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Здравословно 
хранене 

по време на бременността

Лека
рите съветват:

Не яжте 

за двама!

д-р Нели Честименова – 
МБАЛ „Света София“
Обучавала се е в Медицинския уни-
верситет в Гьотинген, Германия. 
Дипломира се в Пловдивския меди-
цински университет през 2015 г. 
От 04.01.2016 г. продължава обу-
чението си като специализант по 
акушерство и гинекология в МБАЛ 
„Света София”.



Майчинство deteto.info 15

Здравословното хранене по време на бре-

менността е много важно за раждането 

на едно здраво бебе. Препоръчително е, 

по време на този период от живота на 

жената, наддаването на килограми да е с 

около 10-12 кг при жени с нормално телес-

но тегло, а при жени с наднормено тегло 

преди забрeменяването – с около 10-15 кг.

това не е моментът за драстични диети.

Едно недостатъчно и непълноценно хра-

нене в повечето случаи води до раждане 

на бебе с ниско тегло, увеличава риска 

за инфекциозни и хронични заболявания в 

зряла възраст.

С установяването на бременността, 

при повечето жени се появява и безпо-

койствието, че сегашният им начин на 

живот коренно ще се промени. Случващо-

то се не трябва да се приема като огра-

ничение, много по-добре би било това да 

се възприеме като възможност за един 

по-здравословен начин на живот. 
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Как да подходим към нуждите на 
тялото си в този период? 
Първо да разбием един мит, в който вяр-

ват повечето бременни – не „ядете за 

двама”. Нуждите на организма от повече 

калории в началото на бременността са 

минимални, а през по-късните етапи те 

се равняват на не повече от 300 калории 

дневно, които трябва да са за сметка на 

белтъчини, плодове и зеленчуци, а не на 

въглехидрати. 

Също така, при една нормално протича-

ща бременност, не е необходимо да се 

въздържаме от спорт или физическа ак-

тивност, за да поддържаме добрия муску-

лен тонус и тегло в граници. 

При проблемна бременност или предхож-

дащи аборти, както и други причини, кои-

то биха ни притеснили, е добре да се по-

съветвате с вашия лекар.
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A 1 A 1
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• сурови и полусу-

рови яйца, които се 

използват в пасти и 

кремове, торти или 

други храни;

• полусурово месо 

или риба;

• сурова риба – забра-

вете за суши, пушена 

сьомга или миди;

• сурово или сушено 

месо (като пастър-

ма или малотрайни 

колбаси);

• непастьоризира-

но прясно и кисело 

мляко и сирене;

• риба меч, скумрия 

и акула или риба 

тон, поради наличи-

ето на високи нива 

на живак, които 

може да увредят 

нервната система 

на бебето;

• черен дроб и пас-

тети също е добре 

да се избягват, 

поради наличието 

на високи нива на 

витамин А;

• алкохол.

Избягвайте:



предварителна регистрация
на тел. 0896 64 33 34 и в нашия сайт

PARK CENTER SOFIA, 
Бул. АрСенАлСКИ 2

01.06.2017 четвъртък Раждане

08.06.2017 четвъртък Първи грижи

15.06.2017 четвъртък Кърмене

22.06.2017 четвъртък бебето у дома

24.06.2017 събота Практическа лекция

29.06.2017 четвъртък Раждане

10:30 ч.
Защо е толкова важно да се вни-
мава с това какво ядем? 
По време на бременността хранителни-

те и градивните вещества – витамини, 

минерали, микроелементи, преминават 

през плацентата – а от там и във ва-

шето бебе.

Промените, които трябва да се направят 

в хранителния ви режим, не са големи, но 

са добра предпоставка за една добре про-

тичаща бременност.

Първото нещо, което трябва да проме-

ните – това е да спрете да пушите, ако 

вече не сте го направили! 

Ето и кратък списък с храни, които тряб-

ва да се избягват по време на бремен-

ност. Можем спокойно отново да ги вклю-

чим в менюто си, но след бременността. 
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Препоръки

1. Прием на много вода 

и ограничаване на гази-

раните напитки и на-

турални сокове.

2. Малки здравословни 

закуски между хранени-

ята.

ИмА НяКОЛКО ОСНОвНИ ПрИНцИПА, КОИТО е дОбре дА 

СПАЗвАме ПреЗ цяЛАТА бремеННОСТ:
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A 1 A 1
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3. За да намалите пристъпи-

те на остър глад се стреме-

те да включвате в менюто си 

храни със съдържание на бавни 

въглехидрати, като пълнозър-

неста паста, ориз, картофи, 

пълнозърнест хляб.



Майчинство deteto.info 19

предварителна 
регистрация на 

тел. 0896 64 33 34 
и в нашия сайт

предварителна 
регистрация на 

тел. 0896 64 33 34 
и в нашия сайт

Mall VARNA, бул. владислав 
варненчик 186, ет. 4, Playground
06.06.2017 вторник Раждане
13.06.2017 вторник Първи грижи
20.06.2017 вторник Кърмене
27.06.2017 вторник бебето у дома

варна11:00 ч.

За пълноценно хранене по време на 
бременната задължително тряб-
ва да присъстват следните хра-
нителни вещества:
1. Храни богати на белтъчини. 

те са основен елемент, от който се из-

граждат тъканите на вашето бебе. 

Растежът на плода и на матката зависи 

от адекватният им прием. висококачест-

вени белтъци се съдържат в месото, ри-

бата, яйцата, млечните продукти.

2. Храни богати на желязо.

С бременността потребностите от же-

лязо са повишени. Добри източници са 

месото и рибата, както и много расти-

телни храни като спанак, коприва, леща, 

боб, но при тях е добре да комбинираме 

приема с храни, богати на витамин С. 

благодарение на него значително повиша-

ваме усвояването на желязо от организма.

3. Храни богати на фолиева киселина. 

Приемът на фолиева киселина е особено 

важен през първия триместър на бремен-

ността, тъй като нейният дефицит може 

да доведе до дефекти в развитието на 

плода, свързани с неговата нервна систе-

ма. Поради повишените потребности на 

организма, приемът на фолиева киселина 

трябва да е 600 мг дневно. По препоръ-

ка на СЗо – под формата на таблетки 

400 мг. останалото количество може да 

се набави чрез храната. този витамин се 

среща в зеленолистните зеленчуци, пъл-

нозърнестия хляб, ядките, портокалите. 

4. Храни богати на микроелементи като 

калций и магнезий. 

Най-добрият и лесно усвоим калций е в 

млечните продукти и по специално в ки-

селото мляко. той действа изключител-

но благоприятно на стомашно-чревната 

флора, благодарение на млечнокиселите 

бактерии, подобрява храносмилането и 

имунитета. 

Много богати на магнезий, както и на 

други микроелементи, са ядките. 

Препоръчителна е консумацията на 

тиквени семки, сусам, бразилски орех, 

слънчоглед, авокадо, млечни продукти, 

банани, сушени плодове, пълнозърнести 

храни.

5. използвайте пестеливо мазнините. 

възможно е да увеличите приема на зех-

тин, който може да се приема без огра-

ничение. 

Ненаситените мастни киселини са много 

полезни по време на бременността.

6. Храни богати на йод.

Йодният дефицит по време на бремен-

ността може да доведе до изоставане 

в умственото развитие на детето. той 

може да се набави чрез прием на йодирана 

сол, но в умерени количества.


