Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό
(Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI.
Mother food for breastfeeding mothers)

Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.
Η καλι διατροφι αμζςωσ μετά τον τοκετό είναι ζνασ πολφ ςθμαντικόσ παράγων επιτυχίασ για
τθν επιτυχθμζνθ γαλουχία:
Ικανοποιθτικι ποςότθτα τροφισ. Τακτικά γεφματα και επιπλζον κερμίδεσ (περίπου 500
πάνω από τισ θμεριςιεσ ανάγκεσ μιασ γυναίκασ) βοθκοφν ςτθν υποςτιριξθ τθσ
γαλουχίασ.
Αρκετι ποςότθτα υγρϊν, τόςθ ϊςτε να ικανοποιεί τθ δίψα.
Τουλάχιςτο ζνα πιάτο ηεςτό φαγθτό τθν θμζρα πρζπει να καταναλϊνεται. Το γζυμα
αυτό πρζπει να περιλαμβάνει μια πθγι πρωτείνθσ,ωμι ςαλάτα και μια πθγι
δθμθτριακϊν.
Χρθςιμοποιείςτε για γεφςθ μπαχαρικά ι βότανα ( αναφζρονται παρακάτω) ςε λογικζσ
ποςότθτεσ.
Αποφφγετε δυςκολοχϊνευτα ι πολφ λιπαρά φαγθτά π.χ. τθγανθτά.
Τα προβιοτικά γιαοφρτια ι τα ςυμπλθρϊματα προβιοτικϊν μπορεί να βοθκιςουν ςτθν
πρόλθψθ των κωλικϊν ςτο μωρό.
Ρροτιμιςτε το ελαιόλαδι ι τθ μαργαρίνθ ωσ πθγι λιπαρϊν.

Διατροφικά βοηθήματα ςτο θηλαςμό
Τα παρακάτω τρόφιμα περιζχουν φυτικζσ ουςίεσ που προάγουν τθν παραγωγι γάλακτοσ

1.Μάρακοσ
Μπορεί να καταναλωκεί ωσ μυρωδικό και με τθ μορφι τθσ ρίηασ βραςτό. Αφζψθμα από
μαρακόςπορο επίςθσ μπορεί να προάγει τθν παραγωγι γάλακτοσ.
2.Καρότο, πατηάρι, γιαμ

Πλα τα παραπάνω υποςτθρίηουν το κθλαςμό μζςω τθσ φυτο προγεςτερόνθσ που περιζχουν
και επιπλζον τα παντηάρι είναι πθγι ιχνοςτοιχείων και ςιδιρου.
3.Σκοφρα πράςινα φυλλϊδθ λαχανικά
Ρθγζσ ςιδιρου και άλλων ιχνοςτοιχείων. Η τςουκνίδα και θ πικραλίδα μποροφν να μειϊςουν
το οίδθμα που δθμιουργείται ςτθν εγκυμοςφνθ.
Ραραδείγματα τζτοιων λαχανικϊν είναι το ςπανάκι, θ ρόκα, το ςζςκουλο, το λάχανο, θ
τςουκνίδα και το ραδίκι.
4.Σιτθρά και όςπρια
Η βρϊμθ, το κεχρί και το ρφηι είναι παραδοςιακά γαλακταγωγά. Από τα όςπρια πιο βοθκθτικά
κεωροφνται οι φακζσ και τα ρεβφκια.
5. Ξθροί καρποί.
Ρροτιμιςτε κυρίωσ ωμά και ανάλατα αμφγδαλα, φυςτίκι macadamia και cashew.
Αποφφγετζ τα εάν υπάρχει ιςτορικό αλλεργικϊν πακιςεων ςτθν οικογζνεια ι ςε μεγαλφτερο
παιδί ςασ.
6.Ροτά
Στθ διάρκεια τθσ γαλουχίασ και κατά προτίμθςθ μετά τον πρϊτο μινα ηωισ του μωροφ
μπορείτε να πιείτε μια μονάδα αλκοόλ μια φορά τθν εβδομάδα. Ρροτιμείςτε μπφρα ι κραςί
παρά ποτά με υψθλότερθ περιεκτικότθτα ςε αλκοόλ. Θθλαςτε πρϊτα και μετά καταναλϊςτε
το αλκοόλ. Μτά επίςθσ από 2 ϊρεσ είναι αςφαλζσ να ξανακθλάςετε.
Άλλα ροφιματα που μπορείτε να καταναλϊςετε είναι τα «ροφιματα γαλουχίασ» που
κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο και μθ αλκοολοφχα μπίρα ginger.

