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Здравей! 
 
В този трети урок от курса „5 практични идеи как да се подготвиш за след 

родилния период без излишен стрес!“ ще ти разкажа за важността на храненето 
на майката в периода след раждането и ще ти дам лесни идеи как да създадеш 
план още сега, който да ти помага да се храниш редовно и без излишен стрес. 

 
Всички знаем колко нужно е да се храним редовно и с разнообразна и 

питателна храна, особено когато се възстановяваме след толкова интензивно 
преживяване, каквото е раждането.  

 
И въпреки това е толкова лесно за една нова и напълно погълната от своето 

бебе майка да забрави да се храни или просто да няма време да си приготви 
вкусна храна и да живее на сандвичи, бързи салати и готови храни.  

 
Не ме разбирай погрешно! Нямам нищо против сандвичите и салатите, но 

хубавата и приготвена с любов храна ни кара да се чувстваме по-щастливи и 
здрави и ни помага за по-бързо и лесно възстановяване след раждане. 

 
Допълнително, в много култури по света храненето на майката е в основната 

част от грижите за нея в първите дни и седмици след раждането. И така векове 
наред, а на много места и до днес. 

 
Проучвания нееднозначно показват, че майка, която се храни редовно и си 

набавя необходимите хранителни вещества, се чувства по-здрава физически и 
емоционално и е много по-способна да кърми и да се грижи за своето бебе.  

 
В работата ми с млади майки често виждам неразбирането на важността на 

храненето след раждането или пък изпадането в другата крайност за следене 
на конкретни списъци с храни, които да избягват по време на кърмене.  

 
Истината е, че жена, която се храни добре и разнообразно по време на 

бременността, а и преди това, не е нужно да прави крайни промени на 
хранителните си навици след раждането.  

 
Напълно достатъчно е да продължи да се храни по сходен начин, като следи 

да има редовен и достатъчен прием на храна и течности през целия ден.  
 
Хранене на мама без излишен стрес – практични идеи за подготовка! 
 
Винаги съветвам жените да се хранят колкото е възможно по-разнообразно, 

без обаче това да се превръща в излишен стрес за тях. Именно и затова в 
следващите минути ще ти споделя няколко практични съвета, които ще ти 
помогнат да се храниш добре, без да хабиш много време и енергия.  
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• Ако все още не планирате седмично меню с партньора си, сега е най-

добрият момент да започнете. Подобен план би могъл да ви улесни в 
приготвянето на храна и ежедневното пазаруване.  

 
• Друг чест съвет е да ангажираш помощник в кухнята. Едно много 

ефективно и често използвано решение е да уговорите някой да ви 
приготвя храна поне през първите седмици след раждането. Помощник в 
кухнята могат да бъдат родителите ви, или пък някой приятел, който обича 
да готви. Идеята е предварително да обсъдите с вашите помощници какво 
обичате да хапвате, имате ли хранителни непоносимости и от какво 
количество храна имате нужда на дневна база. 

 
• Организирай кухнята си, така че да е лесно, когато някой ти е гост, да ти 

помогне с приготвяне на нещо вкусно и засищащо за хапване.  
 
• Може да инвестираш в уреди, които да ти помогнат в процеса на готвене, 

като например уред за приготвяне на ориз (rice cooker) или уред за бавно 
готвене (slow cooker). За нашето семейство уред за бързо и лесно варене 
на яйца беше страхотна инвестиция, която ползваме и до днес.  

  
• Разходи се в района около дома ти и разгледай за ресторанти или 

варианти за храна за вкъщи. Виж какви опции за обедно меню или 
доставка на храна предлагат. Сигурна съм, че може да се изненадаш 
колко вкусни ястия прави ресторантчето в квартала, което винаги си 
подминавала. 

 
• Пазаруване онлайн – услуги от типа „електронен супермаркет“ набират 

все по-голяма скорост. С раждането на първия ни син преоткрихме 
пазаруването на хранителни продукти онлайн и оттогава ползваме 
основно подобни услуги.  

