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Informace pro kojící matky Červenec 2019 

Vážená paní,  

kojení klade  na výživu matky ještě větší nároky než samotné těhotenství.  

Poporodní období vyžaduje dostatečný přísun tekutin, bílkovin, vitamínů a stopových prvků k rychlejší 
normalizaci stavu organismu. Pokud žena kojí, což přináší novorozenci mnohé výhody, přetrvává zvýšená 
spotřeba minerálů, železa a vápníku. 

1. Velmi důležité je dodržování pitného režimu – 2 - 3l/den tekutin. Nejvhodnějšími druhy jsou neperlivé 
druhy vod, minerální vody a džusy doporučujeme dle individuální chuti a snášenlivosti. Nevhodné jsou 
po dobu kojení a do 3 let dítěte umělá sladidla a barvené, ochucené limonády.  

2. ABSOLUTNĚ NEVHODNÉ JE HLADOVĚNÍ a VEGANSTVÍ. Pro matku i dítě je velmi důležité 
dostatečné množství bílkovin (maso, mléko, vejce, ryby). Kvalitní oleje, máslo a kvalitní rostlinné tuky 
není nutno omezovat. Doporučené množství je do 1/3 celkového energetického zastoupení denního 
příjmu stravy. Nízkotučné výrobky nejsou nutné!!  Po dobu kojení není vhodné hubnout ani přibírat  
na váze. 

3. Ovoce a zeleninu zařazujeme cca  5x denně, potenciálně alergenní druhy (jsou velmi individuální) 
v malém množství (např. 100g na porci), např. jahody, kiwi, ananas, pokud je vy nebo otec dítěte 
nesnášíte, tedy vynechat. Vynechat nadýmavé zeleniny (cibule, květák, kedluben, zelí, kapusta, 
luštěniny, atd.).  

4. Mezi nevhodné potraviny, pokrmy či nápoje řadíme alkohol (i pivo), velké množství kofeinových nápojů 
(konzumovat max. 1 kávu denně), velmi ostrá a dráždivá koření. Z koření jsou nejvhodnějšími různé 
druhy zelených natí (petrželka, pažitka, libeček, apod.). Postupně můžeme zařazovat i ostatní běžná 
koření (kmín, skořice, paprika, aj.) 
 

5. Zbytečně nepodléhejte hysterii z „Éček“, tímto číselným údajem jsou označeny i naprosto neškodné 
složky stravy. Některým je ale dobré se vyhnout, jsou to např. syntetická barviva, např. E 102, E 110,  
E 121, E 123, E 124, E 132, E 133. 

6. Nepodléhejte reklamám, raději si vše vždy na výrobku samotném zkontrolujte. Konzumace základních 
nekonzervovaných potravin (maso, mléko, chléb, mouka, brambory) je nejvhodnější. 

7. Potřebný je i dostatečný příjem vápníku např. tvarohy, jogurty, acidofilní mléka, kefíry, mléko, atd. 
Zařazujeme minimálně 3x denně. Mléko a mléčné výrobky vynechejte jen v případě Vaší osobní 
intolerance. 

8. Konzumujte pouze kvalitní uzeniny a uzenářské výrobky např. šunku, příliš slané je možno omezit 
zejména máte-li otoky. Veškeré druhy masa jsou povoleny.  

9. Snažte se problémy s úpravou peristaltiky střev řešit přírodními cestami např. fenyklové čaje, dětský 
čaj, švestkový kompot, fyzická  aktivita, dostatek tekutin, kysané mléčné výrobky, smetana atd.  

10. Udělejte si čas na jídlo. Jezte pravidelně, přiměřené porce.  

 

Pozor – časné intenzivní cvičení (např. za účelem rychlého hubnutí k předporodní hmotnosti matky) zvyšuje 
vyplavování kyseliny mléčné a kojenci může mateřské mléko nechutnat.   
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