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re t e pr epiS

Idea kreatywnych przepisów daje Ci pełną swobodę 
w kuchni. 

ie musisz się martwić, e kt regoś ze składnik w nie masz w domu
 w takiej sytuacji po prostu u yj składnika alternatywnego

lub zrezygnuj z niego. 

Wiem, e korzystaj c z tych przepis w, odnajdziesz na nowo wenę do tw rczego
i zdrowego gotowania dla całej rodziny. Kiedy zaczniesz gotować z pomoc  
kreatywnych przepis w  powstan  wyj tkowe i niepowtarzalne dzieła sztuki 
kulinarnej.

Volha Kuśmierska - www.otulicmame.pl
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St p 

ołó  który tradycyjnie trwa  dni po porodzie  
jest wyjątkowy  okrese  d a całej rodziny. 

ednocze nie jest to te  bardzo de ikatny czas  je i 
chodzi o sa opoczucie a y. 

Je eli kobieta i całe otoczenie odpowiednio nie zadba o zdrowie i kom ort 
nowonarodzonych m wię tutaj zar wno o mamie, bo właśnie mama się 
narodziła, jak i o maluszku , to w przyszłości razem ponosz  konsekwencje 
zdrowotne, fizyczne i psychiczne. azwyczaj pierwsze realnie odczuwalne 
oznaki brak w w połogu kobieta prze ywa na poziomie fizycznym po około 
dw ch latach po porodzie, a po  latach problem zdrowotny jest ju  na tyle 
powa ny, e potrzebna jest interwencja lekarza. Ludowa mądrość głosi, że godny 
połóg = godna starość.

Ciało mamy, kt re przez  miesięcy się zmieniało i przygotowywało do 
bezpiecznego urodzenia dziecka, w pierwszych dniach po porodzie jest na 
etapie przejściowym: maluch ju  jest na zewn trz, ale ciało jeszcze nie zdążyło 
wrócić do normalnego funkcjonowania  narz dy szukaj  swojego miejsca 
w jamie brzusznej, ścięgna, kt re utrzymywały macicę z dzieckiem jeszcze 
s  rozci gnięte i nie potrafi  dobrze utrzymać narz d w rodnych, mięśnie 
dna miednicy powoli wracaj  do pełnienia swojej unkcji, na wewnętrznej 
powierzchni macicy jest otwarta rana w miejscu, w kt rym była przyczepiona 
placenta, w całym ciele jest jeszcze wysoki poziom hormonu relaksyny, więc 
i mięśnie i kości s  rozmiękczone  i podatne, nawet drobne rany na kroczu 
utrudniaj  unkcjonowanie i do tego jeszcze ciało mamy zaczyna produkcję 
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genialnego płynu, kt ry będzie ywił male stwo przez wiele kolejnych 
miesięcy. Psychicznie kobieta zmienia się błyskawicznie pod wpływem koktajlu 
hormon w.

o tak w skrócie. 

Często słyszę, e ko ieta odczuwa żal w stosunku do tyc  pierwszyc  dni 
po porodzie, bo nie dostała wtedy odpowiedniego wsparcia, a jej potrzeby 
nie zostały usłyszane. Jednocześnie z powodu braku wiedzy i dodatkowo 
odczuwanej troski mama popełnia pewne błędy, kt re te  odbijaj  się na jej 
og lnym samopoczuciu w przyszłości. Wiemy doskonale, e gdy kobieta zostaje 
matk , w pierwszych dniach po porodzie przestaje myśleć o sobie. Cała uwaga, 
wszystkie jej troski s  skoncentrowane właśnie na nowo narodzonym dziecku.
Wiem, e godny i zorganizowany poł g pomo e Ci zmierzyć się ze spokojem 
z trudnościami pierwszych dni po porodzie, a mo e ich być wiele. iepok j 
o zdrowie dziecka i swoje, b l fizyczny, rustracja, zagubienie, brak pewności 
siebie, słabość, komplikacje w karmieniu piersi  Wiele kobiet po porodzie 
prze ywa te uczucia i uwierz mi, e jest r nica w jakich okolicznościach
i warunkach to się dzieje.

ro ra   dni po porodzie  z dokładny  p ane  
troski o siebie a po óc Ci nie zapo nie  o sobie 

po narodzinach  nieza e nie od sytuacji.

40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie Wstęp

Volha Kuśmierska - www.otulicmame.pl
Prawa autorskie zastrzeżone - 2023
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Po swoim drugim porodzie miałam wiedz , lecz nie zastosowałam jej w praktyce, 
poniewa  kompletnie nie byłam przygotowana. yłam tak skoncentrowana na 
przygotowaniu się do porodu naturalnego po cesarce, e nawet przez moment 
nie pomyślałam, co konkretnie będzie po porodzie. abrakło te  obok mnie 
doświadczonej osoby, kt ra podpowiedziałaby mi, co mogę dla siebie zrobić, 
a co wręcz powinnam. odsumowując  rak decyzji o godnym połogu, rak 
przygotowania sie ie, domu, swoic  liskic , rak pomocy spowodował to, że mój 
drugi połóg ył jednym wielkim nieporozumieniem.
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opiero teraz uświadamiam sobie, e działałam tylko pod wpływem endorfin, 
pozytywnych hormon w wyzwolonych po naturalnym, pięknym porodzie. 

ie umiałam realnie ocenić ani swojego stanu, ani aktycznych mo liwości.
obiłam du o i chciałam zrobić jeszcze więcej dla swojego domu, dla swoich 

bliskich, dla swojego małego dziecka, ale kompletnie nic dla siebie. Wydawało 
mi się, e jestem tak silna, e zaraz po porodzie mogę wejść na Mount erest. 

zy to uczucie jest i znajome

rugiego dnia po porodzie wysłałam mę a do pracy, piekłam tort urodzinowy 
ze starszym synem, pi tego dnia poszłam na długi spacer z noworodkiem 
zawiniętym w chuście i z rowerkiem w rękach, sz stego dnia padłam połamana 
bez sił, kt re nieco odzyskałam dopiero po upłynięciu roku od porodu. le 
kręgosłupa, wysiłkowe nietrzymanie moczu, niechęć do jakiegokolwiek 
działania i rozwoju, brak sił na ycie poza domem  

ie c ciałam powtórzyć swojego ł du ani też nie c c , że yś y go popełniła.
latego napisałam dokładny plan ma imum tego, co mo esz

dla siebie zrobić. W tym  e-booku  przedstawiam cał  swoj  wiedzę
i doświadczenie, jakie zdobyłam, wspieraj c pro esjonalnie kobiety tu  
po porodzie. est to taki plan troski o sie ie dla mnie samej. Chciałabym, 
aby ju  nigdy nic mi nie umknęło. Chcę mieć przed oczami dokładny plan, 
co mogę dla siebie zrobić dzie  po dniu po porodzie. Stworzyłam ten plan 
z myśl  o moich przyjaci łkach, kt re właśnie teraz oczekuj  narodzin 
swoich dzieci. S  to mamy, kt re maj  ju  dzieci i kolejne będ  rodzić z pełn  
świadomości . Chc  w ko cu zaj ć się sob  i prze yć poł g w piękny spos b.

u o m wi się obecnie o tym, e por d mo e być piękny i wiemy 
o tym dosyć du o. Ale czy wiesz, e poł g te  mo e być piękny

zięki temu właśnie planowi prze yłam piękny i godny trzeci poł g. 
Przeczytasz o tym tutaj.

In ormacji w e-booku jest du o, dlatego mo esz mieć 
poczucie, e Cię to przerasta.

ami taj  nie musisz ro ić wszystkiego.

40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie oja istoria

Volha Kuśmierska - www.otulicmame.pl
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r i  iec  
zie  pierwszy

ak o ą wy ąda  pierwsze chwi e po narodzeniu się dziecka

Kontakt sk ra do sk ry , pierwsze karmienia z obu piersi.
Cicho, ciepło, ciemno. Masz odczuwać realne ciepło, a nie brak 

zimna.
Pierwszy delikatny dotyk i pierwsze powitalne słowa miłości do 

Maluszka. 
Urodzenie ło yska.

dcięcie pępowiny najp niej jak to mo liwe w Twojej sytuacji.

 
iech wcze niej w ter osie będzie przy otowana 

d a Ciebie poporodowa herbata  by o rza  
wz ocni  i nawodni .

a ej nast p je a anie mamy  

ajlepiej, eby ktoś pom gł Ci się podmyć w ł ku, ebyś jeszcze nie wstawała tuż
po porodzie pamiętaj o rozci gniętych ścięgnach i słabych mięśniach 
dna miednicy . o ciepłej wody mo na dodać trochę soli morskiej
lub naparu z ziół rumianek, nagietek czy kora dębu . Podstawiaj c 
miskę pod siebie, delikatnie przemywaj krocze wod  i jednocześnie 
oddaj mocz ciepła woda łagodzi mo liwe uczucie pieczenia .
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To bardzo wa ne, by po wszystkich badaniach podano Ci 
świeżo przygotowane ciepłe i lekkie jedzenie oraz picie. Mo e być 

zupa dyniowa lu  marc ewkowa, rosół długo gotowany, kaszka 
kukurydziana, kasza jaglana z warzywami albo na słodko. To, co 
lubisz i to, co pomo e Ci szybko odnowić siły. o ebooka doł czone 
s  Kreatywne przepisy do wydrukowania.

Teraz bardzo wa ne jest, by razem z aluszkiem słodko pospać, 
tak długo jak będziecie tego potrzebować. 

zie  porodu jest bardzo trudny  d a Ciebie dnie . 
prócz snu i dobre o jedzenia  pełne o re aksu i odpoczynku  picia 

herbatki ziołowej  nic ju  robi  dzisiaj nie trzeba.
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40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

i iena intymna 

Szczeg lnie po porodzie bardzo wa ne jest, aby d ać o swoją igien  intymną, 
poniewa  od tego momentu kanał rodny jest otwarty przez następne  dni,
a powierzchnia macicy, gdzie było przyklejone ło ysko, jest jedn  wielk  ran .
Istotne jest, aby przez pierwsze dni, kiedy jeszcze całkowicie le ymy w ł ku, 
nie zakładać majtek ani nie korzystać z syntetycznyc  podpasek. Tym samym 
nie będziemy stwarzać środowiska do rozmna ania się bakterii kiedy jest 
wilgotno, gor co i nie ma przepływu tlenu , a rany szybko się zagoj . aleca się 
po prostu podło yć pod siebie podkład nieprzemakalny, na to poło yć ręcznik 
i w taki spos b le eć, stwarzaj c warunki, w kt rych jest przewiewnie, sucho
i niegor co. alecam tak e wietrzenie piersi. łagodzi to podra nienia
i przyśpieszy gojenie się pękniętych brodawek. Jednak ci gle utrzymuj dla siebie 
takie  warunki, by nie doznawać zimna i nie być w przeci gu.

Jeszcze przed porodem przygotuj sobie ręcznie robione podpaski podkłady. 
Mo na wzi ć stare prześcieradło, poci ć na kwadraty, uprać, wyprasować
i zło yć w sza ce, by czekały na Tw j poł g. Mo na ka dy skropić kropelk  
olejku drzewa er acianego czy lawendowego.

Po ka dym skorzystaniu z toalety trzeba myć krocze wodą z naparem z ziół,
z sol  morsk  lub czyst  ciepł  wod . o tego celu potrzebujesz mieć w łazience 
butelkę sportow  z dzi bkiem i termos z naparem zi ł. Pamiętaj o zasadzie 
podmywania się w stronę odbytu, a nie odwrotnie. Czyli polewaj krocze wod
z przodu.

ale y delikatnie osuszać krocze, przykładaj c papierowy ręcznik 
lub ręcznie robiony podkład, w adnym razie nie nale y trzeć.

ak dokładna igiena o owiązuje i  przez cały czas pojawiania si  wydzieliny 
poporodowej. 

arod iny d ie ka  ie  pierws y
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ie  r i
W drugim dniu po porodzie spr buj się wypr nić, czopek glicerynowy mo e 
być w tym pomocny. eneralnie podczas wypr niania powinnaś unikać parcia, 
by nie obci ać mięśni dna miednicy. Je eli miałaś szycie, mo na w moment 
wypr niania się podtrzymać miejsce pęknięcia jałową c usteczką kompres  
z gazy. najdziesz  takie w aptece. wentualnie mo esz u yć jednorazowych 
chusteczek papierowych.

y zie iny po poro zie

Przez pierwsze  tygodnie wydzieliny wygl daj  jak miesi czka raz bardziej 
intensywna, raz mniej . Przez następne  tygodnie jest ich coraz mniej, s  
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wa a
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ajwa niejsze o enty  

karmienie piersią maluszek jest cały czas przy mamie, uczy 
się ssać bez adnych ogranicze  ozycja do karmienia ma yć 
wygodna dla ie ie  ramiona i szyja rozlu nione. ie zaleca się 
pochylania ramion do przodu nad dzieckiem podczas karmienia
w pozycji siedz cej. y tego unikn ć, warto podło yć wysok  poduszkę 
pod dziecko, aby znalazło się ono na poziomie piersi. obra jest 
pozycja p łsiedz ca p łle ca tzw. naturalna , w kt rej dzieci tko 
brzuszkiem dotyka brzuszka mamy i jakby z g ry łapie brodawkę

kontakt ciało do ciała  z maluszkiem
pełnowartościowe odżywianie, ciepłe i świe o przygotowane 

napełniamy tkanki mikro- i makroelementami, by mieć 
materiał do dobrej rehabilitacji, jednocześnie nie obci amy 
organizmu dodatkowym obowi zkiem nagrzewania pokarm w  
i  cię kostrawnymi  produktami , potrzebne s  siły na adaptację 
po porodzie

odpoczynek w pozycji oryzontalnej.

eneralnie zasada pierwszego tygodnia jest taka, aby leżeć w łóżku przez cały 
czas, wstaj c tylko pod prysznic i do toalety, przez minimum pierwsze -  
dni. a przykład po pierwszym porodzie le ysz  dni, ale po czwartym ju  , 

Volha Kuśmierska - www.otulicmame.pl

3

Prawa autorskie zastrzeżone - 2023



3
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Idea kreatywnych przepisów daje Ci pełną swobodę 
w kuchni. 

ie musisz się martwić, e kt regoś ze składnik w nie masz w domu
 w takiej sytuacji po prostu u yj składnika alternatywnego

lub zrezygnuj z niego. 

Wiem, e korzystaj c z tych przepis w, odnajdziesz na nowo wenę do tw rczego
i zdrowego gotowania dla całej rodziny. Kiedy zaczniesz gotować z pomoc  
kreatywnych przepis w  powstan  wyj tkowe i niepowtarzalne dzieła sztuki 
kulinarnej.
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40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie ierws y tyd ie  po porod ie

po sz stym porodzie warto pole eć minimum  dni. Ludowa m drość nam 
przypomina: pierwszy tydzie  po porodzie  w łóżku  drugi tydzie  po porodzie  
na łóżku  trzeci tydzie  po porodzie  przy łóżku  spokój i cisza.

a ciała  

picie ciepłej, czystej wody i innych dobrych płyn w dwa termosy 
przy ł ku . Listę dobrych napoj w na czas połogu i nie tylko dodałam 
na osobnej kartce do wydrukowania

spo ywanie ciepłyc , świeżyc  posiłków lekkostrawnyc  małymi 
porcjami, w ł ku. apraszam do kreatywnych przepis w

podwi zywanie brzuszka chust  przy ka dym wstawianiu  Wideo
pamiętaj, by wstawać ardzo delikatnie i powoli, 

bokiem i pomagaj c sobie rękami. A dokładnie: najpierw 
przekręcamy się na bok, dalej opuszczamy nogi i opieraj c 
się na ręce i łokciu siadamy, a następnie dopiero wstajemy

świadome oddyc anie masa  wewnętrzny narz d w 
i rozlu nienie przepony, polepszenie kr enia krwi
i lim y . Jedn  rękę poł  na klatce piersiowej, drug   
na brzuszku.  Staraj się nabierać powietrze pomiędzy 
okolice dolnych eber, powoli i w skupieniu  Wideo

 minut pełnego relaksu w ciszy i spokoju, czyli po prostu 
odł cz się od rzeczywistości i rozlu nij. Mo e wydawać się to 
nierealne, ale opowiem teraz o bardzo prostym sposobie. S  
trzy cz ści ciała, kt re odpowiadaj  za rozlu nienie naszego 
całego ciała, umysłu, m zgu. Jest to twarz, kt ra przez cały czas 
kogoś pokazuje i coś wyra a, nawet myśli. astępna część to 
język, kt ry naprę a się, kiedy myślimy. Kolejne to nasze dłonie, 
kt re maj  na sobie miliony poł cze  nerwowych. ozlu niając 
te trzy cz ści ciała, otrzymujemy  rozlu nienia całego ciała.

latego trzeba wygodnie usi ść lub poło yć się, nieznacznie otworzyć 
buzię i uło yć język na dole budzi. Twarz jakby opuścić, eby wszystkie 
mięśnie czuły się obwisłe, taka twarz bez emocji. ęce rzucamy na 
kolana, pr bujemy je zostawić, jakby nale ały do kogoś innego.
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W takim poło eniu ciała szybko następuje rozlu nienie
codzienny prysznic mo e być takim pięknym rytuałem troski

o sie ie. Spokojnie zostawiaj Maluszka śpi cego na rękach Taty czy 
abci. amknij się w łazience i przeznacz ten czas tylko dla siebie

o owiązkowe drzemki z dzieciątkiem w ci gu dnia  
zakładanie ciepłyc  skarpet na noc.

a duszy

pi kno wokół ie ie kwiaty, ładna pościel, poduszka, urocza suk-
ienka do karmienia, śliczna pieluszka dla dziecka, piękna muzyka 
relaksuj ca

cisza i spokój wył czone media, brak wieści ze świata
pieszczoty poranne i wieczorne z Maluszkiem
prowadzenie dzienniczka szcz ścia.

