzu i miód. 

Posmakuj i jeśli masz ochotę dodaj więcej przypraw.

Składniki dla 4 osób:

2 szklanki wody

2 łyżki kwiatu rumianku (2 saszetki)

2 łyżki oleju kokosowego

1 1/2 szklanki mleka roślinnego

1/2 łyżeczka mielonej kurkumy

1/4 łyżeczki zmielonego imbiru

1/4 łyżeczki zmielonego kardamonu

szczypta czarnego mielonego pieprzu

1 łyżka miodu (prawdziwego)

1.

2.

3.

Wieczorna herbata z rumianku i kurkumy

Wszystkie przepisy znajdziesz również w ebooku Julity 

Kordońskiej "Przepisy na czas ciąży". Ebook jest dostępny TU. 

PRZE-
PISY

https://blekitnyporod.pl/
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DZIECKO

Początek drugiego trymestru to czas w pełni ukształtowanego łożyska i

pępowiny - interfejsu, który pozwala Twojemu dziecku utrzymać się przy życiu.

Jego układ nerwowy jest gotowy do pracy, zaczyna rozpoznawać głosy i

reagować na dotyk i muzykę. W tym czasie skóra dziecka zaczyna produkować

maź płodową - kremową substancją ochronną, którą pewnie niejednokrotnie

widziałaś w filmach o narodzinach. Jej zadaniem jest ochrona malucha przed

gwałtowną utratą ciepła po porodzie.

MAMA

Zmiany hormonalne, które przeczołgały Cię przez pierwszy trymestr, stały się

Twoją nową rzeczywistością - wyraźnie poprawił się Twój nastrój i poziom

energii, dając cudowne złudzenie, hehe, że ‘jakoś to przecież będzie’. Zwykle,

bo niektóre z nas nadal walczą z nudnościami, wypatrując końca ciąży z

utęsknieniem niczym więzień wyroku. Ale nie Ty, mam nadzieję. 

Łożysko przejmuje kontrolę nad produkcją progesteronu. Produkujące go

dotychczas ciałko żółte ulega zatem spokojnej degeneracji. Nadprodukcja

progesteronu rozluźnia mięśnie gładkie, ale przede wszystkim działa jak

immunosupresant - chroni dziecko przed zakusami Twojego układu

odpornościowego. 

Ponieważ progesteron uwielbia występować w towarzystwa estrogenu, ten

ostatni także wzrasta, wizualnie Ciebie ‘odmładzając’. To jemu właśnie

zawdzięczasz lawiny zazdrosnych komplementów, jak również (niestety)

odsłaniające się szyjki zębów, a nawet początki paradontozy.

JAK JEŚĆ ZDROWO W CIĄŻY?

Błękitny Poród®

Autorka: Julita Kordońska

DRUGI TRYMESTR: MIĘDZY 14 A 28 TYGODNIEM
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W tym samym czasie rośnie także Twój poziom prolaktyny, przygotowując

zaplecze dla późniejszej laktacji. 

Mawiają, że każda ciąża to przynajmniej jeden ubytek w szczęce. Czy jednak -

oprócz spadku naszej wartości rynkowej - choroby dziąseł niosą ze sobą jakieś

inne zagrożenia?

Oprócz powiązanego z paradontozą zwiększonego ryzyka chorób serca i płuc,

które mogą dotknąć Ciebie w późniejszym czasie, problemy z dziąsłami w

okresie ciąży powiązane zostały z przedwczesnym porodem, a także z 66%

wzrostem ryzyka cukrzycy ciążowej (39). 

JAK JEŚĆ ZDROWO W CIĄŻY?

Błękitny Poród®

Autorka: Julita Kordońska

Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?

Tips:
W tym okresie szczególnie uważnie pilnuj higieny ust między innymi

płucząc je wodą z solą himalajską albo herbatą na bazie tymianku. Ta

pierwsza zadba o prawidłowe pH w ustach, druga zaś działa

antybakteryjnie; pamiętaj, że problemy z zębami to wynik zmiany flory

bakteryjnej w ustach.

Koniecznie odwiedź dentystę by zaopiekować się tematem zanim

wymknie się spod kontroli. 

Dodatkowo, CoQ10, stosowany miejscowo lub wewnętrznie - i

bezpieczny w ciąży - może redukować ryzyko tego problemu (40). 

https://blekitnyporod.pl/


cukrzyca będąca wynikiem gwałtownych zmian hormonalnych w ciąży 

cukrzyca, która została w tym czasie zdiagnozowana, ale jej początki (albo

przesłanki do jej pojawienia) ciągną się za Tobą znacznie dłużej

Rosnące dziecko - co staje się coraz bardziej widoczne wywołując u wielu

niepohamowaną potrzebę dotknięcia Twojego brzucha, zauważyłaś? - domaga

się sporej dawki składników odżywczych, co znacząco zmienia Twój sposób

przetwarzania węglowodanów. Zmienia się zatem Twój poziom glukozy.