ΚΑΥΚΕΥΜΑΤΑ
1. Σκόρδο .Υποςτθρίηει τθ γαλουχία. Ρροςοχθ να με χορθγείται όταν υπάρχει τάςθ για
αιμορραγία.
2. Ριπερόριηα –ginger . Βοθκά ιδιαίτερα ςτο αντανακλαςτικό τθσ παραγωγισ του
γάλακτοσ. ΡΟΣΟΧΗ να μθ χορθγείται ςε περιπτϊςεισ μεγάλθσ απϊλειασ αίματοσ ςτον
τοκετό, κατά τισ πρϊτεσ εβδομάδεσ τθσ λοχείασ.

3. Κουρκουμάσ. Είναι θ ρίηα από τθν οποία προζρχεται το κάρυ .Μιςό κουταλάκι του
γλυκοφ /θμζρα , μπορεί να βοθκιςει ςτθν πρόλθψθ μαςτίτιδασ
4. Αλλα καρυκεφματα π.χ. ανθκοσ, γυκάνιςοσ και πιπζρι ςε μζτριεσ ποςότθτεσ μποροφν
να προςτίκενται ςτα φαγθτά και ευνοοφν τθν παραγωγι γάλακτοσ.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΦΙΜΑ
1. Νιφάδεσ βρϊμθσ για πρωινό ι ςαν απογευματινό μπορεί να αυξιςουν πολφ τθν
παραγωγι γάλακτοσ
2. Μαγιά μπφρασ- πωλείται ςαν ταμπλζτεσ από τα καταςτιματα υγιεινισ διατροφισ.

Βότανα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο θηλασμό

Τα παρακάτω βότανα ζχουν «γαλακταγωγζσ ιδιότθτεσ».Ρρζπει ωςτόςο να γίνει αντιλθπτό
ότι ςε λίγεσ περιπτϊςεισ μπορεί να προκαλζςουν αλλλεργία ι ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ.
Είναι ςθμαντικό επομζνωσ ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊςετ κάποια αςυνικιςτθ αντίδραςθ
αφότου ζχετε πάρει κάτι από τα παρακάτω να μιλιςετε με το γιατρό ςασ.
Είναι ςθμαντικό επίςθσ να αναφερκεί ότι τισ πρϊτεσ θμζρεσ λιψθσ των βοτάνων ίςωσ
χρειαςτεί κανείσ να ξεκινιςει με μια μεγάλθ δόςθ και ςτθ ςυνζχεια να ελαττϊςει ςφόςον θ
παραγωγι ζχει αυξθκεί.
Είναι γεγονόσ ότι μετά από μακροχρόνια χριςθ το ςϊμα μπορεί να «απευαιςκθτοποιθκεί»
από τθ δράςθ ενόσ γαλακταγωγοφ. Γι αυτό είναι ςκόπιμο να γίνεται εναλλαγι μεταξφ
διαφορετικϊν προϊόντων. Απίςθσ ο ςυνδυαςμόσ με φαρμακευτικά γαλακταγωγά π.χ.
(cilroton, primperan) επιτρζπεται.

Μηδικό φφλλο (Αlfalfa Medicago sativa L.)
Αλλεργίεσ: Σπάνιεσ. Δερματικό εξάνκθμα.
Παρενζργειεσ: Διάρροια ι χαλαρά κόπρανα ςτθ μθτζρα ι το μωρό. Μειϊςτε τθ δόςθ για λίγεσ μζρεσ.
Πηγζσ:Καταςτιματα βιολογικϊν τροφίμων,φαρμακεία.
Δοςολογία και Προετοιμαςία:
Σςάι: 1-2 κουταλάκια του γλυκοφ ξθρό βότανο ανά φλιτηάνι νερό. Ροτό μζχρι τρία φλιτηάνια τθν θμζρα. (Για να
δοκεί ϊκθςθ προςφορά γάλακτοσ, θ διπλι αυτι τθ δοςολογία ςε λίγεσ θμζρεσ. Αφξθςθ παρατθρείται μζςα ςε
δφο ζωσ τζςςερισ θμζρεσ.)