Aby te wyj tkowe momenty w Waszym yciu Wam nie umknęły, 
piękn  tradycj  mo e być prowadzenie dzienniczka szczęścia
w pierwszych  dniach, a nawet i przez pierwszy rok po porodzie.

iech to będzie piękny notesik, w kt rym będziesz zapisywała 
szczęśliwe momenty Waszych pierwszych wsp lnych dni. 
Kiedy dzienniczek le y tu  przy ł ku, nie trudno jest napisać 
dwa-trzy zdania szczęścia   np. ka dego dnia przed snem

do ry lm, podcast, książka to, co od dawna masz ochotę zobaczyć 
czy przeczytać .

ierws y tyd ie  po porod ie
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r i t ie
  

ajwa niejsze o enty  do tych wa nych o entów z pierwsze o 
ty odnia dodaje y ju  intensywną troskę o swoje ciało. ozna i cie się 
ju  w jaki  stopniu z dzieciątkie  da ej uczycie się raze  kar ienia 
piersią  ryt y jeszcze się z ieniają  a e pierwszy szok  ju  za a i. 

Czas zają  się swoi  ciałe .

W tym tygodniu dodajemy element wypocenia hormon w ci owych
i wygładzenia ciała, by zetrzeć stereotyp dynamiczny, kt ry u ormował się 
podczas stanu błogosławionego.

a ciała

pełnowartościowe od ywianie, picie du ej ilości dobrych płyn w
podwi zywanie brzuszka chust  przy wstawaniu
świadome oddychanie przeponowe, kiedy wydychamy

w miednicę , kieruj c tam swoj  uwagę. Przygotowujemy się do 
momentu, kiedy zaczniemy aktywować mięśnie dna miednicy

mo esz zacz ć robić sobie masa  brzucha z oliw  lub innym 
olejem  w stronę środka  wideo tutaj 

mo na zam wić delikatny masa  całego ciała,
w kt rym pro esjonalista wygładzi wszystkie Twoje mięśnie
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w jaki spos b mo esz to zrobić sama przy pomocy wałka kuchennego 
opowiadam w wideo tutaj

aby odci yć napięcie w plecach i krzy u, poleż na r cznikac , 
zwiniętych w piłkę grubości Twojej pięści. Jeden wł  pod łopatki, 
drugi pod krzy  na -  min. opasuj sobie rozmiar, by było 
Ci wygodnie. Poprawia to kr enie krwi w narz dach miednicy
i w m zgu, dotlenia cały organizm. Sama odczujesz, jaka to ulga. 
Koniecznie to wypr buj  To jest takie proste  A jeszcze przyjemniej, 
je eli zamiast ręcznik w będ  to ręce Mę a czy bliskiej kole anki

szczotkowanie ciała na suc o: przed prysznicem dobrze jest 
wyszczotkować swoj  sk rę na sucho szczotk  ze średnio twardego 
naturalnego włosia. Pomo e to w oczyszczaniu organizmu.
Często po porodzie ciało bardzo intensywnie się poci, oczyszcza 
i wyprowadza z organizmu nadmiar relaksyny, dlatego warto 
właśnie szczotkowaniem wesprzeć ten proces. Jest to zabieg, 
kt ry odblokowuje pory i złuszcza martwy nask rek. ziała 
detoksykuj co, poprawia kr enie krwi i przyspiesza metabolizm. 
Przez sk rę szybciej uwalniaj  się szkodliwe substancje
z organizmu i dzięki temu łatwiej pozbywa się on złog w. ajmie 
to nie więcej ni   minut, a będziesz się czuła ogarnięta trosk .

asada jest taka, by szczotkować zawsze w kierunku serca, zaczynaj c 
od st p. Wykonuj proste, długie ruchy nie chodzi o tarcie, jak przy 
peelingu  obacz wideo

asia wka zio owa

Wieczorem, kiedy zieci tko mo e wzi ć Tata, zr b sobie 
nasiadówk  z ziołami takimi jak: tasznik pospolity, krwawnik, 
przywrotnik, dziurawiec, kora d u, liść maliny, rozmaryn, szałwia, 
majeranek ciepło przenika głęboko oraz działa odka aj co
i łagodz co na drogi rodne . S  to podstawowe zioła poło nicze. 
Mo esz korzystać z r nych proporcji lub zaparzyć kt reś z tych zi ł 
pojedynczo.

Jak to zrobić  Wlej do wanny tyle wody, aby przykryła pośladki 
i biodra. Mo esz wykorzystać du  miskę, a do k pieli parowej  
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re t e pr epiS

Idea kreatywnych przepisów daje Ci pełną swobodę 
w kuchni. 

ie musisz się martwić, e kt regoś ze składnik w nie masz w domu
 w takiej sytuacji po prostu u yj składnika alternatywnego

lub zrezygnuj z niego. 

Wiem, e korzystaj c z tych przepis w, odnajdziesz na nowo wenę do tw rczego
i zdrowego gotowania dla całej rodziny. Kiedy zaczniesz gotować z pomoc  
kreatywnych przepis w  powstan  wyj tkowe i niepowtarzalne dzieła sztuki 
kulinarnej.

Volha Kuśmierska - www.otulicmame.pl
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r i t ie
  

ajwa niejsze o enty  do tych wa nych o entów z pierwsze o 
ty odnia dodaje y ju  intensywną troskę o swoje ciało. ozna i cie się 
ju  w jaki  stopniu z dzieciątkie  da ej uczycie się raze  kar ienia 
piersią  ryt y jeszcze się z ieniają  a e pierwszy szok  ju  za a i. 

Czas zają  się swoi  ciałe .

W tym tygodniu dodajemy element wypocenia hormon w ci owych
i wygładzenia ciała, by zetrzeć stereotyp dynamiczny, kt ry u ormował się 
podczas stanu błogosławionego.

a ciała

pełnowartościowe od ywianie, picie du ej ilości dobrych płyn w
podwi zywanie brzuszka chust  przy wstawaniu
świadome oddychanie przeponowe, kiedy wydychamy

w miednicę , kieruj c tam swoj  uwagę. Przygotowujemy się do 
momentu, kiedy zaczniemy aktywować mięśnie dna miednicy

mo esz zacz ć robić sobie masa  brzucha z oliw  lub innym 
olejem  w stronę środka  wideo tutaj 

mo na zam wić delikatny masa  całego ciała,
w kt rym pro esjonalista wygładzi wszystkie Twoje mięśnie
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40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie r i tyd ie  po porod ie
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40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

wiadro. Woda powinna być ciepła, ok. -  st. C. odaj do niej napar 
z zi ł. anurz się w wodzie na -  minut. Potem delikatnie osusz 
ciało i poł  się do ł ka.

Parowa nasia wka  yoni steam

Jeszcze lepsza opcja to parowa nasiad wka czyli waginalna kąpiel parowa. Jest 
to podstawa rehabilitacji po porodzie w tradycji meksyka skiej. Lecznicze 
działanie zi ł i gor ca para robi  cuda. Je eli lubisz saunę, ła nię a nie masz
w domu : , to warto skorzystać z takiej procedury. Tak naprawdę działa
korzystnie nie tylko na drogi rodne, lecz na cały organizm. Podczas takiej 
nasiad wki intensywnie się pocisz, tym samym pozbywaj c się toksyn
i nadmiaru relaksyny, kt ra czyni Twoje ciało miękkim. ale y nam na tym, 
by jak najszybciej pozbyć się z ciała hormon w ci owych, by bezpiecznie 
unkcjonować. 

Parowe nasia wki yoni steam  w orei zwane c ai yok  w po o  

łagodz  swędzenia, pomagaj  w wydobywaniu się wydzielin, goj  rany. Para
i zioła razem tonizuj  mięśnie dna miednicy i tym samym aktywuj  oczyszczanie. 
Mo na u yć tych samych zi ł, co i do nasiad wki wodnej podstawowych zi ł 
poło niczych .

ozmaryn i nagietek  czyni  tkanki elastycznymi, 
bazylia  naturalny antybiotyk, zwiększa kr enie krwi i łagodzi 

b l, 
dziurawiec i kora dębu  zdejmuj  obrzęk i pomagaj  przy 

hemoroidach,
pięknie i korzystnie jest tak e dodać płatki r , lawendę, liście 

maliny. 

ie warto u ywać olejk w eterycznych, gdy  mog  poparzyć delikatn  śluz wkę.

r i tyd ie  po porod ie
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40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

ie y nie warto ro i  parowej nasia wki

je eli s  jeszcze otwarte i krwotoczne rany, in ekcja dr g rodnych w ostrej azie. 
Szew na kroczu nie jest przeciwwskazaniem. 

ak to zro ić

rzepisy na napary z ziół do podmywania si  i do nasiadówek

na zagojenie si  p kni cia na kroczu i wewn trznego szwu po cc
 ły ki kory dębu   ły ki nagietka   ły ki rumianku   ły ki 

szałwii mo na zastosować zioła w torebkach dla wygody i szybkiego 
zaparzania  wtedy odpowiednio  ły ka   torebka

dla rozlu niania przy olesnyc  skurczac  poporodowyc   ły ki 
nalewki z waleriany   ły ki nalewki z serdecznika dostępna
w aptece  dodać do gor cej wody i zrobić nasiad wkę parow

dla przyjemnego zapac u poc wy  ziele rozmarynu   ły ki soli 
morskiej

przy grzy icy poc wy   ły ki rumianku lub  torebki    ły ki 
szałwii

przy emoroidac   ły ki korzenia łopianu   ły ki rumianku 
 ły ki kory dębu.

r i tyd ie  po porod ie

Volha Kuśmierska - www.otulicmame.pl

Potrzebujesz: garnek lub miska, koc, skarpetki, zioła, ciepły nap j.

adbaj o ciepło w pomieszczeniu, w kt rym chcesz przeprowadzić parow  
nasiad wkę. astępnie wlej do garnka ,  litra wody, dodaj -  ły ki mieszanki 
zi ł, doprowadź do wrzenia i gotuj na małym ogniu 10-15 min. Na koniec mo esz 
dodać ły kę soli morskiej. Napar z ziół wlej do miski i postaw w miejscu przygotowanym 
do nasiadówki. W przygotowanym wcześniej pomieszczeniu uklęknij, oprzyj się na 
łokciach o fotel, kanapę czy łó ko. Podstaw miskę z naparem pod sobą w taki sposób, 
aby para była skierowana na krocze. Poczekaj jednak, a  nie będzie ona tak mocno 
parzyć, tylko osiągnie przyjemną temperaturę. Otul się kocem i 15-20 minut grzej się nad 
unosząca się parą ziołową. Warto wcześniej zało yć skarpetki i zrobić sobie ciepłą 
herbatę, by móc ją popijać podczas tego procesu. Po nasiadówce, weź szybki, ciepły 
prysznic i od razu pójdź do łó ka, uwa ając, by się nie wychłodzić.
Są dostępne specjalne krzesełka do nasiadówek parowych. Ewentualnie mo esz 
wykorzystać wiadro, którego brzeg dobrze jest obło yć ręcznikiem, tak aby móc usiąść. 
Wiem,  e kreatywnie odnajdziesz swój sposób, aby przeprowadzić nasiadówkę parową.
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re t e pr epiS

Idea kreatywnych przepisów daje Ci pełną swobodę 
w kuchni. 

ie musisz się martwić, e kt regoś ze składnik w nie masz w domu
 w takiej sytuacji po prostu u yj składnika alternatywnego

lub zrezygnuj z niego. 
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Zadbaj o ciepło w pomieszczeniu, w którym chcesz przeprowadzić parową na-
siadówkę. Następnie wlej do garnka 1,5 litra wody, dodaj 2-3 łyżki mieszanki
ziół, doprowadź do wrzenia i gotuj na małym ogniu 10-15 min. Na koniec możesz 
dodać łyżkę soli morskiej. Napar z ziół wlej do miski i postaw w miejscu przygo-
towanym do nasiadówki. W przygotowanym wcześniej pomieszczeniu uklęknij, 
oprzyj się na łokciach o fotel, kanapę czy łóżko. Podstaw miskę z naparem pod 
sobą w taki sposób, aby para była skierowana na krocze. Poczekaj jednak, a nie 
będzie ona tak mocno parzyć, tylko osiągnie przyjemną temperaturę. Otul się 
kocem i 15-20 minut grzej się nad unosząca się parą ziołową. Warto wcześniej 
założyć skarpetki i zrobić sobie ciepłą herbatę, by móc ją popijać podczas tego 
procesu. Po nasiadówce, weź szybki, ciepły prysznic i od razu pójdź do łóżka, 
uważając, by się nie wychłodzić.
Są dostępne specjalne krzesełka do nasiadówek parowych. Ewentualnie możesz 
wykorzystać wiadro, którego brzeg dobrze jest obłożyć ręcznikiem, tak aby móc 
usiąść. Wiem, że kreatywnie odnajdziesz swój sposób, aby przeprowadzić na-
siadówkę parową.

Przepisy na napary z ziół do podmywania się i do nasiadówek:

na zagojenie się pęknięcia na kroczu i wewnętrznego szwu po cc: 2 łyżki kory 
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re t e pr epiS

Idea kreatywnych przepisów daje Ci pełną swobodę 
w kuchni. 

ie musisz się martwić, e kt regoś ze składnik w nie masz w domu
 w takiej sytuacji po prostu u yj składnika alternatywnego

lub zrezygnuj z niego. 

Wiem, e korzystaj c z tych przepis w, odnajdziesz na nowo wenę do tw rczego
i zdrowego gotowania dla całej rodziny. Kiedy zaczniesz gotować z pomoc  
kreatywnych przepis w  powstan  wyj tkowe i niepowtarzalne dzieła sztuki 
kulinarnej.
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40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

a duszy

powolutku mo na wracać do kontaktów z rodziną i znajomymi.
Pamiętaj, aby wcześniej uprzedzić ich, e pierwsze dni będziesz tylko 
ze swoj  najbli sz  rodzin  i z Maluszkiem, aby nikt się nie obraził

pewnie masz ju  chęć wyjść na dwór, na świeże powietrze. To dobry 
czas na to, by udać się na kr tko na zewn trz, ale raczej posiedzieć na 
ławeczce, na krześle, otulona w koc i z kubkiem herbaty. wentualnie 
mo liwy jest kr tki spacer dookoła domu. ie zaleca się, by tak 
wcześnie pojawiać się w miejscach publicznych

masz ju  pewne przemyślenia i jesteś gotowa, by opowiadać 
swoją istori  porodową. ie spiesz się z opowiadaniami w pierwsze 
dni. Ale w drugim tygodniu po porodzie codziennie opowiadaj komuś
o tym, jak przebiegł por d. Jest to rodzaj terapii.