Zwykle w niewielkim stopniu - na szczęście. Zmiany hormonalne powodują, że

dla wielu z nas ciąża to stan diabetogenny, co oznacza, że pomiary glukozyi

insuliny po posiłku śmigają pod niebiosa, podczas gdy na czczo często

ocierasz się o hipoglikemię (zbyt niski poziom cukru) (41).

Niestety zmiany te pociągają za sobą ryzyko cukrzycy ciążowej i warto

przyjrzeć się temu tematowi. 

Pod określeniem ‘cukrzyca ciążowa’ kryją się tak naprawdę dwa scenariusze:

Ten drugi scenariusz łatwo sprawdzić badając w pierwszym trymestrze

hemoglobinę glikowaną (HbA1C), która pokazuje Twoją ‘przeciętną’ kontrolę

cukru na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy. Podniesiony poziom glukozy w tym

czasie pociąga za sobą zwiększone ryzyko wrodzonych wad serca i kilku

innych problemów, gdyż rozwijający się płód jest bardzo wrażliwy na zmiany

’środowiska’, w którym rośnie (42). 

JAK JEŚĆ ZDROWO W CIĄŻY?

Błękitny Poród®

Autorka: Julita Kordońska

Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?

Tips:
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DLACZEGO CUKRZYCA CIĄŻOWA WYWOŁUJE AŻ TYLE EMOCJI?

Poziom glukozy dziecka jest dokładnym odzwierciedleniem Twojego, co w

konsekwencji zmusza je do produkcji tkanki tłuszczowej w nadmiarze.

Pominąwszy jego rozmiar w momencie rozwiązania - bye bye porodzie

domowy, witaj cesarko - metabolizm dziecka może ulec nieodwracalnej

zmianie, co oznacza, że będzie miało tendencje do nadwagi już w dzieciństwie.

Wahania cukru i nadwaga mamy zmieniają także skład flory bakteryjnej

dziecka, kluczowej dla zdrowia układu odpornościowego dziecka (44).

Tak wyglądają Rozwojowe Początki Powstawania Chorób w Wieku Dorosłym w

praktyce.

Problem ten dotyczy zresztą i Ciebie. Nadwaga w czasie ciąży jako

konsekwencja zaburzeń glukozy dla wielu kobiet staje się problemem, z

którym borykają się nawet 15-20 lat po porodzie (45).

Poziom glukozy odzwierciedla Twoją tolerancję węglowodanów - to jedyne

makroskładniki istotnie podbijające Twój cukier. Można się nim efektywnie

zaopiekować wprowadzając zmiany w diecie.

JAK JEŚĆ ZDROWO W CIĄŻY?

Błękitny Poród®

Autorka: Julita Kordońska

Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?
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Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?

Tips:

Tips:
Ogranicz się do węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym

wyraźnie redukując ilość spożywanych zbóż, płatków śniadaniowych,

ziemniaków, białej mąki czy bananów.

Skup się by w każdym Twoim posiłku były białka (jaja, mięso, ryby czy

strączki) i tłuszcze (awokado, orzechy, chia, czy ryby a także siemię

lniane czy olej lniany). 

Dodawaj do swoich dań spore ilości zielonych warzyw, zwłaszcza

liściastych.

Odstaw gotowe soki i wysoko przetworzone produkty bogate w kwasy

trans.

Nadciśnienie to kolejny potencjalny temat, na który powinnaś zwrócić uwagę

w tym trymestrze i nie bez powodu wspominam o nim teraz. Bywa bowiem, że

współwystępuje z podniesionym poziomem glukozy. 

Jeśli ciąża rozwija się zgodnie z naturalnym scenariuszem, Twoje ciśnienie

zwykle nieco spada w pierwszym trymestrze, po to by w kolejnych podnieść

się do poziomu sprzed ciąży (46). Kiedy jednak osiąga poziom 140/90 mm/Hg,

ryzyko porodowych komplikacji (zwłaszcza przedwczesnego porodu, a w

niektórych wypadkach stanu przedrzucawkowego) znacząco rośnie.

I tutaj także możemy zareagować jedzeniowo, jednak nie zwalnia nas to z

konieczności dalszego monitoringu. Bywa bowiem, że wsparcie

farmakologiczne jest tutaj niezbędne. 

https://blekitnyporod.pl/
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Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?

Tips:

Tips:
Jednym z popularnych mitów powielanych przez internet jest sugestia

diety niskosolnej; opiera się ona na przekonaniu, że sól podkręca nasze

ciśnienie. Tylko 25% populacji okazuje się być wrażliwa na tę substancję

w tej materii, u 15% natomiast ograniczenie soli w diecie wywołuje efekt

odwrotny (47). Niedobory soli mogą także zaburzyć Twój poziom

glukozy (482). Nie wspominając o tym, że ciąża to czas zwiększonego

zapotrzebowania na elektrolity, których jest źródłem (48) Jak widzisz nie

bez powodu natura każe Ci wsuwać pikle i słone krakersy.

