
 

 

 
  األكل الصحي لألمهات الجدد

 
.  كما أن أكل األطعمة الصحية يساعد بصحة جيدة ل سيساعدك ويساعد طفلك في البقاءاألكل الصحي والنشاط البدني المنتظم بعد الحم

  الحمل والوالدة.  كما سيساعدك في أن تكوني قدوة جيدة لطفلك وأسرتك.ن المغذيات بجسمك بعد وفي استبدال مخز
 

  للبدء في األكل الصحينصائح 
  
 ة.فلتخطيط وجباتك ووجباتك الخفيدليل األغذية الكندي  استخدمي 
 منتجات المصنوعة من حبوب البتضمين الكثير من الخضروات والفواكه الطازجة والمجمدة و قومي

منخفض الدسم أو مشروبات كاملة.  اختاري األغذية التي تحتوي على بروتين مثل منتجات الحليب 
وأيًضا الدجاج والسمك والبيض واللحم والمكسرات الغنية بالمواد الغذائية الصويا غير المحالة 
 على بروتين من مصدر نباتي. األطعمة التي تحتوي اراختياكثري من والفاصوليا والبقوليات.  

  من دليل اهدفي لتناول ثالث وجبات متوازنة يوميًا مع وجبات خفيفة صحية بينها.  تبدو الوجبات المتوازنة متشابهة للقطة أعاله
من اختيارات البروتين األخير ¼ الـ من الحبوب الكاملة والطبق ¼ طبق ممتلئ من الخضروات والفواكه وال½ األغذية الكندي، مع 

 .الخالي من الدهون
  أطعمة إضافية لتوفير سعرات حرارية ومغذيات كافية لنفسك ولتوفير حليب الرضاعة لطفلك  حصصتحتاجين مقادير صغيرة من

 .انظري الجانب اآلخر للحصول على أفكار لوجبات خفيفة صحية)الرضيع (
  3كوبًا أو  12إلى حوالي  ينتحتاجفي أغلب األحيان إلرواء عطشك. اختاري الماء 

 لترات من السوائل يوميًا.
  احتفظي بالخضروات والفواكه نظيفة مقطوعة في الثالجة لتحضير وجبات خفيفة

 سريعة.
  فيتناولي وجبة اإلفطار يوميًا؛ فهذا قد يساعد في السيطرة على الجوع ومنع اإلفراط 

 م.تناول األطعمة غير الصحية في وقت الحق من اليو
  لهما نفس تأكلين  ولماذاتأكلين  كيفحيث أن  ؛تأكلين ماعلى األكل الصحي ال يقتصر

فيما ينتج جسمك حليب لي بناء على شهيتك الحقيقية.  انتبهي إلحساس الجوع والعطش، حيث أن شهيتك قد تتزايد األهمية.  كُ 
 واستمتعي بمجموعة منوعة من األطعمة.الرضاعة.  اقضي وقتًا في األكل مع اآلخرين.  اطه الطعام كثيًرا 

 

  التي تطرأ في جسمك بعد الحملتغيرات ال
  

أن األمر سيستغرق بعض الوقت حتى تعودين إلى حالتك قبل أثناء أشهر الحمل التسعة، تعرض جسمك للكثير من التغيرات.  توقعي 
 الحمل.

 
  تتضمن األشياء التي تضعيها في ذهنك ما يلي:

  الجسم ووزنه كانت الزمة لدعم الحمل الصحي.التغيرات في شكل 
 كل الصحي والنشاط البدني المنتظم، في العودة إلى شكل ما قبل تساعد الرضاعة الطبيعية، إلى جانب األ

 الحمل بدون تقليل إمداد حليب الرضاعة الطبيعية.
  أن يؤدي اتباع نظام غذائي صارم إلى فقدان الوزن على المدى الطويل وقد يكون  المحتملمن غير

يؤدي إلى شعورك بالتعب واألرجح أن إلى لطعام أكثر من الالزم من ااستهالكك يؤدي تقليل ضاًرا. قد 
 ك.مرض

  لطفلك تجاه نفسك فيما تقبلين التغيرات التي تطرأ على جسمك وافتخري بكونك قدوة حسنة  لطيفةكوني
 الرضيع الجديد.