Pozw  że przypomn  i  acze o warto czeka  z wyj ciem w wiat aż 
tak o co praw a jest to ar zo in ywi a na kwestia  a e

cięgna, utrzymuj ce narz dy rodne i mięśnie dna miednicy potrzebuj  
minimum  tygodni, by wr cić do swojego normalnego unkcjonowania. latego 
z aktywnym chodzeniem i pionizacj  poczekajmy trochę czasu po porodzie.

Przez około  dni po porodzie mo liwe jest pojawianie się wydzielin 
poporodowych, nawet je eli ju  wydaje się e ich nie ma, mog  się wznowić.

W medycynie chi skiej istnieje powiedzenie, e mama po porodzie jest tak samo 
sła a jak i dziecko . o właśnie, dzieci tko te  potrzebuje spokoju. ajbardziej, 
dla zdrowia fizycznego i psychicznego, potrzebuje spania w ł ku przy cycusiu.

Traktujemy czas połogu jako moment osłabienia organizmu, kiedy ciało 
ma najwa niejsze zadanie  zaadaptować się do nowych warunk w. 
Przy porodzie traci się krew, narz dy szukaj  swoich miejsc na nowo 
i pr buj  pracować jak nale y, system hormonalny delikatnie m wi c 

r i tyd ie  po porod ie
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40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

 szaleje  I wa ne jest, by nie przeszkadzać swojemu organizmowi, 
nie dodawać mu dodatkowej pracy, typu aktywność fizyczna czy stres.

W całym tym osłabieniu przebywanie w miejscach publicznych nie jest 
bezpieczne. ie warto nara ać siebie i dzieci tka na wirusy i bakterie z zewn trz. 
Tych domowych wystarczy, by system odpornościowy ćwiczył się w sprawności.
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ajwa niejsze o enty  zazwyczaj jest to ju  czas  kiedy kobiety 
całkowicie wracają do nor a ne o  ycia  bo przy naj epszych układach 

ą  a wo ne akurat ty ko dwa ty odnie po porodzie. 

Je eli czytasz ten e-book, zr b wszystko, by ta zwyczajność  nie dotknęła 
Ciebie. I nawet jeśli m  ju  wr cił do pracy, Ty nadal inaczej traktuj sam  siebie
i maksymalnie się oszczędzaj. ami tasz  rzeci tydzie   przy łóżku. To oznacza, 

e kiedy wstajesz coś zrobić, to jak najszybciej wr ć do pozycji horyzontalnej 
lub ewentualnie usi d  w wygodnym otelu.

Jest to zazwyczaj trudny tydzie , w kt rym następuje najmocniejszy spadek 
hormon w porodowych i poło nica doświadcza często realnego dołka 
emocjonalnego. A je eli jeszcze zostaje z tym sama, bez wsparcia, pomocy
i z normalnym  trybem unkcjonowania  to st d rodzi się depresja 
poporodowa i inne zmiany w psychice nowo narodzonej mamy.

Proponuję wcześniej przewidzieć ten spadek pozytywnych hormon w
i szczeg lnie w tym tygodniu obni yć wszystkie swoje standardy dotycz ce 
siebie samej, wygl du, otoczenia, dzieci itp. Po prostu dalej b d  skupiona 
na maluszku. wój odpoczynek i do re odżywianie to priorytet, a reszta mo e 
poczekać. Więcej zaplanuj w tym tygodniu dla duszy: muzykę, podcasty, dobry 
film wieczorem, rozmowę z mę em...
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a ciała  

lekkie ćwiczenie w ł ku: przekręcanie się i wyci ganie jak 
szaszłyk  na grillu  Wideo

jest to ju  czas, kiedy mięśnie dna miednicy wracaj  do swojego 
normalnego unkcjonowania i mo na zacz ć aktywować te mięśnie. 

agrałam dla Ciebie proste wideo z instrukcj , jak to się robi. ajlepiej 
zacz ć ćwiczenia mięśni dna miednicy jeszcze przed ci . 

Pod tym linkiem darmowe ideo od Izabeli ak, kt re r wnie  polecam.

a duszy

du o ciepła w relacjach z bliskimi
kr tkie spacery w miejscach, gdzie nie ma ludzi las, park, ogr d .
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t ie  
 

ajwa niejsze o enty  wracasz do zwyczajnych 
czynno ci w do u  jednak jeszcze nie z całą ocą  

pa iętając o niezwyczajny  stanie
ciała i duszy w poło u.

To bardzo wa ne, aby w tym czasie powolnego powrotu do unkcjonowania 
trzymać się wszystkich zasad bezpiecze stwa, opisanych poni ej. Je eli jednak 
zauwa ysz zwiększenie wydzielin czy nawet wznowienie krwawienia  będzie 
to widocznym znakiem, e Twoje ciało potrzebuje jeszcze odpoczynku. Przy 
ka dej mo liwości wracaj w pozycji horyzontalnej lub siadaj na otel. Pamiętaj 
o zasadzie: le enie lepiej ni  siedzenie, siedzenie lepiej ni  stanie, stanie
z oparciem lepiej ni  aktywne chodzenie.

a pewno zauwa yłaś ju , jak zmieniło się Twoje ciało, kt re ju  nigdy nie 
będzie takie, jak przed stanem błogosławionym. I nigdy nie pomyśl, e jest 
gorsze  Jest inne  
Proponuję, aby w tym tygodniu zacz ć na nowo i bardzo świadomie odkrywać 
now  siebie. Proponuję słuchać swojego ciała, wyznaczać nowe granice
i dokładnie oceniać mo liwości. 

zyli zapraszam i  w podróż do samej sie ie i swojego nowego ciała.
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a ciała  

ćwiczenia mięśni dna miednicy, poł czone z oddechem  Wideo
poznawanie ciała na nowo zaczniemy od świadomego st pania, 

ze szczeg ln  uwag  skierowan  na stopy. Wydychanie powietrza
w stopy , chodzenie na boso w cieple , szukanie pozycji, w kt rej 

czujesz najpewniejsze podparcie dla całego ciała, masa  st p przed 
snem uciskanie, głaskanie, ugniatanie  Wideo

prostowanie się  Wideo.
masa  brzuszka z ciepłym olejem wieczorem przed snem
masa  piersi i rozlu nienie  Wideo
ciepła k piel z naparem z zi ł czy z sol  do k pieli epsom, 

morska, himalajska, kłodawska . I po k pieli masa  brzuszka
w pościeli, moment rozlu nienia całego ciała. ano po takim relaksie 

 świadome st panie z uwag  skierowan  na stopy, prostowanie się
i pilnowanie postawy ciała w pozycji wertykalnej

dbanie o swoje piękno: olejowanie włos w mo esz wykorzystać 
olej lniany, olej z rokitnika, olej kokosowy , gliniana maseczka na 
twarz, peeling całego ciała przed k piel  m j ulubiony peeling to 
kawa mielona z ły k  miodu. Sama rozkosz .

a duszy

kr tkie spacery, przebywanie na dworze w miejscach 
niepublicznych

ciepłe rozmowy z rodzin  i z kole ankami przy rozgrzewaj cej 
herbacie

domowe randki z mę em, wsp lne planowanie przyszłości
i cieszenie się tym wyj tkowym momentem.

ierzę  e ka dy dzie  w poło u będzie d a Ciebie 
inny  będzie napełniony piękne  i troską. 
iedy ju  wiesz  co o esz d a siebie zrobi

zap anuj te działania.

Tyd ie   po porod ie
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Wszystko co robisz, jest inwestycj  w Twoje zdrowie. drowa mama to 
szczęśliwa mama, co jest wa ne dla całej Twojej rodziny. Je eli masz co do tego 
w tpliwości, jeszcze raz obejrzyj sobie nagranie Mama pełna miłości .

ie oszczędzaj na sobie. Jesteś tego warta, eby być zdrow  i szczęśliw  mam .

iech pozytywne e ocje i codzienny u iech 
po a ają Ci w trudach acierzy stwa

Przedstawiam Ci m j plan, kt ry napisałam na czas swojego trzeciego połogu. 
iech będzie dla Ciebie inspiracj  i zachęt .

Miałam dla siebie plan maksimum i plan minimum. 

ydzie  

a ciała

podwi zywanie brzuszka
napoje: woda z octem jabłkowym po przebudzeniu, napar z liści 

brzozy pomiędzy posiłkami, napar z tasznika. łote mleko przed 
snem. Czasem napar z kozieradki

mi d z kurkum  co drugi dzie
Vit.   K , oliwa magnezowa w spreju, Vit. C z aronii
momenty relaksacji
aktywacja mięśni dna miednicy
ćwiczenia w ł ku
prostowanie się
masa  st p rano, masa  brzuszka wieczorem przed snem
szczotkowanie ciała na sucho przed prysznicem
parowa nasiad wka  razy w tygodniu
k piel w ziołach i z sol  epsom na zako czenie połogu.
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ie  c ter ieSt  
więto arodzin a y.

radycyjnie jest to dzie  zako czenia poło u
 i więto narodzin a y. 

 tradycji wie y  e  dni po porodzie to taki okres 
przej ciowy   kiedy jeszcze nie jeste cie ani tu  ani ta . 

este cie z nowo narodzony  dzieckie  dzie  
po iędzy porode  a da szy  nor a ny  ycie .

Właśnie po -dniowym okresie odpoczynku i maksymalnego oszczędzania się, 
mama naprawdę fizycznie jest gotowa, by dalej w pełni słu yć swojej rodzinie 
i światu. Jest napełniona na maksa czego Ci serdecznie yczę .

Po tym okresie, w kt rym była całkowicie oddana nowo narodzonemu 
dzieci tku, poznała je i nauczyła się być jego mam   jest gotowa stawić czoła 
w byciu mam  wielu dzieci na raz.

W historii tradycji r nych narod w wszystkie takie momenty przejściowe 
ko czyły się ceremoni , obrzędem, czymś, co ogłasza światu i Tobie samej, e 
to ju  jest ten następny etap w yciu. 

To coś, co jest tak namacalne, e staje się oczywiste. Wtedy nie wystarczy 
powiedzieć czy o tym napisać  trzeba tego doświadczyć i to najlepiej w ciele.
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więto narodzin a y

Co wyj tkowego mo esz zrobić tego dnia, by go podkreślić

Twoja rodzina mo e zorganizować w tym dniu święto, kiedy to 
najbli si przyjd  Ci pogratulować i poznać się z Maluszkiem.

ał  now , piękn  sukienkę, niech goście przynios  Ci prezenty 
dobrze jest stworzyć swoj  własn  listę prezent w, kt rych 

potrzebujesz i oczekujesz .
Tego dnia odpoczywaj i ciesz się macierzy stwem.
Po przemyśleniu wszystkiego co prze yłaś, mo esz w pełni 

napisać historię porodu i j  udostępnić, je eli chcesz.
Jest te  piękny rytuał dla kobiet po porodzie  otulanie 

poporodowe. Więcej szczeg ł w na stronie www.otulanie.pl. 
Je eli jednak nie jest teraz dla Ciebie dostępny, to sama 
pociesz siebie w tym dniu  wyj tkow  k piel  ziołow  
z płatkami ulubionych kwiat w i zr b sobie masa .

 
 

 tradycji ju  po  dniach po porodzie kobieta o ła w pełni 
uczestniczy  w yciu społeczny . o esz by  ju  stęskniona za 

towarzystwe  i jest to nor a ne. 

ednocze nie będziesz pewna  e nic Ci nie uciekło
z te o wyjątkowe o czasu d a Ciebie i a uszka

oraz wzięła  wszystko co naj epsze i d a ciała i d a duszy z te o czasu. 
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W okresie połogu nie wykonuj adnych intensywnych ćwicze  
fizycznych opr cz ćwicze  mięśni dna miednicy i tych, kt re opisuję 
w tym e-booku.

Kiedy chcesz usi ść, sta  tyłem do krzesła, wysu  pośladki do 
tyłu, napnij lekko dno miednicy i z wydechem, wykorzystuj c siłę 
mięśni n g, powoli opadnij na krzesło. opiero wtedy rozlu nij 
mięśnie dna miednicy i ud.

Wstaj c, wykonaj odwrotny ruch. Przesu  się na krawęd  krzesła, 
wychyl do przodu, napnij lekko dno miednicy i odbijaj c się z pięt, 
wsta .

ie przyj w toalecie. Podstawka pod nogi pomo e przyj ć 
prawidłow  pozycję dla de ekacji.

ie podnoś adnych cię ar w tak jak w ci y , poza nowo 
narodzonym dzieckiem. Je eli starsze dziecko potrzebuje Twojej 
uwagi, to najlepiej przykucnij do niego czy posad  sobie na kolana.

Podnoś dziecko z jednoczesn  aktywacj  mięśni dna miednicy i z podł czeniem 
mięśni brzucha. Kiedy nosisz dziecko, przytul je jak najbli ej siebie, staraj się 
być wyprostowan  i odnajduj wsp lny środek cię kości.

Kaszel i kichanie wytwarzaj  ciśnienie śr dbrzuszne, kt re 
powoduje spychanie narz d w wewnętrznych w d ł. Aby 
umo liwić mięśniom dna miednicy reagowanie re ektoryczne, 
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czyli napięcie zapewniaj ce utrzymanie moczu, musisz zachować 
wyprostowan  postawę. odatkowo mo esz odwr cić głowę w bok.

Przed podnoszeniem dziecka, kichaniem, kaszlem, aktywuj dno miednicy 
jakbyś chciała utrzymać piłeczkę w środku  i aktywuj poprzeczne mięśnie 

brzuszka jakbyś chciała zapi ć spodnie .

ioła wybieraj zgodnie ze swoj  intuicj , najpierw dotykaj c
i w chaj c ka de z nich.

Je eli masz jakikolwiek problem zdrowotny, szczeg lnie 
ginekologiczny, to wszystkie działania skonsultuj ze swoim lekarzem.

Je eli po wykonaniu jakiegoś działania czujesz się niedobrze, to
w kolejnych dniach zrezygnuj z niego. ie r b niczego na siłę, 

bo tak trzeba . astan w się, co lubisz i do czego jesteś 
przyzwyczajona.

ie noś ubra  uciskaj cych talię.
ardzo dokładnie obserwuj sw j organizm w połogu i przy 

niepokoj cych objawach zwr ć się do swojej poło nej czy lekarza.
Karm naturalnie piersi  i odpoczywaj  to s  dwie najwa niejsze 

zasady. Podczas karmienia piersi  zwr ć uwagę na pozycję swojego 
ciała. Pilnuj, by wszystkie mięśnie były rozlu nione  zwłaszcza 
ramiona i szyja. Pozycja p łsiedz ca naturalna  jest dobra, kiedy 
dziecko brzuszkiem le y na Twoim brzuszku.

egularnie wietrz pomieszczenia, w kt rych odpoczywasz.

asady be pie e stwa w poło
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wsta .

ie przyj w toalecie. Podstawka pod nogi pomo e przyj ć 
prawidłow  pozycję dla de ekacji.

ie podnoś adnych cię ar w tak jak w ci y , poza nowo 
narodzonym dzieckiem. Je eli starsze dziecko potrzebuje Twojej 
uwagi, to najlepiej przykucnij do niego czy posad  sobie na kolana.

Podnoś dziecko z jednoczesn  aktywacj  mięśni dna miednicy i z podł czeniem 
mięśni brzucha. Kiedy nosisz dziecko, przytul je jak najbli ej siebie, staraj się 
być wyprostowan  i odnajduj wsp lny środek cię kości.

Kaszel i kichanie wytwarzaj  ciśnienie śr dbrzuszne, kt re 
powoduje spychanie narz d w wewnętrznych w d ł. Aby 
umo liwić mięśniom dna miednicy reagowanie re ektoryczne, 
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czyli napięcie zapewniaj ce utrzymanie moczu, musisz zachować 
wyprostowan  postawę. odatkowo mo esz odwr cić głowę w bok.
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ioła wybieraj zgodnie ze swoj  intuicj , najpierw dotykaj c
i w chaj c ka de z nich.

Je eli masz jakikolwiek problem zdrowotny, szczeg lnie 
ginekologiczny, to wszystkie działania skonsultuj ze swoim lekarzem.