Ogranicz soki i słodkie napoje gazowane jak również gotowe słodycze.

Badania pokazują, że nadciśnienie, nawet w grupie wrażliwej na sól,

może mieć zupełnie inne źródło - fruktozę - zwłaszcza w formie syropu

glukozowo-fruktozowego. Zatem jej eliminacja byłaby pierwszym

krokiem (50). 

Regularnie pij rosół.  Zawarta w nim glicyna stanowi materiał do

budowy elastyny, która pozwala naczyniom krwionośnym efektywnie

kurczyć się i rozkurczać; badania potwierdziły także, że glicyna obniża

ciśnienie w ciąży i redukuje ryzyko stanu przedrzucawkowego (51). 

Dodaj cholinę, która w dawcę 930 mg obniżyła ryzyko stanu

przedrzucawkowego i nadciśnienia w drugim i trzecim trymestrze (52).

Wprowadź ryby i oleje z grupy omegą 3 jednocześnie redukując

tłuszcze trans: Oleje z tej grupy radykalnie obniżają stan zapalny -

zaobserwowano niski poziom tych kwasów u kobiet, które zmagały się

ze stanem przedrzucawkowym (53).

https://blekitnyporod.pl/
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Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?

Tips:
Wahania glukozy w połączeniu z wysokim poziomem estrogenu mogą także

prowadzić do zmian flory bakteryjnej pochwy. pH w tym obszarze zmienia się z

kwaśnego w bardziej alkaliczne, sprzyjając intymnym infekcjom (kandydozie).

Nie każdą z nas dotyka ten temat, ale jeśli zmagałaś się z tym problemem już

wcześniej, możesz zauważyć, że powrócił, z klasycznymi symptomami

swędzenia czy pieczenia. 

Tips:

Używaj niebielonego papieru toaletowego bez zapachu i koloru -

śluzówka pochwy naprawdę reaguje na nadmiar chemii. 

Sprawdź skład proszków i płynów do płukania bielizny - najlepiej, aby

były hypoalergiczne bez zbędnych dodatków.

Postaw na ekologiczne szampony czy odżywki do włosów. Jeśli myjesz

włosy pod prysznicem, nasycona nimi woda dociera także do pochwy.

Nie kąp się z partnerem - dzielicie w ten sposób florę bakteryjną.

Zrezygnuj również z basenu (54).

Włącz doustnie probiotyki zwłaszcza L. rhamnosus i L. Reuteri - po 15

dniach terapii 92 % badanych przywróciło stabilny skład flory

bakteryjnej.

Niestety dopochwowych rozwiązań proponowanych w tej materii nie

powinnaś stosować w ciąży - brak wystarczających badań nad ich

bezpieczeństwem. Dlatego warto zareagować przede wszystkim

prewencyjnie i systemowo:

https://blekitnyporod.pl/
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Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?

Tips:
Te same probiotyki okazują się skuteczne w wielu (bo nie wszystkich)

przypadkach paciorkowca z grupy B, najbardziej obciążonej ryzykiem

ciążowych powikłań bakterii. W idealnym świecie o jej nosicielstwie

powinnyśmy dowiedzieć się przed zajściem w ciążę. Często jednak odkrywamy

jej obecność w badaniach rutynowo przeprowadzanych w 3 trymestrze.

Konsekwencją jej odkrycia są antybiotyki stosowane w czasie porodu, aby

uchronić dziecko przed sepsą. 

Gdyby jednak przebadać siebie na obecność tej bakterii, wcześniej

zastosowana terapia probiotyczna (L. rhamnosus i L. reuteri) mogłaby zmienić

powyższy scenariusz (55). Na szczęście, nawet mamy z potwierdzoną infekcją

przekazują ją mniej niż 1/3 dzieci urodzonych naturalnie (56). 
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Umyj kapustę i obierz marchew, potem pokrój kapustę i zetrzyj

marchewki – możesz użyć robota kuchennego jeśli masz.

Umieść te składniki w misce. Dodaj przyprawy i używając rąk

wymieszaj wszystkie składniki – pamiętaj kurkuma barwi palce na

żółto!

Uciskaj tak długo, aż kapusta puści sok.przełóż miksturę do słoików,

pakuj ciasno. Na sama górę połóż liście kapusty, które wcześniej

odłożyłaś – będą chronić kiszonkę przed utlenianiem Zakręć.

Pozostaw w temperaturze pokojowej na 2-4 tygodnie, 2 najczęściej

wystarczą.

Po otwarciu wyrzuć liście z góry a resztę przechowuj w lodówce.

Składniki (na mniej więcej 2 słoiki):

2 białe kapusty (3kg) – zachowaj zewnętrzne liście na później

6 średnich marchwi

1.5 łyżki startego imbiru

1.5 łyżki wyciśniętego czosnku

3 łyżki kurkumy

1 łyżka kminku (jeśli lubisz)

2 łyżki soli himalajskiej

1.