υμπληρϊματα: Μζχρι 8 κάψουλεσ τθν θμζρα.

Γλυκάνιςο(Pimpinella anisum)
Αλλεργίεσ: προκαλεί περιςταςιακά αλλεργικζσ αντιδράςεισ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ, του γαςτρεντερικοφ
ςωλινα, και το δζρμα.

Δοςολογία και Προετοιμαςία:
Γλυκάνιςο τςάι: 1 ζωσ 2 κουταλάκια του γλυκοφ ςπόρων γλυκάνιςου ςε ζνα φλιτηάνι τςαγιοφ. Ωσ 3 φλιτηάνια
τθν θμζρα.

Γαϊδουράγκαθο (Βlessed thistle, Cnicus Benedictus)
Αλλεργίεσ: Σπάνιεσ. Οι άνκρωποι που είναι αλλεργικοί ςτθ μαργαρίτα (Asteraceae), μπορεί να είναι αλλεργικοί
ςτο γαϊδουράγκακο.

Προςοχή: Διεγείρει γαςτρικά υγρά. Άτομα με ιςτορικοφ ζλκουσ ςτομάχου να το αποφεφγουν.
Παρενζργειεσ: Σπάνιεσ. Διάρροια ςτθ μθτζρα.
Πηγζσ: Φαρμακεία, καταςτιματα βιολογικϊν, Ηλεκτρονικά καταςτιματα.

Δοςολογία και Προετοιμαςία:
Σςάι: ίχνουμε ζνα φλιτηάνι βραςτό νερό 1-2 κουταλάκια του γλυκοφ των αποξθραμζνων βοτάνων. Ρίνετε τρία
φλιτηάνια τθν θμζρα, πριν το γεφμα ι ςνακ. Για τθν άμεςθ ενεργοποίθςθ τθσ γαλουχίασ, να διαρκζςει μζχρι 6
φλιτηάνια τθν θμζρα.

Κάψουλεσ: Μζχρι 3 κάψουλεσ, 3 φορζσ τθν θμζρα ςε ςυνδυαςμό με άλλα βότανα, όπωσ fenugreek.

Σριγωνζλλα (Fenugreek ,Trigonella foenum-graecum)
Είναι πιο γνωςτό και διαδεδομζνο γαλακταγωγό ςτισ Η.Ρ.Α
Εγκυμοςφνη: Μθν πάρετε το ςπόρο fenugreek κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ.
Αλλεργίεσ: Να αποφεφγεται ςε μθτζρεσ με ιςτορικό άςκματοσ (κίνδυνοσ ζξαρςθσ).
Παρενζργειεσ: Ρεριςταςιακά ναυτία, λιποκυμία, διάρροια ςτισ μθτζρεσ.Επίςθσ προκαλεί περιςταςιακά
θμικρανίεσ και υψθλι αρτθριακι πίεςθ.

Μωρό: Τα μωρά μποροφν να γίνουν ιδιότροπα, όταν θ μθτζρα είναι ςε υψθλι δόςθ.
Διαβήτησ: Χρθςιμοποιείτε μόνο fenugreek υπό τθν κακοδιγθςθ του γιατροφ ςασ εάν ζχετε διαβιτθ.
Αντιπηκτικά φάρμακα: Χρθςιμοποιείτε μόνο fenugreek υπό τθν κακοδιγθςθ του γιατροφ ςασ εάν παίρνετε
αντιπθκτικά φάρμακα.

Πηγζσ:Καταςτιματα βιολογικϊν τροφίμων,φαρμακεία.

Πικραλίδα (Taraxicum officinale)
Αλλεργίεσ: Σπάνιεσ. Τα άτομα αλλεργικά ςτο μαργαρίτα οικογζνεια (Asteraceae) μπορεί να είναι αλλεργικοί ςτθν
πικραλίδα. Δερματικό εξάνκθμα.