Je eli po wykonaniu jakiegoś działania czujesz się niedobrze, to
w kolejnych dniach zrezygnuj z niego. ie r b niczego na siłę, 

bo tak trzeba . astan w się, co lubisz i do czego jesteś 
przyzwyczajona.

ie noś ubra  uciskaj cych talię.
ardzo dokładnie obserwuj sw j organizm w połogu i przy 

niepokoj cych objawach zwr ć się do swojej poło nej czy lekarza.
Karm naturalnie piersi  i odpoczywaj  to s  dwie najwa niejsze 

zasady. Podczas karmienia piersi  zwr ć uwagę na pozycję swojego 
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egularnie wietrz pomieszczenia, w kt rych odpoczywasz.

asady be pie e stwa w poło
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re t e pr epiS

Idea kreatywnych przepisów daje Ci pełną swobodę 
w kuchni. 

ie musisz się martwić, e kt regoś ze składnik w nie masz w domu
 w takiej sytuacji po prostu u yj składnika alternatywnego

lub zrezygnuj z niego. 

Wiem, e korzystaj c z tych przepis w, odnajdziesz na nowo wenę do tw rczego
i zdrowego gotowania dla całej rodziny. Kiedy zaczniesz gotować z pomoc  
kreatywnych przepis w  powstan  wyj tkowe i niepowtarzalne dzieła sztuki 
kulinarnej.
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iet   p
ajlepiej je eli wszystko, co podaje się mamie, jest świeżo 

przygotowane z do ryc , naturalnyc  produktów sezonowyc .
ardzo dobrze, je eli  posiłków dzie ciepłe, wa ne by nie wychładzać 

organizmu i nie stwarzać dodatkowej pracy przy nagrzewaniu jedzenia do 
temperatury ciała. Przypominam, e organizm nowo narodzonej mamy 
potrzebuje du o energii do adaptacji i regeneracji po porodzie. Podajemy świe e 
i lekkostrawne posiłki w niedu ych porcjach. Lepiej zjeść mniej, ale częściej. 
Jelita po porodzie potrzebuj  czasu, by zacz ć pracować w nowym rytmie.

aleca się różnorodną diet , ale bez cukru rafinowanego, bez białej m ki, bez 
konserwant w i przetworzonej ywności.

nie co ziennie o rze zje
porcję ziaren i kaszy, przer ne pestki ziarna słonecznika, pestki dyni
i orzechy , porcję warzyw str czkowych w pierwszych dniach po porodzie 
najlepsza będzie czerwona soczewica, kt ra jest najdelikatniejsza , 
porcję dobrego oleju tłoczonego na zimno olej kokosowy, olej lniany, 
oliwa z oliwek i inne , porcję sezonowych owoc w mog  być suszone .
Je eli ten czas prze ywasz w zgodzie ze sob  i ze swoim ciałem, to z pewności  
mo esz wierzyć swojej intuicji w kwestii tego, jakich produkt w potrzebujesz 
teraz najbardziej  jeść zgodnie ze swoimi odczuciami. 
Po prostu w głębi zapytaj siebie zy to jest do re dla mnie .

bamy w tak szczeg lny spos b o jakość posiłk w po porodzie, poniewa  
jest to jeden z kluczowych warunk w dobrej rehabilitacji po porodzie. 

bamy o odpowiedni  ilość białka, kolagenu, wit. C, mega , wit.  i elaza.
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Po ecam nies o kie nia ania 
Podobno słodycz z samego rana gwałtownie podnosi poziom 
glukozy we krwi i trzustka zaczyna wydzielać więcej insuliny, aby 
obni yć poziom glukozy. To bardzo obci a trzustkę i cały organizm.
Jakby tego było mało, gwałtowne wzrosty i spadki cukru powoduj , e po 
kr tkim czasie zn w jesteście głodne.

Propon j  przer żne ania
zupa dyniowa, marchewkowa, pomidorowa z przyprawami, rosoły długo 
gotowane, kompot z suszu, kasze na słodko lub na słono, zapiekanki, warzywa 
na parze. 

asza kukurydziana z daktylami i kardamonem szy ko odnawia krew. Jeszcze 
przed porodem przygotuj dla siebie ekologiczn  m ka kukurydzian . otuje 
się j  w następuj cy spos b: najpierw kaszę upra  do złocistego koloru
w suchym garnku i zalej wrz tkiem w proporcji : , czyli jedna szklanka kaszy 
na dwie szklanki gor cej wody. d razu dodaj daktyle, trochę soli, mo e być 
kurkuma, kardamon, cynamon. Mo na dodać te  pokrojone jabłko. a koniec 
dodaj dobre, prawdziwe masło. Cały czas mieszaj. W taki spos b mo esz 
gotować ka d  kaszę.
 

o re przyprawy w po o  to
majeranek, tymianek, kolendra, kurkuma, cynamon, go dziki, pieprz, imbir, 
sza ran. I dodatki do r nych da : s l ziołowa, pieprz ziołowy, oliwa z kurkum , 
zmielone siemię lniane i sezam, płatki dro d owe, oleje tłoczone na zimno.

ak zro i  s  zio ow  
W r wnych ilościach we  siemię lniane, czarnuszkę, kminek  i s l. Podpra  
na suchej patelni parę minut, mieszaj c. Po ostygnięciu zmiel wszystko
w młynku i jeszcze raz podpra . Przechowuj w szklanym słoiku w lod wce
i dodaj do wytrawnych da .

ieta w poło
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ak zro i  o iw  z k rk m
W osobnym szklanym słoiku wymieszaj  ml oliwy z oliwek tłoczonej na 
zimno z  ły eczkami sproszkowanej kurkumy, dodaj odrobinę soli i mielonego 
czarnego pieprzu. Przechowuj w lod wce i dodawaj do wytrawnych da .

Jako przek ski mo esz u yć namoczonych migdał w i rodzynek 
namoczone orzechy lepiej się strawi  i nie wyci gn  wody

z Twojego organizmu , czarnego chleba na zakwasie, wa i ry owych.
iech w domu zawsze będ  dostępne dla Ciebie: gotowane jaja, ryba, 

olej lniany, mieszanka świe o zmielonego siemienia lnianego, sezamu 
i soli himalajskiej kt r  będziesz mogła wszystko posolić do smaku , 
przer ne kiszonki naturalne, chleb na zakwasie, a z produkt w 
mlecznych: masło min.  tłuszczu, jogurt naturalny i kefir.

Pamiętaj, aby pić wystarczaj co du o płyn w checklista z dobrymi napojami 
w połogu . pr cz herbat ziołowych, codziennie nale y pić czyst  ciepł  wodę 
termos pod ręk .

odałam do ebooka  kreatywnych przepis w na czas połogu i po nim. 
Koniecznie zajrzyj i wydrukuj te kartki, by m c z nich korzystać.

Idea kreatywnych przepis w polega na tym, e daj  one pełn  swobodę
w kuchni. ie musisz się martwić, e kt regoś ze składnik w nie masz w domu 

 po prostu we  składnik alternatywny lub zrezygnuj z tego składnika. Wiem, e 
korzystaj c z tych przepis w, odkryjesz na nowo wenę do tw rczego i zdrowego 
gotowania dla całej rodziny. Kiedy zaczniesz gotować z pomoc  kreatywnych 
przepis w  powstan  wyj tkowe i niepowtarzalne  dzieła sztuki kulinarnej.
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ioła  o ejki eteryczne da ej  dieta  asa e  
wiczenia  są naszy i po ocnika i w ty  

isteriu  adaptacji ciała do unkcjonowania
w nowych warunkach. 

Kiedy wiemy, czym i w jaki spos b mo emy sobie pom c, to czujemy się 
bezpiecznie i nagle pojawiaj ce się problemy nie s  w stanie nas zaskoczyć, bo 
mamy swoje, sprawdzone od wiek w narzędzia. I właśnie  mog  być tak  
nasz  apteczk . eżeli na co dzie  przyja nisz si  z naturalnymi , dlaczego 
odmawiać so ie tej rozkoszy w połogu

 je nak pewne zasa y ezpiecze stwa

ykorzystuj tylko  naturalne i ze sprawdzonego ródła. a jakość wpływa 
miejsce zbioru surowca, metody pozyskiwania, sposoby przechowywania itp. 

 maj   wysok  zdolność przenikania, wchłaniaj  się do krwi przez sk rę
i błony śluzowe, działaj  bezpośrednio na cały organizm. ie zaleca się nawet 
w chania olejk w, jakości kt rych nie jesteśmy pewni. nam i polecam tylko 
olejki firm oterra, Vi asan, L. Wszystko, o czym piszę poni ej, dotyczy tylko 
olejk w tych producent w.
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isteriu  adaptacji ciała do unkcjonowania
w nowych warunkach. 
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Idea kreatywnych przepisów daje Ci pełną swobodę 
w kuchni. 

ie musisz się martwić, e kt regoś ze składnik w nie masz w domu
 w takiej sytuacji po prostu u yj składnika alternatywnego

lub zrezygnuj z niego. 

Wiem, e korzystaj c z tych przepis w, odnajdziesz na nowo wenę do tw rczego
i zdrowego gotowania dla całej rodziny. Kiedy zaczniesz gotować z pomoc  
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40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

niej znaczy wi cej. lejki wysokiej jakości s  olejkami terapeutycznymi
i wykazuj  szerokie spektrum działania na nasz organizm. ie jest to tylko 
aromat. Minimalne ilości olejku -  krople  działaj  delikatnie i bezpośrednio. 
Szczeg lne środki ostro ności zachowujemy przy małych dzieciach.

rzy dziecku do  roku życia polecam używać tylko trzec  olejków  
rzewo herbaciane, Lawenda, umianek rzymski.

poso y życia  
dyfuzor  -  krople na  m  pomieszczenia. ajpierw 

pomieszczenie trzeba wywietrzyć, następnie wł czyć dy uzor z  
na -  min

masaż  na  ml oleju do masa u olej ze słodkich migdał w,
z pestek winogron, z sezamu  do  kropli 

czesanie włosów drewnianą szczotką   kropelka 
kąpiel   kropli  rozpuszczone najpierw w ły ce sody, soli

lub miodu
na poduszk    kropla na g rnym rogu poduszki
na ielizn    kropla .

oworodek bardzo dobrze odczuwa ka dy zapach, tym zmysłem poznaje 
świat i kieruj c się właśnie zapachem mleka szuka mamy, odnajduje sutek, by 
m c poczuć bliskość. To bardzo wa ne w połogu, by nie zakł cić tego procesu
i pilnować, by naturalny zapach ciała mamy był dominuj cy.

Sk ra nowo narodzonego jest bardzo cienka i  szybko wnika przez ni  do 
krwi. Maluszek szybciej męczy się emocjonalnie, a ka dy intensywny zapach to 
dla niego emocjonalny bodziec i dodatkowe prze ycie.  tej właśnie przyczyny 
u ywamy tylko dozwolonych  i jedynie w razie potrzeby poradzenia sobie 
z problemem.

Propozycje żywania  w po o
relaksująca kąpiel dla mamy   kropli  Lawendy w emulgatorze 

 ły ce sody oczyszczonej, oleju kokosowego, soli lub miodu 

ro aterapia w poło

Volha Kuśmierska - www.otulicmame.pl

3

Prawa autorskie zastrzeżone - 2023

40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

wa ne jest, by  najpierw wszedł w reakcję z emulgatorem, bo 
sam nie rozpuszcza się w wodzie i staje się jedynie oleist  plam  na 
powierzchni . o k pieli z Lawend  mo e doł czyć te  maluszek. 
Je eli mama jest sama, mo na dodać jeszcze -  kropelki  
kwiatowych r a, geranium, paczula, jaśmin . Lawenda wsp łgra
z układem hormonalnym kobiety, reguluje mikro orę dr g rodnych, 
dezyn ekuje i pomaga w gojeniu się ran

kropelka  Lawenda na ielizn  czy na r g podpaski polecam 
naturalne bawełniane czy bambusowe . ziałanie takie samo, jak
w punkcie , a dodatkowo pachniesz kwiatami  

rzy emoroidac  na odrobinę oleju kokosowego dodaj
 kroplę  Cytrynę   kroplę  rzewo herbaciane  
 kroplę  ozmaryn. Smarować  hemoroidy  razy dziennie.

masaż lizny po cc i po szyciu krocza z mieszank  oleju do masa u 
z kropelk   Patchuli czy y, pomaga w wygładzeniu blizny. o 
ły eczki oleju dodajesz  kroplę 

dezynfekcja powietrza z pomocą dyfuzora  -  krople mieszanki 
 Lawenda i rzewo herbaciane na  m  pomieszczenia przez

-  min. co  godziny kiedy dookoła s  chorzy  
masaż stóp i miejsc, w któryc  są w zły c łonne za uszami, pod 

paszk , na zgięciach łokci, pod kolanem  mieszank   ml oleju do 
masa u z  kroplami  Lawenda i  kroplami  rzewo herbaciane

przy le  gojącym si  p pku   kropla  umianek na  ml 
przegotowanego i ostudzonego oleju na przykład ze słodkich 
migdał w   przecierać delikatnie t  mieszank , u ywaj c patyczka 

nie do uszu
wspomaganie terapii noworodka przy infekcji, w której potrze na 

jest anty iotykoterapia   razy dziennie smarowanie st p dziecka 
mieszank  do masa u  na  ml oleju  krople  umianek
i  krople  z rzewa herbacianego, na zmianę z mieszank  w tych 
samych proporcjach   Lawenda i  rzewo herbaciane. Sam 
akt masa u kochaj cymi dło mi mamy z intencj  wyzdrowienia 

i wzmocnienia ju  jest lecz cy. 

ro aterapia w poło
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masa  brzuszka maluszka i całego ciała mieszank  
do masa u: na  ml oleju ze słodkich migdał w, pestek 
winogron lub z kiełk w pszenicy  kropli olejku umianek. 
Stosujemy, kiedy dziecko jest niespokojne, domyślamy się 

e boli brzuszek, kiedy mamę niepokoi zachowanie dziecka.
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pr t ie i

i c e    p

kres poporodowy to czas  w który  atka 
powinna odpoczywa  po urodzeniu dziecka

i budowa  z ni  re ację. 

Warto zawczasu zadbać o kom ortowe otoczenie, swoje gniazdko , aby ycie 
po porodzie było spokojne i przyjemne dla Was i dla całej rodziny. Umieść blisko 
siebie wszystko, czego potrzebujesz, abyś mogła sięgn ć do wa nych rzeczy 
bez wstawania z ł ka i bez ci głego wołania o pomoc. ad aj przed porodem
o organizacj  domu, a dom zatroszczy si  o ie ie po porodzie.

ak wyposaży  sypia ni
obrze wyposa ona sypialnia jest dla matki i dziecka azylem spokoju i kom ortu, 

jest napełniona ciepłem i pięknem w Tajlandii m wi , e kobieta otoczona 
pięknem szybciej się adaptuje po porodzie  zgadzam się z tym .  Ju  wiesz, 

e nowo narodzona mama powinna du o le eć  przynajmniej tydzie  spędzić
w ł ku, aby odzyskać siły. Właśnie dlatego...

ro  żko
ko powinno być suche, ciepłe i wygodne.

W okresie poporodowym mama i dziecko produkuj  r ne wydzieliny. U matki s  
to upławy wydzieliny poporodowe, ulewaj ce się z piersi mleko oraz pot, kt ry 
mo e w tym czasie występować w  nadmiarze ciało w ten spos b pozbywa się 
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hormon w ci owych i nadmiaru płyn w . U niemowl t zaczynaj  e ektywnie 
pracować nerki i jelita, maluchowi odbija się i ulewa po jedzeniu. Wszystko to 
mo e znale ć się na ł ku. latego, wybieraj c pokrycie na materac, warto 
zakupić wersję wodoodporn . ędzie to pierwszy stopie  ochrony.