2.

3.

4.

5.

Kiszona kapusta

PRZEPISY: DRUGI TRYMESTR [14-28 TYDZIEŃ]
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Wszystkie rzeczy wrzuć do miski i dosyp soli. Załóż rękawiczki,

wymieszaj lekko masując. Przyciśnij lekko aby puściły nieco soku; 

Przełóż warzywa do słoików. do każdego dolej nieco soku z

mieszanki. Ugnieć.

Nie pchaj do pełna - zostaw nieco wolnej przestrzeni. jeśli nie masz

wystarczająco dużo soku dodaj ostudzoną zalewę (przepis poniżej).

Na samą górę połóż jeden duży liść, tak aby osłonić warzywa przed

nadmiarem powietrza. Trzymaj w temperaturze pokojowej.

Zakręć słoik. zostaw na 10 dni. po tym czasie otwórz, wyrzuć liść i

zajadaj. przechowuj w lodówce. 

Składniki na 8 szklanek:

10 średniej wielkości marchewek, startych na tarce

Pół średniej wielkości kapusty, drobno pokrojonej (kilka dużych liści

zachowaj na później)

Ok. 2 łyżek startej świeżej kurkumy, obranej i startej

Ok. 5 cm imbiru, obranego i startego

1 mała szalotka

5 łyżeczek soli

1.

2.

3.

4.

5.

kiszona marchewka z imbirem i kurkumą

Wszystkie przepisy znajdziesz również w ebooku Julity 

Kordońskiej "Przepisy na czas ciąży". Ebook jest dostępny TU. 

PRZE-
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TRZECI TRYMESTR: MIĘDZY 28 A 40 TYGODNIEM

Tips:
DZIECKO

Trzeci trymestr to przede wszystkim czas gwałtownego rozwoju płuc dziecka i

jego układu odpornościowego. Ale nie tylko. Szkielet małego także

intensywnie się rozwija, angażując wszystkie dostępne zasoby wapnia i żelaza.

Z racji jego rosnących rozmiarów - w 36 tygodniu waży on już 2700 g i liczy

całe 50 cm - możesz odczuwać jego ruchy mniej intensywnie niż dotychczas.

Na fikołki zwyczajnie brakuje mu miejsca. 

Co ciekawe, potrafi on już ziewać i z łatwością rozróżnia noc od dnia, co

oznacza, że jego szyszynka zaczyna kalibrować rytm dobowy. Miejmy nadzieję,

że pokrywający się z Twoim ;) 

MAMA

Energetyczny przypływ drugiego trymestru zaczyna Cię wyraźnie opuszczać. I

mają na to wpływ rosnące gabaryty, które utrudniają złapanie oddechu,

uciskają na żołądek i pęcherz (znowu częściej odwiedzasz toaletę). Rośnie

poziom Twojego cholesterolu i trójglicerydów, dzięki czemu wyposażasz

maleństwo w konieczną do przetrwania na zewnątrz tkankę tłuszczową. 

Gdzieniegdzie mogą pojawić się żylaki, a jeśli dziecko uciska na jedno z

większych naczyń krwionośnych, nawet nieprzyjemne spadki ciśnienia.

Hormonalne fluktuacje odpowiadają za pojawiające się w tym czasie włoski na

twarzy i ramionach, jak również ciemniejsze plamy na kształt dużych,

rozlanych piegów. To melasma, która dotyka nas, gdy mamy wysoki poziom

estradiolu. Zostanie z Tobą jeszcze po porodzie. 
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Tips:
Z czasem, gdy wróci normalna komunikacja hormonalna, wyraźnie się rozjaśni.

Pojawia się głównie w miejscach wystawionych na słońce, przede wszystkim

na twarzy, niestety.

Niektóre z nas obserwują wzmożone puchnięcie w tym czasie z racji rosnącej

objętości osocza. Czasami może to prowadzić do ucisku nerwów i takich

historii, jak zespół cieśni nadgarstka, utrudniający codzienne funkcjonowanie.

Zwiększony poziom relaksyny, białka odpowiadającego za przekształcenia

struktury kolagenu, czynią Ciebie znacznie bardziej elastyczną, przygotowując

ciało na wielki dzień porodu, jednocześnie jednak zwiększając ryzyko mikro

kontuzji i nasilając typowy dla tego okresu ból pleców i bioder. 

Ok, a ta dobra wiadomość?

Rośnie Twoje libido. I między nami mówiąc warto skorzystać z tego

niespodziewanego prezentu, bo potem…ech, na długo zapomnisz znaczenie

tego słowa ;) Pomimo rozlewającego się w nas progesteronu i dominującego

w tym trymestrze tematu ‘tak mi się nie chce’, z radością wijesz gniazdo, w

nieskończoność przekładając z miejsca na miejsce mikro pieluszki i równie

małe ubranka. Działania te czasem wzbudzają niepokój Twojego partnera,

który już dawno przestał nadążać za sterowanymi hormonalnie ścieżkami

Twojego umysłu.

Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?
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Tips:
Jedną z konsekwencji narastającego ucisku i związanego z tym wzrostu

ciśnienia w jamie brzusznej jest refluks. Mogłaś zresztą się już z nim zetknąć w

poprzednim trymestrze. Winę ponosi tutaj także progesteron, który

rozluźniając zwieracz oddzielający żołądek od przełyku, umożliwia cofanie

treści żołądkowych do tego ostatniego. Jeśli i Ciebie dopadła ta przypadłość, to

na pocieszenie powiem, że cierpienia te dzielisz z około 80% kobiet w ciąży

(57). Wiem, nie pomaga.

Jednym z kuszących remediów jest włączenie leków zobojętniających kwas

żołądkowy typu Rennie. Symptomy zgagi potrafią być bowiem boleśnie

nieprzyjemne. Jednak na ile to możliwe, postaraj się od tego powstrzymać. Leki

te utrudniają wchłanianie wielu składników odżywczych, w tym B12, żelaza czy

wapnia. Dodatkowo, minimalizując poziom kwasu żołądkowego, który jest

Twoją pierwszą linią obrony przed bakteriami - potencjalnie ryzykujesz

zatrucia pokarmowe. 

Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?

Tips:
Jednym z zapalników zgagi i refluksu są zbyt obfite porcje jedzenia i

picia - staraj się raczej je zmniejszać, odpuszczając picie w czasie

samego posiłku (58).

Weź pod uwagę także skład dania - wysoki poziom insuliny w wyniku

większej dawki węglowodanów dodatkowo rozluźnia zwieracz

przełyku, skazując Cię na zgagę w ciąży. Badania potwierdzają, że

niskowęglowodanowa dieta okazuje się być skutecznym rozwiązaniem

w tym wypadku (59). 
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Tips:

Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?

Tips:
Czasami zgaga okazuje się być symptomem wskazującym na

nietolerancje pokarmowe - warto wówczas przyjrzeć się jedzeniu, po

którym ma zwyczaj się pojawiać. 

Zwróć także uwagę na swoją postawę w czasie jedzenia - wyprostowana

tworzy więcej miejsca w jamie brzusznej, ułatwiając procesy trawienne.

Ostatecznie, odrobina wody z octem jabłkowym (1 łyżeczka na 1/2

szklanki wody) może okazać się najlepszym sposobem rozwiązania tego

problemu (sprawdziły to pokolenia kobiet!). Paradoksalnie bowiem refluks

może okazać się wynikiem niedoboru, a nie nadmiaru kwasu

żołądkowego.

Zwiększające się potrzeby energetyczne dziecka zwalniają ruchy robaczkowe

jelit, umożliwiając zwiększone wchłanianie składników odżywczych i wody.

Oznacza to znacznie wyższe ryzyko zatwardzeń i - jako ich konsekwencję -

hemoroidów. I tutaj także można winę zwalić na hormony - nic w czasie ciąży

nie dzieje się przecież bez ich udziału. W kwestii hemoroidów natomiast

badacze twierdzą, że stanowią wynik zwiększającego się ciśnienia w tej części

ciała i niewiele można z tym fantem zrobić. 
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Tips:

Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?

Tips:
Jednak poprawa perystaltyki jelit leży poniekąd w Twojej gestii i

składnik, który bardzo Ci tutaj pomoże to błonnik (soczewica, fasola,

nasiona chia czy siemię lniane). Tutaj należy zachować ostrożność: u

niektórych osób siemię może pogorszyć sprawę. 

Jak zawsze ważne są warzywa, zatem koniecznie, ale stopniowo

zwiększaj ich ilość. Dodawane zbyt drastycznie mogą pogorszyć

trawienie i zaowocować wzdęciami. 

Wbrew powszechnym informacjom, nie warto skupiać się tutaj na

zbożach. Nie stanowią one aż takiego źródła błonnika, jak nam

wmówiono. Mają za to ogromne ilości węglowodanów. Przykładowo: 1

szklanka brązowego ryżu to źródło 43 g węglowodanów a jedynie 3.5 g

błonnika) w porównaniu z soczewicą, która choć węglowodanowo na

podobnym poziomie, zawiera aż 16 g błonnika 60). 

Jedną z wyjątkowo upierdliwych przypadłości, która dopada jedną na 130

kobiet w tym okresie jest PUPPP, czyli swędzące grudki i ogniska pokrzywki w

przebiegu ciąży. Jest to najbardziej powszechna forma schorzenia skóry w

trzecim trymestrze. Męczy głównie te z nas, które rodzą po raz pierwszy i na

szczęście mija między 10-15 dniem po urodzeniu dziecka (61). PUPPP

charakteryzuje się wysypką w okolicach brzucha z towarzyszącym świądem.

