Kaçının

Tütün ve

Kaçının veya nadiren
az miktarlarda alın

Size özel sorularınız varsa doktorunuza veya diyetisyeninize sorun (bkz. aşağıda diğer bilgiler).

tütün dumanı

Kaçının

Karaca, geyik, yaban domuzu gibi yaban hayvanı eti tüketmeyin. Bu etler kurşun içerebilir
ve çocuğunuzun sinir sistemine zarar verebilir.

• Önerilen balıklar: örneğin somon balığı, konserve ton balığı, sardalye, hamsi, ringa balığı.
• Farklı balık türleri tüketin.

• Taze ton balığı ve yabancı turna balığını çok nadiren tüketin.

Hamileliğinizin ilk üç ayında ciğer tüketmeyin.
Ciğerde bol miktarda, hamileliğin erken döneminde
deformasyonlara yol açabilecek A vitamini bulunur.

∙ Çiğ et
∙ Yarı kurutulmuş sucuk (Landjäger),
fermente sucuk gibi çiğ sucuklar
∙ Çiğ jambon
∙ Suşi gibi çiğ balık, çiğ deniz ürünleri
∙ Füme somon balığı, füme alabalık gibi füme balıklar
∙ Çiğ yumurtalı ürünler, örn. tiramisu

Çiğ ve tam pişmemiş hayvansal ürünlerden kaçının,
örneğin:

Alkollü içecekler

Et, balık, yumurta

∙ İnek, koyun ve keçi sütünden yumuşak ve yarı
yumuşak peynirler (çiğ ve pastörize sütten yapılanlar)
∙ Beyaz peynir (çok tuzlu koyun peyniri)
∙ Gorgonzola gibi mavi küflü peynir
Tavsiye edilenler:
∙ Pastörize ve UHT sütü
∙ Yoğurt, Kefir (pastörize sütten yapılanlar)
∙ Mozzarella, süzme peynir (Quark), çökelek (Hüttenkäse)
gibi taze peynirler (pastörize sütten yapılanlar)
∙ Sert peynir (çiğ ve pastörize sütten yapılanlar)

Kaçınılması gerekenler:
∙ Çiğ süt

Sebze, salata, otlar ve meyveleri akan suyun altında
iyice yıkayın.

Sebze ve meyve

Süt ve süt ürünleri

• Kahve, siyah ve yeşil çay, buzlu çay, kolalı içecekler, sütlü kahve içerikli hazır içecekler gibi
kafein içeren içecekleri az tüketin. Örneğin, günde en fazla 2 fincan kahve veya en fazla 4
fincan siyah veya yeşil çay.
• Enerji içecekleri ile tonik ve acı limon gibi kinin içeren içeceklerden kaçının.

Omega-3 yağ asitleri, beyin ve gözlerin sağlıklı gelişmesi için önemlidir. Haftada 1-2 kere
yağlı balık ve her gün kanola yağı ve fındık vb. (özellikle ceviz) tüketin.

İyotlu tuz kullanın.

Doktorunuz veya diyetisyeninizle beslenmenizde demir, Omega-3 yağ asitleri veya
B12 vitamini gibi besin maddelerini alıp almayacağınızı görüşün.

Günde 15 mikrogram (600 uluslararası birim), damla şeklinde D vitamini alın. D vitamini,
çocuğunuzun kemiklerinin sağlıklı gelişmesi için önemlidir.

Tablet şeklinde folik asit alın (günde 400 mikrogram);
ideal olarak çocuk yapmaya karar verdiğinizden itibaren
ve en azından hamileliğinizin 12. haftasına kadar. Folik
asit, çocuğunuzun sinir sisteminin sağlıklı gelişmesi
için önemlidir.

Emzirme dönemi boyunca

İçecekler

Besin maddeleri

know more – eat better sge-ssn.ch

Hamilelik dönemi boyunca
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