Częsta zmiana pościeli jest czasochłonna i zdecydowanie zbyt trudna dla mamy 
w pierwszym miesi cu po porodzie. latego potrzebna jest druga warstwa 
oc ronna  mog  to być jednorazowe podkłady o wymiarach  cm, ręczniki 
rotte, stare ręczniki, kt re idealnie wchłaniaj , stare miękkie pościele zło one 

na kilka warstw, specjalne, nieprzemakalne pieluchy bawełniane.
Umieść jednorazowy podkład na poziomie dolnej połowy ciała, aby chronić 
ł ko przed przeciekaniem wydzielin poporodowych podczas wietrzenia 
krocza. Przypominam, e dla dobra mikro ory dr g rodnych oraz lepszego 
gojenia się ran warto jak najdłu ej przebywać bez majtek i podpaski w czasie, 
w kt rym le ysz. Jeśli mleko cieknie w du ej ilości, podł  drugi podkład pod 
plecy na wysokości piersi, a trzeci tam, gdzie le y dziecko.

rzydadzą i si  przeróżne pieluc y  cienkie  tetrowe, grube  anelowe. Te 
ostatnie s  wygodniejsze przy przewijaniu, ale -  sztuk cienkich i grubych 
pieluch przyda Ci się nie tylko do przewijania. Tetrow  pieluszkę mo na poło yć 
pod gł wkę dziecka, kiedy spacerujesz z nim na świe ym powietrzu. rubsz  
mo esz przykryć śpi ce dziecko, niby lekkim kocykiem. S  to takie przykrycia 
wielo unkcyjne.

ienka, lekka, duża awełniana pieluc a bywaj  te  niezwykle piękne  nadaje 
się do wycierania, zrobienia okładu, zamoczenia, owijania. Mo e posłu yć jako 
poduszka pod głowę w ł eczku i szybkoschn cy ręcznik w łazience.

a wypadek silnego spocenia się lub sporego wycieku mleka, warto mieć
w zasięgu ręki zapasow  koszulę nocn  nadaj c  się do karmienia piersi
z dekoltem lub guzikami z przodu .

trzym j ciep o
Utrzymywanie ciepła jest bardzo wa n  zasad , dzięki kt rej kobieta 
odzyskuje po porodzie siłę. iekt rym matkom jest zimno, innym przeciwnie 
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 doświadczaj  uderze  gor ca. Jeśli odczuwasz takie zmiany temperatury, 
trzymaj blisko siebie grubszy koc albo okryj się l ejszym kocykiem, aby nie 
tracić ciepła. Trzymaj przy ł ku kilka par skarpet  stopy te  powinny być
w cieple.

a aj o wy o
aopatrz się w poduszk  do karmienia lub kul  do karmienia jest to unikalny 

produkt polski, genialny . Szczerze m wi c, wystarcz  te  zwyczajne 
poduszki. Przydadz  się, aby przyj ć maksymalnie wygodn  pozycję podczas 
karmienia piersi  kiedy ramiona i szyja s  rozlu nione, a ręce odci one , czy 
aby zabezpieczyć dziecko. a przykład dzięki poduszkom matka będzie mogła 
jeść w trakcie karmienia piersi . Jeśli martwisz się o hemoroidy lub dyskom ort 
w kroczu, musisz zadbać o siedzenie na czymś miękkim.
Poduszki do karmienia maj  wiele unkcji, jednak mo na u yć ich te  do 
wygodnego  spania. 

 pierwszyc  dniac  po porodzie ko ieta powinna sporo odpoczywać, le c
w ł ku, a nie szukać po całym domu rzeczy, kt rych potrzebuje. latego warto 
mieć obok ł ka mały stolik, sza kę nocn  lub krzesło po to, by wszystko, 
czego potrzeba, znajdowało się w zasięgu ręki. Mnie osobiście sprawdziły się 
koszyczki r nych rozmiar w.

o może zna e  si  przy żk
edzenie i picie dla mamy  butelka wody z zatyczk , termos z zaparzon  

regeneruj c  herbat , kubek ze słomk  lub kubek z dziubkiem do picia na 
le co, lekkie przek ski zaspokajaj ce gł d podczas karmienia piersi . 

a drobiazgi, kt re powinny zawsze znajdować się w zasięgu ręki, będziesz 
potrzebować dwóc  koszy  jednego dla mamy, a drugiego dla niemowlęcia. 
Taki koszyczek będziesz mogła przenosić w to miejsce, w kt rym przebywasz. 
Prościej te  poprosić starszaka, by przyni sł Ci cały koszyczek, łatwo go 
odnajdzie.

o koszyka mamy włóż  leki o ile będ  jej potrzebne , maść na popękane sutki  
lanolinę, chusteczki, mały ręczniczek, wkładki laktacyjne, ulubiony olejek 

r y otowanie nia dka  i ałe o do  po porod ie 
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re t e pr epiS

Idea kreatywnych przepisów daje Ci pełną swobodę 
w kuchni. 

ie musisz się martwić, e kt regoś ze składnik w nie masz w domu
 w takiej sytuacji po prostu u yj składnika alternatywnego

lub zrezygnuj z niego. 

Wiem, e korzystaj c z tych przepis w, odnajdziesz na nowo wenę do tw rczego
i zdrowego gotowania dla całej rodziny. Kiedy zaczniesz gotować z pomoc  
kreatywnych przepis w  powstan  wyj tkowe i niepowtarzalne dzieła sztuki 
kulinarnej.
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eteryczny, chustę do podwi zania brzuszka przy wstawianiu itp. Większość 
mam od pierwszego dnia po porodzie wstaje z ł ka do toalety, więc wygodniej 
jest trzymać środki pielęgnuj ce krocze w łazience. Je eli mama w pierwszych 
dniach po porodzie nie wstaje z ł ka, środki te musz  znale ć się w jej koszyku.

 koszyku dla dziecka umieść  rzeczy potrzebne do pielęgnacji pępka, lanolinę, 
patyczki nie do uszu , pudełeczko na zu yte przybory higieniczne, krem 
ochronny na pośladki, olej kokosowy ze słodkich migdał w, m kę ziemniaczan  
zamiast pudru, no yczki czy obcinacz  do paznokci, mały termos z ciepł  wod  
czy z zaparzonymi ziołami rumianek, nagietek  i  szklankę, waciki, pieluszki 
na zmianę i ubranka, chusteczki nawil ane itp.

W celu utrzymania porz dku umieść przy ł ku dwa kosze z pokrywkami  jeden 
na śmieci, drugi na brudne ubrania. W ten spos b w otoczeniu matki i dziecka 
nie będzie ani porozrzucanych rzeczy, ani nieprzyjemnych zapach w.

Przygotuj sobie specjalne pudełko na różnego rodzaju przydatne rzeczy. Pomyśl, 
w kt rym miejscu obok ł ka najlepiej naładować tele on kom rkowy czy 
laptopa, tak aby kable nie przeszkadzały, a były w miarę długie. W ci gu 
pierwszych czterdziestu dni po porodzie mo esz obejrzeć wszystkie filmy
i odsłuchać wszystkie podcasty, na kt re miałaś wcześniej ochotę, ale nie udało 
Ci się z powodu r nych spraw. 

 pudełku na rekreacj  i rozrywk  umieść wszystko, co Cię interesuje, rzeczy, 
za kt re dawno chciałaś się zabrać: ksi ki, kt re odkładałaś na lepsze czasy, 
kolorowanki antystresowe, drobne rękodzieło. Jeśli masz siłę i natchnienie do 
pracy na komputerze, kup wcześniej specjaln  podstawkę pod laptop.

Jeśli masz starsze dzieci, warto do tego pudełka wło yć te  coś dla nich: lalkę, 
b czka, zabawki, szybk  grę planszow , album ze zdjęciami,  ksi kę na rynku 
jest wiele pozycji na temat narodzin, rodze stwa i niemowl t. Ja proponuję 

Pępek świata  poło nej Karoliny Wyrembek-Urban, czytaj c j  mo na 
wspominać, jak ten starszak był kiedyś noworodkiem .
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ak wyposaży  azienk
rugim wa nym strategicznym miejscem dla świe o upieczonej mamy jest 

łazienka. Przez pierwsze dni po porodzie warto chodzić do toalety ostro nie
i powoli. Wiesz ju , e szczeg lnie istotna jest dokładna higiena krocza.

 łazience powinien znale ć si  zapas wkład w poporodowych, bielizny 
osobistej, ręcznik w, dzbanek do płukania naparami ziołowymi, środki i olejki 
na hemoroidy, lekarstwa dla krocza, podstawka pod nogi, jałowe chusteczki, 
na kt re wykłada się maść do gojenia krocza i kt re mo na przykładać na szwy 
podczas pierwszych wypr nie , szczotka do szczotkowania na sucho przed 
prysznicem itp. 

la dziecka przygotuj w łazience mydło dla niemowl t choć nie jest 
obowi zkowe  i ręcznik lub du  pieluchę bawełnian , aby po umyciu mo na 
było maluszka szybko wytrzeć. owoczesne badania pokazuj , e warto 
się wstrzymać z pierwsz  k piel  noworodka w pierwszych  dniach po 
narodzinach.

opilnuj, aby wszystko, czego potrzebujesz, znalazło się wcześniej w łazience
i pod ręk . Umieść tam zapas środk w do higieny i pielęgnacji krocza, aby nie 
martwić się o to po porodzie.

ak wyposaży  k c ni
dy młoda matka wraca do sił, w kuchni wszystko powinno być 

zorganizowane w taki spos b, aby osoba przygotowuj ca posiłki mogła łatwo 
wszystko znale ć i nie zamęczać poło nicy pytaniami. Szczeg ln  uwagę 
trzeba zwr cić na składniki i przepisy dotycz ce diety karmi cej mamy.

Kuchnia powinna być zaadaptowana dla osoby, kt ra gotuje, gdy mama wraca 
do sił. Warto wszystkie składniki  na zdrowe posiłki dla mamy wło yć do jednej 
sza ki czy kontenera. a widocznym miejscu zostaw wydrukowane Kreatywne 
przepisy i checklistę W jaki spos b mogę pom c po porodzie .
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Wiem, e korzystaj c z tych przepis w, odnajdziesz na nowo wenę do tw rczego
i zdrowego gotowania dla całej rodziny. Kiedy zaczniesz gotować z pomoc  
kreatywnych przepis w  powstan  wyj tkowe i niepowtarzalne dzieła sztuki 
kulinarnej.
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C , je eli jeszcze ci gle nie napisałaś swojego indywidualnego planu połogu, 
najwy szy czas zacz ć

alecam tak e napisać swoj  indywidualn  listę potrzebnych rzeczy do realizacji 
swojego planu połogu  Przygotowałam dla Ciebie w tym celu specjalne arkusze 
do wydrukowania.
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Wiem, e korzystaj c z tych przepis w, odnajdziesz na nowo wenę do tw rczego
i zdrowego gotowania dla całej rodziny. Kiedy zaczniesz gotować z pomoc  
kreatywnych przepis w  powstan  wyj tkowe i niepowtarzalne dzieła sztuki 
kulinarnej.
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C , je eli jeszcze ci gle nie napisałaś swojego indywidualnego planu połogu, 
najwy szy czas zacz ć

alecam tak e napisać swoj  indywidualn  listę potrzebnych rzeczy do realizacji 
swojego planu połogu  Przygotowałam dla Ciebie w tym celu specjalne arkusze 
do wydrukowania.
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o cięciu cesarski ... reko endacje są nieco inne. 

enera nie sa  czas rehabi itacji po porodzie 
wydłu a się do  iesięcy czy nawet do roku. 

aj sobie czas na godn  adaptację szczeg lnie, e prze yłaś operację. arto 
otulić si  maksymalnie troską i ciepłem. Wiem dokładnie, e Twoje serce bardziej 
potrzebuje uzdrowienia  nawet mocniej ni  ciało, kt re w spokoju świetnie 
sobie poradzi. ierz , że pi kny, godny połóg powoli uzdrowi wszystkie woje 

lizny .

ięcej d a duszy  trochę d a ciała

ieta  
operacja jest większym stresem dla jelit, kt re w nienaturalny spos b zostały 
przesunięte na moment wydobywania zieci tka z macicy. latego w szczeg lny 
spos b bliscy musz  zatroszczyć się o zdrowe i lekkostrawne posiłki. Sama ju  
po operacji zadbaj o rozlu nienie przepony przez świadomy, głęboki oddech
i po zagojeniu rany zaczynaj samodzielny masa  brzuszka, bardzo powolny
i delikatny.

Je eli jesteś po cc, opr cz wszystkiego, co napisałam wy ej, proponuj  wczesne 
pierwsze pionizowanie, lekki masa  ciała, kt ry mo e robić ktoś z bliskich
i elementarn  gimnastykę, kt r  mo na zacz ć ju  po -  godzinach od 
operacji. Ju  w szpitalu proś mę a, by masował Ci stopy, plecy, nogi.
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Wszystko to po to, aby zapobiec powstawaniu zrost w, zastoj w, atonii jelit, 
aby pom c w gojeniu się blizny, normalizacji oddychania po znieczuleniu 
og lnym i polepszyć stan psychologiczny i emocjonalny.
 

 pierwszyc  o ac  eż c na p ecac  w żk
ynamiczne zaciskaj pięści -  razy .
ginaj i prostuj nadgarstki, wykonuj kr enia nadgarstk w

w jedn  i drug  stronę -  razy .
a przemian zginaj i prostuj stopy w stawach skokowych -  

razy .
a przemian podnoś i opuszczaj wyprostowan  rękę nad głow , 

mo na dotykać ł ka. Podnoś prawę rękę  głęboki wdech nosem, 
opuszczaj  wydech buzi . Tak samo z lew  ręk  -  razy .

ko o  o y po cc
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tułowia, stopy postaw na podłodze, a nogi zegnij w kolanach. Unieś 
miednicę, policz do dw ch i opuść. Powt rz ćwiczenie około  razy.

Ciepła k piel jest mo liwa tylko po  dniach od cc.  Innych ogranicze  nie ma. 

a ne  by aksy a nie się oszczędza
i wsłuchiwa  się w swoje ciało.

o i izacja izny
Po zdjęciu szw w i zagojeniu się rany pooperacyjnej, jak tylko będziesz 
mogła dotkn ć lekko blizny, zaczynaj zaprzyja niać  si  z nią, czyli dotykać 
i poznawać. Poł  cał  swoj  rozlu nion  dło  na bli nie, z wdzięczności  
słuchaj całym swoim sercem to jest miejsce, przez kt re wyszło Twoje 

ziecko . Słuchaj tak, jak słuchasz muzyki czy opowieści swoich dzieci. 
alej mo esz zastosować masa  mobilizację  blizny w celu zapobiegania 

zrostom palcami  ruchy okrę ne wok ł blizny, ruchy poprzeczne z delikatnym 
odci ganiem sk ry od tkanki podsk rnej, warstwowo, coraz głębiej  na ile 

o ię i  esarski  
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maści na lizny z wyci giem z cebuli, silikonowe lub z masy perłowej, plastry 
silikonowe, z dodatkiem olejk w eterycznych Patchuli czy z y . agrałam 
dla Ciebie kr tk  instrukcję.

yczę Ci odne o i piękne o poło u.
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Ten e-book jest w nietypowy sposób – pośród innych obecnych na rynku  – 
skoncentrowany wokół mamy w  połogu. Wiem jednak doskonale, że Twoją 
główną troską jest dobro Twojego maleństwa. Dlatego postanowiłam opowie-
dzieć także o tym, co jest najważniejsze i najbardziej praktyczne w opiece nad 
dzieckiem w pierwszych tygodniach. Pamiętaj, że masz prawo do wizyty po-
łożnej środowiskowej, która powinna fachowo odpowiedzieć na Twoje wątpli-
wości. Idealnie, jeżeli to będzie osoba znana Ci i zaufana. Dobrze jest też po-
rozmawiać ze swoimi doświadczonymi koleżankami i znaleźć swoją mentorkę 
w sprawach rodzicielskich także wśród nich. 

Jak się troszczyć o noworodka?

Obdarowywać miłością i obserwować oddychanie, temperaturę ciała, wy-
gląd skóry, rytm serca, procesy jedzenia i wydalania. Oceniamy stan dziecka 
poprzez wygląd i sposób, w jaki dziecko reaguje na mamę.

Oddychanie ma być swobodne i nie wymagać dodatkowego wysiłku. Może 
być nieregularne, powolne z momentami przyspieszenia. 40-60 cykli na mi-
nutę. Liczymy przez całą minutę, bo jest nieregularne. Czasami pojawia się 
odgłos chrumkania, jeżeli zalega śluz. Wtedy warto zatroszczyć się o wilgotne 
powietrze – 60% i temperaturę – 18-20ºC (optymalne warunki dla dobrosta-
nu dróg oddechowych) w  pomieszczeniu, aby drogi oddechowe oczyszczały 
się samodzielnie. Można też potrzymać jakiś czas dziecko buzią w dół. W osta-
teczności, z wielką ostrożnością, skorzystać z miękkiej gruszki.

Bicie serca może być lekko arytmiczne. Rytm serca maluszka to 80-160 
uderzeń na minutę. 