Nasuwa ona skojarzenia z cholestazą, która także występuje w trzecim

trymestrze. 
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Tips:

Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?

Tips:
Najlepszym rozwiązaniem tutaj będą chłodzące okłady z żelu aloesu -

pamiętaj, że w ciąży możesz stosować go jedynie zewnętrznie.

 I zwiększenie ilości kwasów omegą 3 w diecie (62). 

Wspomniana już cholestaza, problem który dotyka około 1 na 40 kobiet, to

(jeśli chodzi o potencjalne konsekwencje) znacznie poważniejsze schorzenie.

PUPPP nie robi nikomu krzywdy, jeśli pominąć mordercze pragnienie

zdrapania swojej skóry. Cierpią na nią najczęściej kobiety po 35 roku życia, w

ciąży mnogiej, zimą (63). Nie do końca wiadomo, co ją wywołuje, ale i tu

podejrzewa się hormonalny koktajl Mołotowa, który napędza Ciebie od kilku

miesięcy, jak i dosyć powszechny zespół Gilberta. 

I w tym przypadku mamy do czynienia ze świądem, ale tym razem

zlokalizowany jest wokół dłoni i stóp, i męczy Cię głównie w nocy. Dodatkowo

zmieniają się odczyty Twoich prób wątrobowych (podniesione ALT, GTT,

bilirubina) (64).

W przypadku cholestazy ryzyko komplikacji rośnie drastycznie, dlatego też

temat ten traktowany jest wyjątkowo serio. Jej poważna forma skutkuje

wywołaniem porodu w 37 tygodniu.

Ale! Cholestaza to wynik zaburzenia funkcjonowanie wątroby i istnieją

przesłanki, że wsparcie tego właśnie organu mogłoby tutaj pomóc. 
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Tips:

Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?

Tips:
Dodaj do swojej diety radicchio - sałatę o pięknym czerwonym kolorze,

która wspiera pracę wątroby (dzięki swojemu lekko goryczkowemu

smakowi). Z tego samego powodu warto dodać tutaj cykorię czy skórkę

cytrynową. Tę ostatnią np. jako dodatek do surówek. Regularne picie

wody z cytryną to inny sposób na jej wprowadzenie. 

Postaw na buraki - zawarta w nich betaina zmniejsza stan zapalny i

reguluje detoks wątroby.

Dodaj cholinę - niedobory tego składnika prowadzą do uszkodzeń

wątroby. Znajdziesz ją w wątróbce i jajach, a także w lecytynie

słonecznikowej (65).

Wprowadź NAC: to N-acetylocysteina, substancja, która wspiera wątrobę

do tego stopnia, że używana jest jako remedium na zatrucie

paracetamolem na ostrym dyżurze. Jest ona bezpieczna w ciąży, ale

może nieco obniżać poziom glukozy - zatem uważaj jeśli masz z tą

ostatnią problem (66).

Unikaj alkoholu (wiadomo), ale także kawy i nadmiaru węglowodanów i

postaw - tam gdzie możesz - na ekologiczne warzywa.

Kolejnym problemem, który niekoniecznie dotyczy ciąży, choć bywa, że

pierwsze symptomy pojawiają się w 3 trymestrze, jest depresja poporodowa.

Jak każda inna jej forma, także i ona obarczona jest w naszej kulturze

swoistym tabu. W końcu nie ma nic prostszego niż pozbierać się po 9-cio

miesięcznym maratonie biologicznym i całkowitej lobotomii tożsamości, a

wszystko to bez silnej sieci wsparcia! 

https://blekitnyporod.pl/


JAK JEŚĆ ZDROWO W CIĄŻY?

Błękitny Poród®

Autorka: Julita Kordońska

Jak przetrwać ciążę i się nie rozsypać?

Nie będę udawać, że wiem na pewno, w jaki sposób pomóc Ci w tym temacie,

bo depresja poporodowa to zagadnienie złożone i wiele czynników może tutaj

odegrać istotną rolę. Ale są wśród nich także czynniki biologiczne, na które

zwróciwszy uwagę w czasie ostatniego trymestru , możesz zmniejszyć ryzyko

jej wystąpienia.

Otóż badania sugerują, że niedobory niektórych składników odżywczych,

takich jak choćby cholina, B12, D3 czy kwasy tłuszczowe DHA mogą wpłynąć

na zdrowie psychiczne mamy (67). Zwłaszcza ten ostatni składniki wydaje się

odgrywać kluczową rolę - ostatnich 3 miesiącach ciąży dziecko kumuluje 67

mg DHA dziennie, pracując usilnie nad rozwojem własnego mózgu, niestety

kosztem Twojego (68).