 
• Имай леки закуски под ръка, които да можеш да вземеш и навън с теб. 

Удобни идеи са: пресни или сушени плодове, микс от ядки, кисело мляко, 
твърдо сварени яйца, сирене, протеинов бар, пълнозърнести крекери и 
други.  

 
• Поддържай готови съставки за смутита. Съхранявай нарязани плодове и 

замразени зеленчуци във фризера, които за няколко минути можеш да 
превърнеш във вкусно и засищащо смути.  

 
• Планирай бързи и лесни рецепти. Още докато си бременна е подходящ 

момент да експериментираш с рецепти и да набележиш тези, които 
приготвяш лесно и бързо и са богати на хранителни вещества. Дори и тези 
рецепти да са само няколко, еднообразното хранене е по-добро от 
никакво хранене.  
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Ако имаш хранителни алергии или някакъв тип чувствителност към храни, 

знам че може и част предложените идеи да се окажат трудно приложими за теб. 
В този случай обсъди с твоите помощници какви храни е нужно да избягваш и 
съм сигурна, че те ще се съобразят с това. Вариант е, и просто да ги помолиш 
за друг тип помощ, като приготвят заготовки в стъклени контейнери или 
напазаруват вместо теб.  

 
Пий течности! 
 
Не мога да пропусна да спомена и важността на добрата хидратация в 

следродилния период. Губим много течности в първите дни и седмици след 
раждането под формата на кръв, потене от хормоните и производство на кърма 
и затова е много важно да пием повече течности.  

 
Поддържай голяма бутилка с вода винаги наблизо до стола за хранене на 

бебето, защото именно по време на кърмене жаждата се засилва осезаемо. 
Течностите ще ти помагат да се справяш с главоболието в следствие на 
хормоналните промени, трудности при заспиване и умората.  

 
Без да те напрягам с излишни числа за количества, просто пий поне 1.5-2 

литра вода на ден или колкото нужда усещаш, че имаш.  
 
Има ли нещо, което да избягваш в периода след раждането? 
 
Повечето майки забелязват, че могат да се хранят спокойно с нещата, които 

обичат, без това да повлиява на бебето. Има обаче бебета, които са по-
чувствителни към определени храни, които могат да преминат в кърмата.  

 
Имай едно наум за:  
• Силни и пикантни подправки като чесън и чили; 
• Огромни количества газообразуващи храни като броколи, лук, зеле, 

карфиол; 
• Чай и кафе. Ограничи се до 1-2 чаши кафе или зелен/черен чай на ден, за 

да не приемеш твърде много кофеин.  
• Алкохол. Чаша червено вино често не е проблем, но те съветвам да е 

непосредствено след кърмене и в не по-големи количества.  
• Черен шоколад. Богат на минерали като желязо, магнезий, цинк, селен и 

калий, парче черен шоколад е страхотен избор за повдигане на енергията 
и духа на изморена майка, но внимавай с количествата, защото в него се 
съдържа естествено количество кофеин.  

 
И не забравяй, че храненето само по себе си е една от най-важните форми на 

грижа за самите нас.  
 
Бъди добра към тялото си и го подхранвай, за да може да го подпомогнеш в 

цялата упорита работа, която върши в подкрепа на теб и сладкото ти бебе.   
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Какво следва? 
 
В следващия урок ще обсъдим съня на мама и защо той е наистина важен, а 

не просто прищявка. Отново ще ти дам практични идеи как би могла да си 
изградиш лесен план, за да си осигуряваш необходимата почивка дори и в 
първите месеци на адаптация в живота с бебе. 

 
Междувременно, ако имаш въпроси или желаеш да споделиш нещо по 

отношение на днешната тема, не се колебай да ми пишеш.  
 
Ще се видим в следващия урок! 
 
Прегръдки, 
Дарина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