Temperaturę ciała można zmierzyć pod paszką i dodać 1ºC. 36.3-37.5ºC jest 
normalną temperaturą. Twoja położna środowiskowa z pewnością o to zapyta. 
Około trzeciego dnia możliwy jest fizjologiczny gwałtowny wzrost temperatu-
ry ciała do nawet 39ºC. Upewnij się, że dziecko dobrze ssie i w pokoju nie jest 
za gorąco.

Troska o noworodka

40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

ie y nie warto ro i  parowej nasia wki

je eli s  jeszcze otwarte i krwotoczne rany, in ekcja dr g rodnych w ostrej azie. 
Szew na kroczu nie jest przeciwwskazaniem. 

ak to zro ić

rzepisy na napary z ziół do podmywania si  i do nasiadówek

na zagojenie si  p kni cia na kroczu i wewn trznego szwu po cc
 ły ki kory dębu   ły ki nagietka   ły ki rumianku   ły ki 

szałwii mo na zastosować zioła w torebkach dla wygody i szybkiego 
zaparzania  wtedy odpowiednio  ły ka   torebka

dla rozlu niania przy olesnyc  skurczac  poporodowyc   ły ki 
nalewki z waleriany   ły ki nalewki z serdecznika dostępna
w aptece  dodać do gor cej wody i zrobić nasiad wkę parow

dla przyjemnego zapac u poc wy  ziele rozmarynu   ły ki soli 
morskiej

przy grzy icy poc wy   ły ki rumianku lub  torebki    ły ki 
szałwii

przy emoroidac   ły ki korzenia łopianu   ły ki rumianku 
 ły ki kory dębu.

r i tyd ie  po porod ie
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Potrzebujesz: garnek lub miska, koc, skarpetki, zioła, ciepły nap j.

adbaj o ciepło w pomieszczeniu, w kt rym chcesz przeprowadzić parow  
nasiad wkę. astępnie wlej do garnka ,  litra wody, dodaj -  ły ki mieszanki 
zi ł, doprowadź do wrzenia i gotuj na małym ogniu 10-15 min. Na koniec mo esz 
dodać ły kę soli morskiej. Napar z ziół wlej do miski i postaw w miejscu przygotowanym 
do nasiadówki. W przygotowanym wcześniej pomieszczeniu uklęknij, oprzyj się na 
łokciach o fotel, kanapę czy łó ko. Podstaw miskę z naparem pod sobą w taki sposób, 
aby para była skierowana na krocze. Poczekaj jednak, a  nie będzie ona tak mocno 
parzyć, tylko osiągnie przyjemną temperaturę. Otul się kocem i 15-20 minut grzej się nad 
unosząca się parą ziołową. Warto wcześniej zało yć skarpetki i zrobić sobie ciepłą 
herbatę, by móc ją popijać podczas tego procesu. Po nasiadówce, weź szybki, ciepły 
prysznic i od razu pójdź do łó ka, uwa ając, by się nie wychłodzić.
Są dostępne specjalne krzesełka do nasiadówek parowych. Ewentualnie mo esz 
wykorzystać wiadro, którego brzeg dobrze jest obło yć ręcznikiem, tak aby móc usiąść. 
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re t e pr epiS

Idea kreatywnych przepisów daje Ci pełną swobodę 
w kuchni. 

ie musisz się martwić, e kt regoś ze składnik w nie masz w domu
 w takiej sytuacji po prostu u yj składnika alternatywnego

lub zrezygnuj z niego. 

Wiem, e korzystaj c z tych przepis w, odnajdziesz na nowo wenę do tw rczego
i zdrowego gotowania dla całej rodziny. Kiedy zaczniesz gotować z pomoc  
kreatywnych przepis w  powstan  wyj tkowe i niepowtarzalne dzieła sztuki 
kulinarnej.
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Wszystko to po to, aby zapobiec powstawaniu zrost w, zastoj w, atonii jelit, 
aby pom c w gojeniu się blizny, normalizacji oddychania po znieczuleniu 
og lnym i polepszyć stan psychologiczny i emocjonalny.
 

 pierwszyc  o ac  eż c na p ecac  w żk
ynamiczne zaciskaj pięści -  razy .
ginaj i prostuj nadgarstki, wykonuj kr enia nadgarstk w

w jedn  i drug  stronę -  razy .
a przemian zginaj i prostuj stopy w stawach skokowych -  

razy .
a przemian podnoś i opuszczaj wyprostowan  rękę nad głow , 

mo na dotykać ł ka. Podnoś prawę rękę  głęboki wdech nosem, 
opuszczaj  wydech buzi . Tak samo z lew  ręk  -  razy .

ko o  o y po cc
Podnoszenie miednicy: poł  się na podłodze, ręce poł  wzdłu  

tułowia, stopy postaw na podłodze, a nogi zegnij w kolanach. Unieś 
miednicę, policz do dw ch i opuść. Powt rz ćwiczenie około  razy.

Ciepła k piel jest mo liwa tylko po  dniach od cc.  Innych ogranicze  nie ma. 

a ne  by aksy a nie się oszczędza
i wsłuchiwa  się w swoje ciało.

o i izacja izny
Po zdjęciu szw w i zagojeniu się rany pooperacyjnej, jak tylko będziesz 
mogła dotkn ć lekko blizny, zaczynaj zaprzyja niać  si  z nią, czyli dotykać 
i poznawać. Poł  cał  swoj  rozlu nion  dło  na bli nie, z wdzięczności  
słuchaj całym swoim sercem to jest miejsce, przez kt re wyszło Twoje 

ziecko . Słuchaj tak, jak słuchasz muzyki czy opowieści swoich dzieci. 
alej mo esz zastosować masa  mobilizację  blizny w celu zapobiegania 

zrostom palcami  ruchy okrę ne wok ł blizny, ruchy poprzeczne z delikatnym 
odci ganiem sk ry od tkanki podsk rnej, warstwowo, coraz głębiej  na ile 

o ię i  esarski  
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Zazwyczaj pępek noworodka nie wymaga specjalnych środków do pielęgnacji. 
Najważniejsze, aby utrzymywać suchość i pozwolić budować się naturalnej odpor-
ności przy procesie gojenia się tej pierwszej rany. Trzeba odwijać pieluszkę i osu-
szać to miejsce jałowym gazikiem, jeżeli będzie mokre. Po 1-2 tygodniu odpada ki-
kut pępowiny i  przez kilka kolejnych dni może pozostawać w  tym miejscu ranka 
z odrobiną krwi. Dalej utrzymujemy tę okolicę w suchości i czystości. Jeśli pępek 
jest gorący, zaczerwieniony, ropieje – może być potrzebne użycie dodatkowych 
środków (po konsultacji z położną).

Skóra noworodka jest niezwykle wrażliwa. W  pierwszych 48 godzinach po-
jawia się wysypka na tułowiu i klatce piersiowej maleństwa. Nagle skóra zaczyna 
być bardzo sucha, naskórek się łuszczy. Możesz być zaskoczona, że Twój piękny 
noworodek nagle cały jest w krostach i skórkach. Jest to jednak naturalna reakcja 
na nowe środowisko. Kąpiel w  naszej (dalekiej od ideału) wodzie można odłożyć 
na 10-15. dzień po narodzinach, aby pozwolić całkowicie wchłonąć się naturalnej 
mazi płodowej i nie spłukać tego dermatologicznego skarbu. Cała pielęgnacja skóry 
w pierwszych dniach może ograniczać się do mycia pupki, buźki i dłoni przy po-
mocy wacików i ciepłej przegotowanej wody. Unikamy wszelkiego kontaktu skóry 
ze środkami chemicznymi, kosmetykami, proszkami. Nawet mocniejsze zapachy 
są drażniące. Naturalne oleje spożywcze, ciepła przegotowana woda, mleko mamy 
prosto z piersi na skórę wystarczą. Na podrażnioną skórę pupy – mąka ziemnia-
czana i lanolina. Ubrania niech będą z tkanin naturalnych, miękkie i wyprane przed 
pierwszym założeniem. Bardzo cenię sobie ubranka z merynosa.

Noworodek bardzo dobrze wyczuwa każdy zapach, tym zmysłem poznaje świat 
i kierując się właśnie zapachem mleka, szuka mamy. Odnajduje sutek, by móc po-
czuć bliskość. To bardzo ważne w połogu, by nie zakłócić tego procesu i pilnować, 
by naturalny zapach ciała mamy był dominujący. Dlatego unikamy korzystania przy 
noworodku ze środków o intensywnym zapachu.

Żółtaczka fizjologiczna pojawia się u około 70% noworodków w 2-3 dobie i jest 
spowodowana zbyt dużą ilością czerwonych krwinek. Zaczyna się od głowy, białek 
oczu, tułowia, dłoni. Samodzielnie ustępuje 7-10 dnia (chociaż żółty kolor skóry 
może jeszcze utrzymywać się dłużej). Pomagamy dziecku, jeśli często przykładamy 
je do piersi i wystawiamy na działanie promieni słońca (3-4 minuty na zewnątrz 
lub do 20 minut przez szybę). Niepokojącym objawem jest pojawienie się żółtego 
koloru skóry już w pierwszej dobie, kiedy z żółto-pomarańczowego zmienia się on 
na oliwkowo-żółty, mocz jest koloru brązowego, a stolec szarobury. Przy wszyst-
kich wyżej wymienionych niepokojących objawach dodatkowych należy zgłosić się 
do lekarza, jeśli dziecko jest ospałe, senne i trzeba wybudzać je na karmienie.

W ciągu pierwszych dni można zauważyć u noworodka powiększone gruczoły 
piersiowe i zmiany w narządach płciowych. U dziewczynek widoczna jest powięk-
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Troska o noworodka

https://otulicmame.pl/


re t e pr epiS

Idea kreatywnych przepisów daje Ci pełną swobodę 
w kuchni. 

ie musisz się martwić, e kt regoś ze składnik w nie masz w domu
 w takiej sytuacji po prostu u yj składnika alternatywnego

lub zrezygnuj z niego. 

Wiem, e korzystaj c z tych przepis w, odnajdziesz na nowo wenę do tw rczego
i zdrowego gotowania dla całej rodziny. Kiedy zaczniesz gotować z pomoc  
kreatywnych przepis w  powstan  wyj tkowe i niepowtarzalne dzieła sztuki 
kulinarnej.
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szona łechtaczka i  wydobywa się śluz z  pochwy. To wszystko jest niegroźne 
i dzieje się ze względu na hormony mamy krążące we krwi dziecka.

Każde dziecko w pierwszych dobach traci 5-10% wagi od masy urodzenio-
wej. Od drugiego tygodnia waga się wyrówna i zacznie rosnąć w górę.

Oczka można przemywać mlekiem mamy lub roztworem soli fizjologicznej, 
wycierając delikatnie wacikiem od zewnętrznej strony powieki w kierunku 

nosa. Kanaliki łzowe, ze względu na swój malutki jeszcze rozmiar, mogą nie 
nadążać z oczyszczaniem oczu, które w efekcie jakby ropieją. Może to trwać, 
dopóki dziecko nie podrośnie, nawet 3-6 miesięcy. Cierpliwie przemywaj.

Dziecko karmione piersią ma szeroko otwierać buzię, chwytać dość głęboko 
i aktywnie ssać. Jeśli nie boli Cię ssanie (na początku moment chwytania może 
być bolesny), słyszysz, jak dziecko połyka mleko, widzisz, że generalnie jest 
spokojne i zadowolone – to wydaje się, że z karmieniem wszystko jest u Was 
w porządku. Zwróć uwagę, czy dziecku ulewa się po karmieniu. Jeżeli dzieje się 
to regularnie, kiedy leży spokojnie już po karmieniu – można sprawdzić, czy 
w takiej sytuacji odbijanie będzie pomocne. Jeżeli zaśnie podczas karmienia, 
nie trzeba pionizować go do odbicia. 

W ciągu pierwszej doby, noworodek musi wysikać się i wypróżnić minimum 
jeden raz. Położna zapyta także o to. Pierwsze 3 dni to czas wydalania smół-
ki, która jest gęsta i  trudno się dopiera. Kiedy laktacja już jest uregulowana, 
dziecko zazwyczaj robi siku i kupkę po każdym karmieniu w ciągu pierwszego 
miesiąca. Jeśli masz wątpliwości, poproś o  wsparcie swoją zaufaną położną, 
Certyfikowanego Doradcę Laktacyjnego lub liderkę La Leche League.
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re t e pr epiS

Idea kreatywnych przepisów daje Ci pełną swobodę 
w kuchni. 

ie musisz się martwić, e kt regoś ze składnik w nie masz w domu
 w takiej sytuacji po prostu u yj składnika alternatywnego

lub zrezygnuj z niego. 

Wiem, e korzystaj c z tych przepis w, odnajdziesz na nowo wenę do tw rczego
i zdrowego gotowania dla całej rodziny. Kiedy zaczniesz gotować z pomoc  
kreatywnych przepis w  powstan  wyj tkowe i niepowtarzalne dzieła sztuki 
kulinarnej.
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40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

Wszystko to po to, aby zapobiec powstawaniu zrost w, zastoj w, atonii jelit, 
aby pom c w gojeniu się blizny, normalizacji oddychania po znieczuleniu 
og lnym i polepszyć stan psychologiczny i emocjonalny.
 

 pierwszyc  o ac  eż c na p ecac  w żk
ynamiczne zaciskaj pięści -  razy .
ginaj i prostuj nadgarstki, wykonuj kr enia nadgarstk w

w jedn  i drug  stronę -  razy .
a przemian zginaj i prostuj stopy w stawach skokowych -  

razy .
a przemian podnoś i opuszczaj wyprostowan  rękę nad głow , 

mo na dotykać ł ka. Podnoś prawę rękę  głęboki wdech nosem, 
opuszczaj  wydech buzi . Tak samo z lew  ręk  -  razy .

ko o  o y po cc
Podnoszenie miednicy: poł  się na podłodze, ręce poł  wzdłu  

tułowia, stopy postaw na podłodze, a nogi zegnij w kolanach. Unieś 
miednicę, policz do dw ch i opuść. Powt rz ćwiczenie około  razy.

Ciepła k piel jest mo liwa tylko po  dniach od cc.  Innych ogranicze  nie ma. 

a ne  by aksy a nie się oszczędza
i wsłuchiwa  się w swoje ciało.

o i izacja izny
Po zdjęciu szw w i zagojeniu się rany pooperacyjnej, jak tylko będziesz 
mogła dotkn ć lekko blizny, zaczynaj zaprzyja niać  si  z nią, czyli dotykać 
i poznawać. Poł  cał  swoj  rozlu nion  dło  na bli nie, z wdzięczności  
słuchaj całym swoim sercem to jest miejsce, przez kt re wyszło Twoje 

ziecko . Słuchaj tak, jak słuchasz muzyki czy opowieści swoich dzieci. 
alej mo esz zastosować masa  mobilizację  blizny w celu zapobiegania 

zrostom palcami  ruchy okrę ne wok ł blizny, ruchy poprzeczne z delikatnym 
odci ganiem sk ry od tkanki podsk rnej, warstwowo, coraz głębiej  na ile 

o ię i  esarski  
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re t e pr epiS

Idea kreatywnych przepisów daje Ci pełną swobodę 
w kuchni. 

ie musisz się martwić, e kt regoś ze składnik w nie masz w domu
 w takiej sytuacji po prostu u yj składnika alternatywnego

lub zrezygnuj z niego. 

Wiem, e korzystaj c z tych przepis w, odnajdziesz na nowo wenę do tw rczego
i zdrowego gotowania dla całej rodziny. Kiedy zaczniesz gotować z pomoc  
kreatywnych przepis w  powstan  wyj tkowe i niepowtarzalne dzieła sztuki 
kulinarnej.
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o ywne koktaj e na dru ie niadanie i ko ację

aza wy ierz  opcje   ugotowana kasza jaglana, surowe 
płatki owsiane, namoczone migdały bez sk rki, namoczone ziarna 
słonecznika, namoczone wi rki kokosowe, mleko roślinne czy dobre 
zwierzęce.

woce warzywa  opcje  surowy banan, awokado, mango, 
ananas, maliny, truskawki i inne sezonowe jag dki, pieczone jabłko, 
dynia. 

odatkowy płyn  płyn powstały po ugotowaniu ziaren lnu taki 
kisiel , woda, mleko, sok.

odatki  opcje  listki melisy czy mięty, kakao, karob, nasiona 
chia, cukier kokosowy, syrop daktylowy, zmielony młody jęczmie , 
spirulina, gryka zielona, sproszkowana , kurkuma, imbir, cynamon, 
kardamon, namoczone daktyle, wanilia, olej kokosowy, odrobinka 
soli.

pos  przy otowania: zmiksować wybrane składniki blenderem z ilości  
płynu odpowiedni  do wybranej konsystencji.

