
النظام الغذائي السليم ل�ّم المرّضعة

إشربي الكثير من السوائل لتجّنب الجفاف، 
فا�ّمهات المرضعات يملن للشعور بالعطش 
المتكّرر، خصوص� أثناء الرضاعة. تجّنبي أيض� 
المشروبات الغازية التي تحتوي على السّكر. 

تناولي خمس ”وجباٍت“ في اليوم: وجبة الفطور، 
الغداء، وجبٌة خفيفة بعد الظهر، وجبة العشاء، 

ووجبٌة خفيفة مساًء.

ال تتناولي أكثر من كوٍب واحد أو كوبين 
يومي� من القهوة أو غيرها من المشروبات 

التي تحتوي على الكافيين �ّن هذه المادة قد 
تؤّثر سلب� على كمية حليب الرضاعة وعناصره 

الغذائية.

 
أنِت تحتاجين أيض
إلى القوة والقدرة 

على التحّمل الجسدي 
لتوفير الرعاية المطلوبة 

للمولود الجديد.

كثيٌر من ا�ّمهات المرضعات يشعرن بالجوع، وهو 
أمٌر طبيعي:  فجسمك يعمل على مدار الساعة 

®نتاج حليب الرضاعة لطفلك.

الرضاعة الطبيعية تسّرع عملية ا�يض، ما 
يساعدك على حرق السعرات الحرارية بشكٍل 

أسرع. إذا كنت ترضعين كّل2 - 3 ساعات، فأنت 
بالتالي تحرقين 300 - 500 سعر حراري.

نّوعي كثير¹ في نظامك الغذائي خالل فترة 
الرضاعة، وال تنسي أّنك تشاركين طفلك مختلف 
نكهات الطعام من خالل حليب ثديك، مّما ينّمي 

ذوقه الخاص.

بروتينات قليلة الدهون
(ما ال يقّل عن 3 حصص)

الحّصة الواحدة تساوي وقّية واحدة من المكّسرات
(حفنة صغيرة)، ملعقتي طعام من زبدة الفول السوداني،

٤ أوقية (حجم كّف اليد) من اللحم أو السمك، أو ٢/١ كوب من 
البقوليات (حفنة سخّية).

وجبة صغيرة ممتعة
(حّصة واحدة من طعامك المفّضل

كّل يومين أو ثالثة أيام)
تحّققي من ملصق التغذية لمعرفة حجم الحصص

مثل البلح، الكرواسون أو الكاب كايك.
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 مالحظة هامة: الرضاعة الطبيعية هي الغذاء ا�فضل وا�مثل للرضع وصغار ا�طفال ولذلك تدعم شركة نيوتريشيا الرضاعة
الطبيعية بشدة. كما تدعم شركة نيوتريشيا توصية منظمة الصحة العالمية بضرورة الرضاعة

الطبيعية الحصرية حتى عمر ستة أشهر واستمرار الرضاعة الطبيعية حتى عمر السنتان مع إدخال ا�غذية التكميلية
الصحية والمناسبة بعد ا�شهر الستة ا�ولى من الحياة. استشيري الطبيب أو أحد مقدمي الرعاية الصحية المؤهلين

للحصول على المشورة بشأن الرضاعة الطبيعية أو أية قرارات متعلقة بصحة وتغذية طفلك. ينصح بأتباع نظام غذائي
متوازن قبل وأثناء وبعد الوالدة للحفاظ على كمية كافية من حليب ا�م. الرضاعة الطبيعية المتكررة هي أفضل

طريقة للبدء بالرضاعة الطبيعية وللحفاظ على إمدادات كافية من حليب ا�م. ا®دخال الجزئي لÊطعمة
والمشروبات عن طريق الزجاجة قد يكون له تأثير سلبي على الرضاعة الطبيعية.

ومن الصعب جد¹ عكس قرار عدم ارضاع طفلك بحليب ا�م.



عندما ال تحصلين على 
العناصر الغذائية التي 

تحتاجين إليها من نظامك 
الغذائي، يستعين جسمك 

بإحتياطيه الغذائي الذي يمكن 
أن ينفد في النهاية.

القائمة الغذائية السليمة
أثناء الرضاعة

إحصلي على العناصر المغذّية من ا£طعمة الصحّية علم� أّن النظام الغذائي 
المتنّوع يوّفر لك ولطفلك جميع المواد الغذائية ا£ساسّية.

الفواكه
(ما ال يقّل عن 3 حصص)

الحّصة الواحدة تساوي حّبة فاكهة كاملة 
متوّسطة الحجم أو 2/1 كوب (حفنة سخية) من 

الفواكه المقّطعة (أو عصير الفواكه).

الخضار
(ما ال يقّل عن 4 حصص)

الحّصة الواحدة تساوي كوب واحد من الخضروات 
الورقية أو نصف كوب (حفنة سخّية) من الخضار 

المقّطعة النيئة أو المطهية.

الحبوب الكاملة
(ما ال يقّل عن 4 حصص)

الحّصة الواحدة تساوي شريحة خبز واحدة
أو 3/1 كوب من الحبوب 
(حفنة بحجم كف اليد).

مشتّقات الحليب
(ما ال يقّل عن 3 حصص)

الحّصة الواحدة تساوي كوب واحد من الحليب
أو اللبن أو وقية ونصف من الجبن

(حجم ا®بهام تقريب�).

 هل عليك اّتباع

 نظام
 غذائي

 خاّص
 أثناء فترة
 الرضاعة؟

 هل عليك أن
 تتجّنبي تناول

بعض ا¬طعمة؟

ليس بالضرورة. 
تذّكري: النوعية 

هّي ا¬هم وليس 
الكمية!

ا¬يام الـ 1000 ا¬ولى؟
يشهد طفلك خالل ا�يام الـ 1000 ا�ولى مرحلة

نموٍّ متسارعة تعتبر ا�هم وا�سرع في حياته كإنسان، 
حيث يبدأ كلّ من دماغه وجهازه الهضمي وجهاز المناعة 
لديه بالنمّو إلى جانب أعضائه ا�خرى. لذا، من الضروري أن 
تمّدي طفلك بالعناصر الغذائية الالزمة خالل هذه الفترة 

لضمان نمّوه بشكٍل طبيعي، صحّي وسليم.

تبدأ ا�يام الـ 1000 ا�ولى من حياة الطفل من اليوم ا�ول 
لحمل ا�ّم وتمتّد لحين إتمام المولود سنته الثانية.

ا�ولىيوميوميوم

ا�يام الـالعام الثانيالعام ا�ّولحمل
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