Προειδοποίηςη: Η πικραλίδα είναι ζνα φυτικό διουρθτικό, και δεν πρζπει να ςυνδυάηεται με ιατρικι ςυνταγι
διουρθτικά. Δεν ςυνιςτάται για τα άτομα με χολοκυςτοπάκεια.

Πηγζσ: Φαρμακεία, καταςτιματα βιολογικϊν, Ηλεκτρονικά καταςτιματα.

αφινετε να ςτεγνϊςουν ςε δροςερό, ξθρό και ςκιερό μζροσ για δφο ζωσ τρεισ εβδομάδεσ.

Δοςολογία και Προετοιμαςία:
Αφζψθμα: απαλά ςιγοβράηετε 1 κουταλιά τθσ ςοφπασ πικραλίδα φρζςκια, αποξθραμζνθ ι ςε ςκόνθ ρίηασ ςε 3
φλιτηάνια νερό για 10 - 15 λεπτά.
Στθν παραςκευι φαγθτοφ π.χ. χορτόπιτεσ

Άνηθοσ (Anethum graveolens)
Ο άνθκοσ μπορεί να βοθκιςει τόςο όςο γαλακταγωγό όςο και για τθν ανακοφφιςθ των κωλικϊν ςτο
βρζφοσ.

Αλλεργίεσ : είναι πολφ ςπάνιεσ.
Δοςολογία και Προετοιμαςία:
Τςάι: 3 ζωσ 6 φλιτηάνια τθν θμζρα. Βράηετε 1 κουταλάκι του ςπαςμζνουσ ςπόρουσ ςε ζνα φλιτηάνι
βραςτό νερό για 10 - 15 λεπτά. Ριείτε τθ διάρκεια τθσ θμζρασ για τθ κεραπεία των κολικϊν ςτο μωρό
μζςω του γάλακτοσ ςασ, ι για χριςθ ωσ γαλακταγωγό
Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςτθν παραςκευι ςπιτικϊν φαγθτϊν.

Μάραθοσ (Foeniculum vulgare)
Ο μάρακοσ μπορεί να είναι πολφ αποτελεςματικό γαλακταγωγό.

Αλλεργίεσ: Σπάνιεσ.
Δοςολογία και Προετοιμαςία: παρόμοια με τον άνθκο.

Σςουκνίδα (Urtica dioica)
Αλλεργίεσ: Σπάνιεσ.
Προειδοποίηςη: Ρροςοχι ςε ιςτορικό ςακχαρϊδουσ διαβιτθ. Μπορεί να προκαλζςει αφξθςθ των επιπζδων
ςακχάρου ςτο αίμα.

Δοςολογία και Προετοιμαςία:
Τςάι: ίχνουμε 1 με 2 κουταλιζσ τθσ αποξθραμζνων βοτάνων ςε ζνα φλιτηάνι βραςτό νερό. Συνικθσ
δοςολογία 3 φλιτηάνια τθν θμζρα. Για να δοκεί ϊκθςθ ςτθν παραγωγι γάλακτοσ,μπορεί αρχικά να
διπλαςιαςτεί θ λαμβανόμενθ ποςότθτα.
Βάμμα (τοπικι κεραπεία): τςουκνίδα αποτελεί ςυχνά ςυςτατικό ςε βάμματα γαλουχίασ. Ακολουκιςτε
τισ οδθγίεσ δοςολογίασ για το πακζτο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΗΠΙΑ ΜΑΣΙΣΙΔΑ
Σε περίπτωςθ ιπιασ μαςτίτιδασ (αρχικά ςτάδια) και μόνο τότε μπορεί να χρθςιμοποιθκεί Εχινάκεια .

Δοςολογία και Προετοιμαςία:
Κάψουλεσ: Ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ δοςολογίασ για το πακζτο.
Βάμμα (τοπικι κεραπεία): 15 ζωσ 30 ςταγόνεσ, 3 - 5 φορζσ τθν πρϊτθ θμζρα, μείωςθ ζωσ 3 φορζσ τθν
θμζρα για τισ επόμενεσ θμζρεσ ζωσ ότου θ φλεγμονι ζχει υποχωριςει.