Przyk a y  
kasza jaglana migdały banan cynamon kardamon olej kokosowy.
mleko kokosowe wi rki kokosowe truskawki daktyle wanilia.

40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie reatywne pr episy
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40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

asza na słono 

Warto ugotować więcej ni  jedn  porcję kaszy, by m c w ka dej chwili na szybko 
przyrz dzić j  w wersji na słono czy na słodko.

gotowana kasza  opcje  jaglana, gryczana, komosa ry owa, 
ry  biały, br zowy, czarny.

arzywa  opcje   cebula, czosnek, marchewka, groszek, 
kukurydza, szpinak, suszony pomidor, cukinia, ewentualnie 
zamro ony mi  warzywny.

rzyprawy  pieprz ziołowy, domowa wegeta, curry, garam masala, 
czosnek staropolski, suszone zioła, zioła prowansalskie, słodka 
papryka.

odatki  opcje  oliwa, sos sojowy, ser eta, kozi ser, płatki 
dro d owe, pra one ziarna, kiełki, pra ony sezam, szczypiorek.

pos  przy otowania  pokrojone czosnek i cebulę podsma yć na oliwie, 
dodać s l i wybrane przyprawy. astępnie dodać pokrojone wybrane warzywa, 
wymieszać i dusić pod przykryciem. o gotowych warzyw dodać ugotowan  
kaszę, wymieszać, doprawić do smaku.

Przyk a  kasza jaglana z cebul  i groszkiem, podana z pra onymi ziarnami 
słonecznika i z sosem sojowym. 

reatywne pr episy
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re t e pr epiS

Idea kreatywnych przepisów daje Ci pełną swobodę 
w kuchni. 

ie musisz się martwić, e kt regoś ze składnik w nie masz w domu
 w takiej sytuacji po prostu u yj składnika alternatywnego

lub zrezygnuj z niego. 

Wiem, e korzystaj c z tych przepis w, odnajdziesz na nowo wenę do tw rczego
i zdrowego gotowania dla całej rodziny. Kiedy zaczniesz gotować z pomoc  
kreatywnych przepis w  powstan  wyj tkowe i niepowtarzalne dzieła sztuki 
kulinarnej.
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reatywne pr episy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

asza na słodko

aza  opcje  Ugotowana kasza jaglana, ry  biały. Płatki 
owsiane i kaszę kukurydzian  gotować razem ze słodkimi dodatkami 
z przepisu, z dodatkiem dobrego oleju czy masła, cały czas mieszaj c.

woce wy ierz  opcje  jabłka, gruszki, brzoskwinie, banan, 
dynia, marchewka starta na tarce, suszone owoce daktyle, morele, 
rodzynki, urawina .

odatki wy ierz  opcje  zmielone ziarna i orzechy, sk rka
z cytryny, wi rki kokosowe, olej kokosowy masło klarowane, masło 
min.  tłuszczu, dobre oleje, mleko roślinne  zwierzęce tylko ze 
sprawdzonego r dła .

rzyprawy  opcje  wanilia, imbir, cynamon, kardamon, 
kurkuma, karob, kakao.

pos  przy otowania  wybrane składniki wymieszać w garnku i gotować -
 min do ugotowania wszystkich składnik w . otow  kaszę mo na podać

z dodatkow  porcj  mleka, posypan  ziarenkami granatu czy 
innymi pokrojonymi owocami. Mo na te  osobno przygotować 
w garnku mus owocowy z dodatkami i podać z nim ciepł  kaszę.

Przyk a  
wsianka: Płatki owsiane zalać gor c  wod , dodać ły kę oleju kokosowego, 

jabłko i marchewkę  start  na tarce  parę pokrojonych daktyli  szczyptę 
kardamonu  sk rkę z cytryny. okładnie wymieszać i gotować na małym 
ogniu  min, często mieszaj c.
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lub zrezygnuj z niego. 

Wiem, e korzystaj c z tych przepis w, odnajdziesz na nowo wenę do tw rczego
i zdrowego gotowania dla całej rodziny. Kiedy zaczniesz gotować z pomoc  
kreatywnych przepis w  powstan  wyj tkowe i niepowtarzalne dzieła sztuki 
kulinarnej.
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reatywne pr episy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

asza na słodko

aza  opcje  Ugotowana kasza jaglana, ry  biały. Płatki 
owsiane i kaszę kukurydzian  gotować razem ze słodkimi dodatkami 
z przepisu, z dodatkiem dobrego oleju czy masła, cały czas mieszaj c.

woce wy ierz  opcje  jabłka, gruszki, brzoskwinie, banan, 
dynia, marchewka starta na tarce, suszone owoce daktyle, morele, 
rodzynki, urawina .

odatki wy ierz  opcje  zmielone ziarna i orzechy, sk rka
z cytryny, wi rki kokosowe, olej kokosowy masło klarowane, masło 
min.  tłuszczu, dobre oleje, mleko roślinne  zwierzęce tylko ze 
sprawdzonego r dła .

rzyprawy  opcje  wanilia, imbir, cynamon, kardamon, 
kurkuma, karob, kakao.

pos  przy otowania  wybrane składniki wymieszać w garnku i gotować -
 min do ugotowania wszystkich składnik w . otow  kaszę mo na podać

z dodatkow  porcj  mleka, posypan  ziarenkami granatu czy 
innymi pokrojonymi owocami. Mo na te  osobno przygotować 
w garnku mus owocowy z dodatkami i podać z nim ciepł  kaszę.

Przyk a  
wsianka: Płatki owsiane zalać gor c  wod , dodać ły kę oleju kokosowego, 

jabłko i marchewkę  start  na tarce  parę pokrojonych daktyli  szczyptę 
kardamonu  sk rkę z cytryny. okładnie wymieszać i gotować na małym 
ogniu  min, często mieszaj c.
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reatywne pr episy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

zybka zapiekanka z twaro u tłuste o

Przepis po stawowy
 g twarogu

 jajko
 szklanki śmietany czy kefiru
 g miękkiego masła 

 ły ki kaszy manny
 ły eczka proszku do pieczenia
 szczypta soli

Wszystkie składniki dokładnie wymieszać blenderem.

odatki wy ierz  opcje  banan, jabłko, gruszka, suszone 
owoce, orzechy, sk rka z pomara czy czy cytryny, cukier, cynamon, 
wanilia, kakao, płatki owsiane czy inne. 

Masę twarogow  wyło yć do wysmarowanej masłem i posypanej bułk  tart  
ormy i piec  min w  st. C, a  zapiekanka nabierze złocistego koloru.
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reatywne pr episy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

osół ocy

aza  mięso indyk, kurczak, kr lik  i warzywa, ryba karp czy 
inna z rzeki, makrela, oko  morski  i warzywa, same warzywa.

arzywa im wi cej tym lepiej  marchewka, korze  pietruszki, 
selera, natka pietruszki, jarmu , dynia, cebulka w łupinach.

rzyprawy  korze  imbiru, go dziki, ziele angielskie, liści 
laurowy, pieprz, pieprz ziołowy, cynamon w laskach, suszone ziele 
lubczyku, pietruszki.

pos  przy otowania  w du ym garnku uło yć mięso z kośćmi zale y nam na  
kolagenie , warzywa obrane wszystkie, kt re macie , przyprawy.

alać zimn  wod  i dodać ły kę octu jabłkowego.
a małym ogniu podgrzewać, następnie na najmniejszym ogniu gotować 

niemal e moczyć , długo, -  godzin. W przypadku rosołu z ryb , kawałki 
ryby dodać na ostatnie  min gotowania rosołu.

os ł warzywny zacz ć przygotowywać od podsma enia na oliwie pokrojonej 
cebuli z czosnkiem i przyprawami. astępnie dodać resztę warzyw du o
i zalać gor c  wod .

a koniec gotowania dodać s l do smaku, suszone ziele pokrzywy, pietruszki, 
lubczyku. Mo e te  być świe a natka.

ajlepiej podawać z ugotowan   kasz  jaglan  lub z komosa ry ow .
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reatywne pr episy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

rano a 

obra na przek ski i kolacje. Warto przygotować przed porodem minimum
z  kg płatk w.

aza  płatki owsiane, ugotowana kasza jaglana, płatki orkiszowe, 
jęczmienne czy inne.

okre składniki  roztopiony olej kokosowy, oliwa z oliwek, olej 
ry owy, syrop daktylowy, syrop z agawy, mi d, mus jabłkowy, cukier 
kokosowy ewentualnie br zowy .

rzyprawy  cynamon, imbir suszony, kurkuma, kardamon, 
wanilia.

odatki  pokrojone orzechy, sezam, kakao, karob, suszone owoce 
uwaga  odać do upieczonej ju  granoli .

pos  przy otowania  w du ej misce dokładnie wymieszać wybrane składniki, 
wyło yć na blaszce do pieczenia i piec -  min w  st. C, często mieszaj c, 
by nie przepalić. Ju  do upieczonej granoli dodać owoce suszone.

Podawać z mlekiem czy sokiem, z ziarenkami granatu lub z innymi owocami, 
z dodatkiem d emu, masła orzechowego, owocowego musu. otow  granol  
mo na posypać desery i dodać do kaszy na słodko.
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ieczone warzywa.

Szybki i prosty posiłek dla całej rodziny.

arzywa  dynia, burak, cukinia, korze  pietruszki, słodki 
ziemniak, marchewka, kalafior, seler, minimalne ilości białych 
ziemniak w, trochę cebuli i czosnku.

rzyprawy  kurkuma, pieprz ziołowy, czosnek staropolski, 
czerwona papryka, rozmaryn, tymianek, szałwia.

odatki  kozi ser, ser eta dodać w ostatnich  min pieczenia , 
płatki dro d owe, s l ziołowa, oliwa z kurkum .

pos  przy otowania  obrane i pokrojone warzywa wymieszać z oliw , 
przyprawami i odrobin  soli. Piec w  st. C około  min. W ostatnich  min 
pieczenia dodać ser eta. 

Takie warzywa s  świetnym dodatkiem do ugotowanej kaszy jaglanej. Mo na je 
te  zmiksować blenderem na pyszn  pastę do smarowania dodać więcej oliwy, 
zmielone ziarna i odrobinę sosu sojowego .
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reatywne pr episy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

upa kre  

Mo e być z dominuj c  nut  dyni, pomidora lub marchewki.

aza  bulion warzywny, mięsny, woda.
arzywa  opcje  cebula, marchewka, dynia, pomidory lub 

passata pomidorowa , korze  pietruszki, seler, czosnek, por, słodki 
ziemniak, jabłko, seler naciowy.

odatki  opcje  czerwona lub łta soczewica parę ły ek , 
mleko kokosowe, śmietana, ser mascarpone, oliwa, olej kokosowy, 
sok z cytryny.

rzyprawy  kurkuma, curry, garam masala, pieprz ziołowy, 
wegeta domowa, papryka słodka, mieszanki przypraw, chili.

pos  przy otowania  w du ym garnku na oliwie lub na oleju kokosowym 
podsma ać przez chwilę pokrojon  cebulę i czosnek z przyprawami. 

odać resztę pokrojonych warzyw, zalać wod  lub bulionem, aby tylko 
trochę przykryła warzywa i gotować do miękkości. Je eli wybieramy opcje
z soczewic , to nale y j  dodać razem z warzywami. Kiedy wszystkie składniki 
s  ugotowane, zblendować do konsystencji kremu, dodać s l i pieprz do smaku 
i mleko kokosowe lub śmietanę je eli akurat mamy w domu . Podawać z oliw  
z kurkum .

Przyk a  Pokrojon  cebulę i czosnek podsma yć na oliwie z curry i kurkum . 
odać pokrojon  dynię i marchewkę i trochę czerwonej soczewicy. alać 

bulionem i gotować do miękkości. astępnie zmiksować blenderem, dodać 
mleko kokosowe i s l do smaku.
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reatywne pr episy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

u e batony  ocy

Warto przygotować je przed porodem i schować w kontenerku w lod wce. Mog  
się przydać podczas porodu i w połogu.

aza najlepiej wziąć wszystkie te składniki  płatki owsiane czy 
inne, zmielone orzechy  mog  być włoskie, laskowe, migdały, 
nerkowca  i ziarna na przykład słonecznik, sezam pestki dyni, len, 
chia , suszone  daktyle namoczone przez  min w ciepłej wodzie , 
olej kokosowy, szczypta soli.

odatki  opcje  karob, kakao, urawina, rodzynki, morele 
suszone na sło cu, odrobina spiruliny, wanilia, cynamon, suszony 
imbir, kardamon, kawa zbo owa,  sk rka z cytryny wyparzonej
i niewoskowanej , wi rki kokosowe, suszone figi, jagody goji.

pos  przy otowania  bazę i wybrane dodatki zblendować na kleist  masę 
je eli wychodzi rzadka, dodać więcej płatk w . Masa musi być dość gęsta

i trzymać ormę.  masy ormować kuleczki, obtaczać w wi rkach kokosowych 
czy w zmielonych orzechach i układać w pojemniku. Przechowywać w lod wce. 
Mo na te  wło yć masę do ormy i po schłodzeniu pokroić na batony.

Przyk a  zmielone orzechy laskowe, namoczone daktyle, odrobinę oleju 
kokosowego, szczypta soli, kakao. miksować składniki i u ormować kulki, 
kt re mo na obtoczyć w kakao i przechowywać w lod wce.
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re t e pr epiS

Idea kreatywnych przepisów daje Ci pełną swobodę 
w kuchni. 

ie musisz się martwić, e kt regoś ze składnik w nie masz w domu
 w takiej sytuacji po prostu u yj składnika alternatywnego

lub zrezygnuj z niego. 

Wiem, e korzystaj c z tych przepis w, odnajdziesz na nowo wenę do tw rczego
i zdrowego gotowania dla całej rodziny. Kiedy zaczniesz gotować z pomoc  
kreatywnych przepis w  powstan  wyj tkowe i niepowtarzalne dzieła sztuki 
kulinarnej.
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reatywne pr episy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

Ch eb ryczany 

drowa alternatywa pieczywa pszennego. Warto upiec przed porodem
z  kg kaszy, wystygnięty pokroić na kawałki i zamrozić. W połogu rozmra ać
w tosterze lub w piekarniku. ajlepiej smakuje ciepły i chrupi cy. 

aza   kg niepalonej kaszy gryczanej i woda.
odatki  opcje  s l, cukier, kurkuma, ziarna słonecznik, len, 

czarnuszka, pestki dyni , urawina suszona. 

pos  przy otowania  niepalona kaszę gryczan  zalać zimn  wod  na  
godziny i pilnować, by cały czas woda pokrywała kaszę, zamieszać ły k  
parę razy. astępnie zblendować kaszę z t  wod , w kt rej się moczyła na 
gładk , gęst  masę. Lepiej by była bardziej gęsta ni  wodnista. odajemy s l, 
ewentualnie słodzik, inne dodatki. Wymieszać i przeło yć masę do ormy do 
pieczenia na  objętości. dstawić jeszcze na około  godzin lub mniej, je eli 
zauwa ysz, e masa wyrosła .
Piec w  st. C około  godz.

Wyj ć z ormy od razu i wystudzić na kratce.

Volha Kuśmierska - www.otulicmame.pl
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reatywne pr episy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

woce pod kruszonką cru b e  
Szybki i pyszny deser. Sezonowy.

woce mogą yć mrożone  jabłka, gruszki, rabarbar, truskawki, 
je yny, banany, śliwki, brzoskwinie, morele, urawina, rodzynki.

ruszonka  płatki owsiane lub inne , masło lub olej kokosowy, 
odrobina cukru lub inny alternatywny słodzik, trochę m ki. 

odatki do kruszonki  opcje  posiekane orzechy, płatki 
migdałowe,  cynamon, kardamon, wanilia, sezam, wi rki kokosowe.

pos  przy otowania  pokrojone owoce wyło yć do naczynia aroodpornego, 
wysmarowanego masłem. Wymieszać składniki kruszonki i posypać ni  owoce. 

apiekać  min w  st. C. Podawać na ciepło polane jogurtem naturalnym, 
śmietank  , mlekiem kokosowym.