Tips:Tips:
W ostatnim trymestrze ciąży religijnie pilnuj obecności ryb w swojej

diecie, a jeśli nie jesz takowych, zadbaj przynajmniej o kwasy omegą 3 ze

źródeł roślinnych. Ich zadaniem jest obniżyć stan zapalny, którego

wynikiem może być depresja. Jeśli jesteś otwarta na suplementację,

dodaj kombinację EPA i DHA do swojego reżimu (69).

Sprawdź poziom B12, zwłaszcza jeśli nie jesz mięsa.

Zbadaj tarczycę: pociążowe zapalenie tarczycy może owocować

symptomami depresji.

Zadbaj o mikro ‘me time’ - czas tylko dla siebie, aby nieco pobyć w

dawnej roli nie-matki. Wiem, że to trudne, ale warto wciągnąć w opiekę

nad maluchem innych członków rodziny, abyś mogła przynajmniej na

moment odsunąć się od rodzinnego chaosu.

https://blekitnyporod.pl/


JAK JEŚĆ ZDROWO W CIĄŻY?

Błękitny Poród®

Autorka: Julita Kordońska

Wymieszaj wszystkie suche składniki. Osobno wymieszaj olej, wodę i

syrop klonowy a potem dodaj do suchych. Dobrze wszystko

wymieszaj tak aby wszystkie składniki były wilgotne – jeśli

mieszanka jest zbyt sucha dodaj 1-2 łyżeczki wody.

Przelej – tak, bo jest znacznie rzadsze niż normalne ciasto na chleb –

do foremki i wygładź górna powierzchnię. Niech postoi w foremce

przez 2h albo przez noc.

Rozgrzej piekarnik do temp. 175 C.

Wsadź foremkę do piekarnika na środkową półkę i piecz przez 20

minut. 

Wyciągnij chleb z formy i włóż do piekarnika na 30- 40 minut.

Krój jak całkowicie ostygnie.

Składniki:

Szklanka ziaren słonecznika

1/2 szklanki siemienia lnianego

1/2 szklanki orzechów laskowych lub migdałów

1 i 1/2 szklanki płatków owsianych – koniecznie z informacją że są

gluten-free

2 łyżki nasion chia

4 łyżki nasion babki płesznik

1 łyżeczka różowej soli

1 łyżka syropu klonowego lub miodu

3 łyżki rozpuszczonego oleju kokosowego

1 i 1/2 szklanki wody

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Chleb (usprawni pracę jelit)

PRZEPISY: TRZECI TRYMESTR [28-40 TYDZIEŃ]
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Składniki:

 1 szklanka słonecznika

1/2 szklanki siemienia lnianego

1/3 szklanki pestek dyni

1/4 szklanki nasion sezamu

1 i 1/2 szklanki bezglutenowych płatków owsianych

2 łyżki nasion chia

4 łyżki nasion babki płesznik

1 i 1/2 łyżeczki soli

1 łyżka syropu klonowego

3 łyżki stopionego oleju kokosowego

1 1/2 szklanki wody

Przyprawy:

2 łyżki pokrojonego rozmarynu

1/4-1/2 czosnku w proszku

Albo:

3 figi pokrojone

1 łyżeczka anyżu w proszku

1 łyżeczka zmielonego pieprzu

KRAKERSY
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Wymieszaj wszystkie suche składniki. Osobno wymieszaj olej, wodę i

syrop klonowy a potem dodaj do suchych. Dobrze wszystko

wymieszaj tak aby wszystkie składniki były wilgotne – jeśli

mieszanka jest zbyt sucha dodaj 1-2 łyżeczki wody. Możesz podzielić

na dwie części i dodać mieszanki przypraw. Możesz też stworzyć

własna kombinacjI

Rób z części ciasta kulę i przełóż ją na blachę wyłożoną papierem do

pieczenia. Połóż na to drugi kawałek papieru i zacznij wałkować

przez papier (bez niego bardzo się przykleja do wałka, ale możesz

spróbować). Warstwa musi być w miarę cienka. Pokrój w na kawałki i

zostaw na 2h.

Rozgrzej piekarnik do temp. 175 C i piecz przez 20 minut. Potem

przełóż krakersy na drugą stronę i piecz przez 10 minut.

1.

2.

3.

Kulki z łososia z sosem (DHA i EPA)

Składniki:

400g łososia bez skórki, pokrojone w małe kawałki

1 cukinia, starta

Sól i pieprz

1 łyżka mąki kokosowej

1 jajo

Olej kokosowy

Sos:

200ml mleka kokosowego – porządnie schłodzonego

1 1/2 łyżki pokrojonej cebulki

4 łyżeczki pokrojonego szczypiorku

4 łyżeczki pokrojonego kopru

50g drobno pokrojonego ogórka
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Rozgrzej piekarnik do 190 C.

Wrzuć kawałki łososia do blendera i zmiel.

Dodaj startą cukinię, sól i pieprz i mąkę i mieszaj w blenderze, aż

razem się połączą.