 
    



  أسئلة شائعة حول الرضاعة الطبيعية والتغذية
  

 ما هي بعض األمثلة على الوجبات الخفيفة الصحية التي يمكن تناولها أثناء الرضاعة الطبيعية؟
 
 1 موزة. 1من زبد فول السوداني و كبيرةملعقة  1والحبوب المصنوع من خبز الشريحة من  1و %1بدسم  كوب حليب  
  ¾كوب من الحبوب الكاملة.¼ كوب من التوت المختلط و½ و ةيوناني ساد (لبن) زبادي  
 1 مقرمشات مصنوعة من الحبوب الكاملة 8-6جم من الجبن الصلب و 30كوب عدس وحساء خضروات و. 
 1  ملةمصنوعة من حبوب القمح الكا ةتورتيال صغيريقة رق 1كوب من الحمص و¼ والمختلطة كوب من الخضروات النيئة  
  ¼ كوب من مشروب الصويا غير المحلى 1وتفاحة  1ومملح اللوز غير ال) من 23كوب (حوالي. 
  1كوب من الحليب  1و بكوب من العن 1شريحة خبز مصنوعة من حبوب القمح الكاملة و 1سلطة تونا على.%  
  المصنوعالخل من ملعقة كبيرة  1جبنة شيدر مبشورة وكوب ¼ ومقطع خضار مشكل ومع نصف كوب من الجوز سلطة سبانخ 

 .الزيتمن 
  كوب حليب. 1يوناني وسبانخ طازجة و (لبن) كوب زبادى½ كوب من التوت المثلج و½ موزة و 1عصير مصنوع من 
 

  رضاعة الطبيعية؟هل توجد أية أطعمة ال ينبغي أن أتناولها أثناء ال
  

مثل الحليب أو  بالحساسياتيمكن االستمتاع بمعظم األطعمة أثناء الرضاعة الطبيعية.  وال تحتاجين أن تتجنبي تناول األطعمة التي ترتبط 
.  ومن للحساسيةنه ال يوجد دليل على أن تجنب مثل هذه األطعمة سيحمي طفلك من التعرض أالبيض أو فول السوداني أو السمك حيث 

في نظام األم الغذائي.  إذا كنت تعتقدين أن طفلك الرضيع يكون سريع طعمة معينة ألكون األطفال الصغار حساسين وقت آلخر، قد ي
طفلك لإذا كان  نقمت بتناولها، توقفي عن تناولها لمدة أسبوع.  جربيها مرة أخرى لترىاالهتياج أو مياًال لتكوين غازات من أطعمة معينة 

 نفس ردة الفعل لها.
  

  الكحوليات؟ماذا عن شرب 
شرب المشروبات الكحولية.  فالكحوليات تمر إلى حليب الرضاعة في  نمن األفضل لألمهات الالتي يقمن بالرضاعة الطبيعية أن يتجنب

يات .  يمكن للكحوليات أن تقلل من مقدار الحليب وتتدخل في إطالقك للحليب.  ناقشي الكحولدقيقة بعد البدء في الشرب 60-30غضون 
  والرضاعة الطبيعية مع مقدم الرعاية الصحية الذي تتعاملين معه.

 

  هل تناول الكافين في نظامي الغذائي آمن؟
 

. كما أنها تضاف إلى مشروبات الطاقة ةمادة منبهة تتواجد بصورة طبيعية في بعض األطعمة مثل القهوة والشاي والشيكوالتالكافين 
.  يمر الكافين إلى حليب الرضاعة الطبيعية وقد يبقي على طفلك متيقًظا ويقلل من مقدار الحليب لديك.  توصي هيئة البوبومشروب 

 8كوب ( 2يوميًا لألمهات الجدد.  ويوجد هذا القدر من الكافين في حوالي  مجم بحد أقصى من الكافيين 300الصحة بكندا بتناول 
  كوب. 1مل أو  250مجم من الكافيين في كل  50-30ألخضر واألسود بهما مل) من القهوة.  والشاي ا 250أونصة/

 
 

  ما مقدار الماء الذي أحتاج لشربه يوميًا؟
  

استخدمي أيًضا كوبًا) من السوائل.  اختاري الماء في معظم األحيان، و 12لتر ( 3أنت تحتاجين حوالي 
يوميًا.  احتفظي بكوب  بالعناصر الغذائية الغنيةالحليب غير المحلى أو مشروبات الصويا غير المحالة 

  .وجبةمن الماء بالقرب منك حين تأكلين واشربي مع كل 
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