
SIVI 

   
Gebelikte sıvı alımı artırılmalıdır.Sıvı alımı ra-
him kasılmalarına engel olarak erken doğum teh-
didine karşı faydalıdır.Ayrıca kabızlık ve idrar 
yolu enfeksiyonu gibi sık görülen gebelik şika-
yetlerini önler. 

     SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ 

    Kalsiyum, protein ve vitamin D kaynağıdır.  

    Süt ve süt ürünlerini seçerken pastörize ol-
masına veya pastörize sütten yapılmasına dik-
kat edin. Evde yoğurt yapıyorsanız sütün iyice 
kaynadığından emin olun. Tuzlu olan süt 
ürünlerini ise suda bekleterek tuzunu alın ya da 
tuzsuz ürün tercih edin. Yağı alınmış olanlar aynı 
miktar kalsiyum ve vitamin sağladıkları gibi gerek-
siz kilo almanıza engel olacaktır. 

ORTACA DEVLET HASTANESİ 

    ET VE BALIK ÜRÜNLERİ 

    Protein ve demir kaynağıdır.Bebeğinizin 
gelişimi için protein almanız şarttır.Protein  
ihtiyacı gebelik haftası  ilerledikçe artar.İlk 
aylarda bebeğiniz oluşmak için,daha sonraki 
aylarda büyümek için proein kullanır. 

MEYVE VE SEBZE 

   Bol vitamin kaynaklarıdır.  

Gebede yavaşlayan bağırsak hareketlerini de içer-
dikleri lifler sayesinde düzenler. 

Mevsim ürünleri taze olarak ve iyice yıkanarak 
tüketilmelidirler.  

Gebelik ayları ilerledikçe alınması gereken meyve 
sebze miktarı da artırılmalıdır.  



KALSİYUM 

Günlük 1000 miligram kalsiyum alın-
malıdır. Bir bardak sütte 300 miligram, bir 
kase yoğurtta 250 miligram kalsiyum bu-
lunur. Kuru meyveler (incir, kayısı gibi), 
badem ve yeşil sebzeler de kalsiyumdan zen-
gindir. 

FOLİK ASİT VE FOLAT 

   Folik asit bebekte yeni yapılan tüm hücrelere gerekli 
olduğu gibi kan hücresi yapımı için de temel ihti-
yaç olan bir vitamindir.  
Günlük alınması gereken miktar 400 mikrogram-
dır. 
*Bir tabak ıspanak 250 microgram, 
*1 adet portakal 48 mikrogram folik asit kay-
nağıdır..  

 

 

 

GEBELİKTE BESLENME NASIL 

OLMALI? 

 

 

 

   Gebelikte özel bir beslenmeye  gerek yoktur. Sağ-
lıklı bir gebelik için çoğu kez yediğiniz gıda çe-
şitliliğini artırmanız yeterli olacaktır. Her mey-
venin vitamin kombinasyonu farklıdır. Çeşitliliği ar-
tırırsanız bebeğin tüm ihtiyaç duyduğu vitaminleri 
sağlayabilirsiniz. Taze, vitaminden zengin  meyve, 
sebze ve tam tahıl ürünleri tercih edin VİTAMİN C  

  C vitamini hücre onarımı ve savunma sistemi 
için gereklidir. Sebze ve meyveler özellikle 
portakal, limon, brokoli, domates, biber C 
vitamininden zengindir. Demirle beraber 
alındığında demirin emilimini artırır. Bu ne-
denle demir tabletleri ile beraber  bir  portakal 

yemek  iyi  olacaktır. 

PROTEİN 
    Proteinler, canlıların yapı taşlarıdır. Proteinler 
büyümenin olmazsa  olmazlarıdır. Günde 70 
gram kadar alınması önerilir. Et, balık, süt, süt 
ürünleri, yumurta, mercimek, kuru bakliyat zen-
gin protein kaynaklarıdır. Bir bardak süt 8,3 
gram, bir adet haşlanmış yumurta 6,5 gram 
protein sağlar.  

VİTAMİN D 

Bakanlığımızca tüm gebelere gebeliklerinin 
12. haftasından itibaren 1 yıl süre ile günlük 
1200 IU ücretsiz D vitamini desteği sağlan-
maktadır. Yağlı balıklar zengin D vitamini kay-
nağıdır. Bir bardak sütte 115, bir adet haşlanmış 
yumurtada 45 ünite D vitamini bulunur. D vita-
mininin vücutta aktif hale gelmesi için güneş 
ışığı gerektiği unutulmamalıdır. Bunun için ay-
rıca güneşlenmenize gerek yoktur. 

DEMİR 

   Kan hücrelerinde bulunur, oksijenin taşınmasını 
sağlar. Hem sizin hem de yeni yapılanan bebe-
ğinizin demir ihtiyacı çok fazladır. Yeterince alın-
madığında yorgunluk, halsizlik, saç dökülmesi, 
tırnaklarda bozulma olabileceği gibi bebeğin erken 
doğmasına ve düşük doğum ağırlıklı olmasına 
neden olabilir. Gebelikte yeterince demir alamayan 
anneler doğum ve lohusalıktaki kan kayıpları da 
eklenince maalesef bebeklerine bakıp emzirmekte 
zorlanabilirler.Beslenmenize ne kadar dikkat  etseniz 
de eğer doktorunuz demir ilacı başlamışsa itina ile 
kullanın. Demir, yeni yapılanan bebeğinizin tüm 
hücreleri için gereklidir. Gebelikte sizin de demir 
ihtiyacınız artacaktır. 