Zrób z tej masy 24 kulki i połóż na lekko naoliwiona blaszkę.

Piecz przez 20-25 minut.

Wymieszaj sos.

50 g pokrojonego kopru włoskiego (bulwy)

2 łyżki soku z cytryny, plus skórka z połowy cytryny

1 łyżka oleju kokosowego

Sól

1/2 łyżeczki podsmażonych nasion kolendry

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ŁOSOŚ PO TAJSKU

Składniki:

Olej kokosowy

2 szalotki, drobno pokrojone

2 ząbki czosnku, wycisnąć

Kawałek imbiru wielkości kciuka, obrać i pokroić

Mała chili, pokrojona i bez nasion

Skórka z limonki

1 kawałek trawy cytrynowej

500 ml rosołu

2 filety łososia

½ Pokrojonej kapusty pekińskiej/ albo porządna garść szpinaku

Liście kolendry do posypania (może być pietruszka) 
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Podgrzej na głębokiej patelni olej. Dodaj cebulę, czosnek, chili i imbir.

Dodaj skórkę z limonki i trawę cytrynową. Podsmażaj przez chwilę. 

Dodaj rosół. Na małym ogniu podgotuj go przez 10-12 minut, aż

nabierze nieco smaku. Dodaj rybę i pozwól jej pogotować się przez

chwilę na jednej i drugiej stronie, przez jakieś 8 minut. Dodaj kapustę

Przełóż kapustę i łososia do miseczek. Wyciągnij z wywaru trawę

cytrynową i skórkę z limonki.

Podawaj posypane kolendrą/pietruszką.

1.

2.

3.

4.

Wszystkie przepisy znajdziesz również w ebooku Julity 

Kordońskiej "Przepisy na czas ciąży". Ebook jest dostępny TU. 

PRZE-
PISY

https://blekitnyporod.pl/
https://kursy.blekitnyporod.pl/wp-content/uploads/2021/03/Przepisy_na_czas_ciazy.pdf
https://kursy.blekitnyporod.pl/wp-content/uploads/2021/03/Przepisy_na_czas_ciazy.pdf
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SUPLEMENTY I ZIOŁA W CIĄŻY

Imbir (70)

Mięta 

Anyż - z wyjątkiem osób stosujących warfarynę (71)

Rumianek

Kalina czerwona 

Lawenda (lavendula) (71)

Trawa owsiana (avena sativa) (73)

Temat suplementów i ziół w ciąży to temat dla wielu kontrowersyjny,

zwłaszcza że badań na ten temat nadal jak na lekarstwo, a lekarze (w trosce o

bezpieczeństwo ) wolą dmuchać na zimne. Niektóre substancje jednak od

wieków stosowane były także i w tym czasie. Koniec końców ciąża to okres, w

czasie którego chętniej sięgamy po naturalne środki niż po farmakologię. Nie

oznacza to jednak, że możemy to robić bezkarnie, bo nawet ‘naturalna’

substancja może mieć niebezpieczne skutki.

Spośród ziół, których używanie jest w czasie ciąży niebezpieczne, wymienia się

te wywołujące menstruację, poronne, zioła o wysokiej zawartości substancji

lotnych i żywic jak i te, które wpływają na nasze hormony. Należą do nich:

O reszcie wyraźnie badań brak, co nie oznacza automatycznie, że są

niebezpieczne w tym czasie. Na wszelki wypadek nie należy z nimi przesadzać. 
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I tak dotarłyśmy do końca tej opowieści, opowieści o Twojej i jego/ jej biologii i

o konieczności mądrych jedzeniowych decyzji w tym czasie. Jeśli dotychczas

wybierałaś inaczej, to pamiętaj, że bez względu na to, co nam mówi internet,

zawsze wybierasz najlepiej, jak potrafisz w danym momencie.

Teraz jednak wiesz, że możesz wybrać jeszcze lepiej - nie tylko dla dziecka,

także dla siebie. Jedyną opoką, którą oboje macie po drugiej stronie brzucha

jesteś przecież Ty sama. 
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W ostatnim trymestrze ciąży religijnie pilnuj obecności ryb w swojej

diecie, a jeśli nie jesz takowych, zadbaj przynajmniej o kwasy omegą 3 ze

źródeł roślinnych. Ich zadaniem jest obniżyć stan zapalny, którego

wynikiem może być depresja. Jeśli jesteś otwarta na suplementację,

dodaj kombinację EPA i DHA do swojego reżimu (69).

Sprawdź poziom B12, zwłaszcza jeśli nie jesz mięsa.

Zbadaj tarczycę: pociążowe zapalenie tarczycy może owocować

symptomami depresji.

Zadbaj o mikro ‘me time’ - czas tylko dla siebie, aby nieco pobyć w

dawnej roli nie-matki. Wiem, że to trudne, ale warto wciągnąć w opiekę

nad maluchem innych członków rodziny, abyś mogła przynajmniej na
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