Przyk a  Pokrojone banany i truskawki wyło yć do naczynia aroodpornego.
r szonka  płatki owsiany, płatki mogdalowe, sezam olej kokosowy cukier 

kokosowy  wanilia odrobinę m ki pszennej. Wymieszane składniki kruszonki 
rozło yć na owoce. Piec około  min przy  C, a  kruszonka będzie miała 
złocisty kolor.

Volha Kuśmierska - www.otulicmame.pl
Prawa autorskie zastrzeżone - 2023

p t



reatywne pr episy40 dni po porodzie. Twój dokładny plan troski o siebie

woce pod kruszonką cru b e  
Szybki i pyszny deser. Sezonowy.

woce mogą yć mrożone  jabłka, gruszki, rabarbar, truskawki, 
je yny, banany, śliwki, brzoskwinie, morele, urawina, rodzynki.

ruszonka  płatki owsiane lub inne , masło lub olej kokosowy, 
odrobina cukru lub inny alternatywny słodzik, trochę m ki. 

odatki do kruszonki  opcje  posiekane orzechy, płatki 
migdałowe,  cynamon, kardamon, wanilia, sezam, wi rki kokosowe.

pos  przy otowania  pokrojone owoce wyło yć do naczynia aroodpornego, 
wysmarowanego masłem. Wymieszać składniki kruszonki i posypać ni  owoce. 

apiekać  min w  st. C. Podawać na ciepło polane jogurtem naturalnym, 
śmietank  , mlekiem kokosowym.

Przyk a  Pokrojone banany i truskawki wyło yć do naczynia aroodpornego.
r szonka  płatki owsiany, płatki mogdalowe, sezam olej kokosowy cukier 

kokosowy  wanilia odrobinę m ki pszennej. Wymieszane składniki kruszonki 
rozło yć na owoce. Piec około  min przy  C, a  kruszonka będzie miała 
złocisty kolor.

Volha Kuśmierska - www.otulicmame.pl
Prawa autorskie zastrzeżone - 2023

p t



 pa krem 
Mo e być z dominuj c  nut  dyni, pomidora lub marchewki.

aza  bulion warzywny, mięsny, woda.
arzywa  opcje  cebula, marchewka, dynia, pomidory lub 

passata pomidorowa , korze  pietruszki, seler, czosnek, por, słodki 
ziemniak, jabłko, seler naciowy.

odatki  opcje  czerwona lub łta soczewica parę ły ek , 
mleko kokosowe, śmietana, ser mascarpone, oliwa, olej kokosowy, 
sok z cytryny.

rzyprawy  kurkuma, curry, garam masala, pieprz ziołowy, 
wegeta domowa, papryka słodka, mieszanki przypraw, chili.

pos  przy otowania  w du ym garnku na oliwie lub na oleju kokosowym 
podsma ać przez chwilę pokrojon  cebulę i czosnek z przyprawami. odać 
resztę pokrojonych warzyw, zalać wod  lub bulionem, aby tylko trochę 
przykryła warzywa i gotować do miękkości. Je eli wybieramy opcje z 
soczewic , to nale y j  dodać razem z warzywami. Kiedy wszystkie składniki s  
ugotowane, zblendować do konsystencji kremu, dodać s l i pieprz do smaku i 
mleko kokosowe lub śmietanę je eli akurat mamy w domu . Podawać z oliw  
z kurkum .

Przyk a  Pokrojon  cebulę i czosnek podsma yć na oliwie z curry i kurkum . 
odać pokrojon  dynię i marchewkę i trochę czerwonej soczewicy. alać 

bulionem i gotować do miękkości. astępnie zmiksować blenderem, dodać 
mleko kokosowe i s l do smaku.

 e atony  mocy
Warto przygotować je przed porodem i schować w kontenerku w lod wce. Mog  
się przydać podczas porodu i w połogu.

aza naj epiej wzią  wszystkie te składniki  płatki owsiane czy 
inne, zmielone orzechy  mog  być włoskie, laskowe, migdały, 
nerkowca  i ziarna na przykład słonecznik, sezam pestki dyni, len, 
chia , suszone  daktyle namoczone przez  min w ciepłej wodzie , 
olej kokosowy, szczypta soli.

odatki  opcje  karob, kakao, urawina, rodzynki, morele 
suszone na sło cu, odrobina spiruliny, wanilia, cynamon, suszony 
imbir, kardamon, kawa zbo owa,  sk rka z cytryny wyparzonej i 
niewoskowanej , wi rki kokosowe, suszone figi, jagody goji.

pos  przy otowania  bazę i wybrane dodatki zblendować na kleist  masę 
je eli wychodzi rzadka, dodać więcej płatk w . Masa musi być dość gęsta i 

trzymać ormę.  masy ormować kuleczki, obtaczać w wi rkach kokosowych 
czy w zmielonych orzechach i układać w pojemniku. Przechowywać w lod wce. 
Mo na te  wło yć masę do ormy i po schłodzeniu pokroić na batony.

Przyk a  zmielone orzechy laskowe, namoczone daktyle, odrobinę oleju 
kokosowego, szczypta soli, kakao. miksować składniki i u ormować kulki, 
kt re mo na obtoczyć w kakao i przechowywać w lod wce.

 e  ryczany 
drowa alternatywa pieczywa pszennego. Warto upiec przed porodem z  kg 

kaszy, wystygnięty pokroić na kawałki i zamrozić. W połogu rozmra ać w 
tosterze lub w piekarniku. ajlepiej smakuje ciepły i chrupi cy. 

aza   kg niepalonej kaszy gryczanej i woda.
odatki  opcje  s l, cukier, kurkuma, ziarna słonecznik, 

len, czarnuszka, pestki dyni , urawina suszona. 

pos  przy otowania  niepalona kaszę gryczan  zalać zimn  wod  na  
godziny i pilnować, by cały czas woda pokrywała kaszę, zamieszać ły k  
parę razy. astępnie zblendować kaszę z t  wod , w kt rej się moczyła na 
gładk , gęst  masę. Lepiej by była bardziej gęsta ni  wodnista. odajemy s l, 
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ewentualnie słodzik, inne dodatki. Wymieszać i przeło yć masę do ormy do 
pieczenia na  objętości. dstawić jeszcze na około  godzin lub mniej, je eli 
zauwa ysz, e masa wyrosła .
Piec w  st. C około  godz.

Wyj ć z ormy od razu i wystudzić na kratce.

 woce po  kr szonk  cr m e  
Szybki i pyszny deser. Sezonowy.

woce o ą by  ro one  jabłka, gruszki, rabarbar, truskawki, 
je yny, banany, śliwki, brzoskwinie, morele, urawina, rodzynki.

ruszonka  płatki owsiane lub inne , masło lub olej kokosowy, 
odrobina cukru lub inny alternatywny słodzik, trochę m ki. 

odatki do kruszonki  opcje : posiekane orzechy, płatki 
migdałowe,  cynamon, kardamon, wanilia, sezam, wi rki 
kokosowe.

pos  przy otowania  pokrojone owoce wyło yć do naczynia aroodpornego, 
wysmarowanego masłem. Wymieszać składniki kruszonki i posypać ni  owoce. 

apiekać  min w  st. C. Podawać na ciepło polane jogurtem naturalnym, 
śmietank  , mlekiem kokosowym.

Przyk a  Pokrojone banany i truskawki wyło yć do naczynia aroodpornego.
r szonka  płatki owsiany, płatki mogdalowe, sezam  olej kokosowy  cukier 

kokosowy  wanilia  odrobinę m ki pszennej. Wymieszane składniki kruszonki 
rozło yć na owoce. Piec około  min przy  C, a  kruszonka będzie miała 
złocisty kolor.
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to jest kartka d a wszystkich odwiedzających  rodziny  ko e anek 
 z po ysła i  co o ą zrobi  d a a y w poło u

ająć si  starszymi dziećmi

Poczytać bajkę, uło yć wsp lnie puzzle. 
Wzi ć na spacer na plac zabaw czy do lasu.

agrać w grę planszow .
Wsp lnie upiec coś dobrego ciasteczka, 

pizza, ciasto marchewkowe, kule mocy dla 
mamy .

Wsp lnie sprz tn ć  zabawki.
Autentycznie zainteresować się yciem 

starszego dziecka, nie wspominaj c
o male stwie.

Przynieść drobny prezent dla starszych 
dzieci z okazji narodzenia się nowego członka 
rodziny, by wsp lnie świętować.

roska o dom

Pozmywać naczynia i ogarn ć zmywarkę.
Wstawić wyj ć pranie.

ozwiesić zdj ć pranie z suszarki. 
Wyprasować pieluszki.

amieść w kuchni.
dkurzyć.

Umyć podłogi. 
Pościerać kurze.
Wywietrzyć dom.
Wynieść śmieci.

mienić pościele na czyste.
Wymienić ręczniki w łazience na czyste.
Przynieść rozło yć zakupy.

iejsce na oje własne po ysły

roska o mam

Wysłuchać, nie komentuj c i nie 
przerywaj c. 

Powiedzieć miłe słowa, kt re ogrzej .
ocenić jej trud macierzy stwa.

Podać ciepłe picie, zaparzyć 
wzmacniaj cy, ogrzewaj cy nap j.

Podać ciepłe jedzenie.
Ukołysać male stwo i wysłać mamę do 

łazienki.
aj ć się noworodkiem, by mama mogła 

spędzić czas ze starszymi dziećmi.
Wysłać mamę na świe e powietrze.
Wzi ć male stwo w w zku na spacer.

robić masa .
Przynieść miły, drobny prezent dla mamy, 

coś zdrowego i pięknego, kwiaty
Przynieść rozło yć zakupy. 

iejsce na oje własne po ysły

rzygotować dla mamy

Ciepł  wodę z sokiem z cytryny
grzewaj c  herbatę z przyprawami
os ł
upę krem

Kaszę jaglan kukurydzian  na słono czy 
na słodko

Upiec jabłko brzoskwinie z cynamonem
drowe przek ski zostawić obok ł ka.

 czym można pomóc naszej rodzinie
w te wyjątkowe, c oć nieraz trudne dni

Ugotować i przynieść jedzenie.
robić zakupy.

Wzi ć starsze dzieci na spacer.
aopiekować się naszym domem.
atroszczyć się o ciszę i spok j.

iejsce na oje własne po ysły

W pierwszych tygodniach po porodzie 
nie przyjmujemy GOŚCI, 

lecz mile widziani są POMOCNICY!

Imię Waszego dziecka

ata urodzenia, płeć, waga
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re p e  p

apar liści rzozy
działa oczyszczaj co na nerki :

 ły ka ziela na ,  l wrz tku. aparzyć w termosie.

er ata ziołowa

ły kę suszonych owoc w dzikiej r y, ły kę suszonej 
pokrzywy i ły kę suszonego tasznika zalać litrem 
gor cej wody, gotować -  minut na małym ogniu. 

odać sok z cytryny i mi d do smaku.  Uproszczona 
wersja - zalać te zioła wrz tkiem w termosie.

apój rozgrzewający kompot

daktyle rodzynki owoce, goji urawina suszone 
morele dodać do gotuj cej się wody razem
z przyprawami cynamon go dzik kardamon  
koper włoski imbir świe y czy suszony
rozmaryn any  i gotować na małym ogniu -

 min. Mo na podawać z sokiem z cytryny
i z ulubionym słodzikiem mi d, cukier kokosowy, 
syrop daktylowy itp. .

ompot z suszu z dodatkiem przypraw

cynamon go dziki kardamon

apar dzikiej róży z przyprawami 
korzennymi

ompot z suszonej śliwki z przyprawami

cynamon go dziki kardamon

apar w termosie

ze świe ego rozmarynu  urawina świe a   imbir 
świe y . 

er ata z suszonyc  ja łek z im irem 
suszonym

leczny koktajl

ciepłe mleko roślinne zmiksować z namoczonymi 
daktylami i dodać odrobinę cynamonu. -  minut, 
nie zagotowuj c ma być jednak bardzo gor ce . o 
ciepłego napoju dodać ulubiony słodzik.

er ata ze świeżyc  owoców

porzeczek jag d leśnych czy ogrodowych truskawek 
sezonowych   gał zka świe ego rozmarynu
 świe y imbir  ulubiony słodzik. Po prostu zalać 

wrz tkiem składniki w termosie

iepła woda z łyżką organicznego 
octu ja łkowego

obra do wypicia na czczo

er ata z nasion kozieradki
świetne r dło białka i mikroelement w

 ły eczkę  nasion zalać szklank  wrz tku i gotować 
-  minut a  ziarna zrobi  się miękkie. Wypić

z miodem oraz z sokiem z cytryny i zjeść ziarenka.

er atka z kopru włoskiego

 ły eczka nasion kopru włoskiego na szklankę 
wrz tku. aparzać  min.

łote mleko
mleko jest dobrym napojem na noc. 

o garnka dodać odrobinę oleju kokosowego. o 
oleju dodać ły eczkę kurkumy zmielonej, odrobinę 
pieprzu czarnego mielonego, odrobinę imbiru
w proszku i cynamonu w proszku. Wymieszać 
wszystko i od razu dodać mleko, najlepiej roślinne. 
Podgrzać, nie zagotowuj c. o ciepłego napoju dodać 
ulubiony słodzik.

akao  koktajl miłości

W Meksyku taki nap j jest podawany kobiecie 
po porodzie. o garnka dodać szklankę mleka 
roślinne czy dobre zwierzęce  i rozpuścić w nim 
 ły kę surowego kakao w proszku raw cacao , 

dodać pałeczkę cynamonu, gał zkę rozmarynu 
i  ziarenek kardamonu. Podgrzewać powoli na 
małym ogniu -  minut, nie zagotowuj c ma 
być jednak bardzo gor ce . o ciepłego napoju 
dodać ulubiony słodzik.

ai latte

mieszankę zmielonych przypraw  cynamon, 
imbir, kardamon, ziele angielskie, go dzik, gałka 
muszkatowa zalać gor cym mlekiem najlepiej 
roślinnym . odać ulubiony słodzik.

iSt  p tr e c  r ec

ioła

pokrzywa
krwawnik
tasznik pospolity
kora dębu
korze  łopianu
dziurawiec
liść maliny
rozmaryn
szałwia
majeranek
p czki brzozowe
rumianek
nagietek
wierzbownica uniwersalna herbata po 

porodzie i nie tylko
kwiat lawendy
płatki r , 
nalewka  waleriana i serdecznik

lejki eteryczne

drzewo herbaciane
lawenda
szałwia muszkatołowa
rumianek rzymski
paczula
r a

odatki

olej sezamowy, ze słodkich migdał w,
z kiełk w przenicy, kokosowy

mi d
s l morska
przyprawy kardamon, cynamon, imbir, 

go dziki itp.
suszone, ekologiczne owoce jabłka, 

rodzynki, morele  te ciemne, suszone na 
sło cu

daktyle
śliwki
goji

nne

chusta do noszenia dzieci i do 
podwi zywania miednicy

szczotka średnio twarda z naturalnego 
włosia do szczotkowania

termo or
termokubek
termos
misa do nasiad wki parowej
oliwa magnezowa mo na kupić gotow  

lub zrobić samemu
wit.   K
lampion turystyczny
piękny notes  jako dzienniczek szczęścia
du o poduszek w ł ku, aby wygodnie 

karmić
butelka sportowa do podmywania się
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iSt  r c  p Si   

a dy posiłek powinien by  wie o przy otowany z dobrych  natura nych produktów sezonowych. ie u ywa y cukru 
ra nowane o  du ej i o ci białe o pieczywa z ąki pszennej  konserwantów i przetworzonej ywno ci.

rugie śniadanie 

Mog  to ju  być produkty słodkie: 
owoce
koktajle
kanapki
zdrowe ciasteczka

niadanie  niesłodkie

Przykłady:
kasza z warzywami
chleb gryczany
gotowane wiejskie jajka
jajecznica
zapiekanka
zupa

iad i kolacja

kasze
zupy
rosoły
warzywa pieczone
warzywa na parze
pieczone gotowane ryby mięso
rozgrzewaj ce sosy
curry

drowe przekąski

namoczone migdały moczymy przez noc 
w czystej wodzie z odrobin  soli, staj  się 
wtedy lekkostrawne

domowa granola
granat
chleb z masłem
pieczone mięso
gotowane jajka
awokado
pieczone jabłko z cynamonem i rodzynkami
pieczona brzoskwinia
crumble z jabłkami
budy
kisiel
wa e ry owe, czyli to, co lubisz i co Cię 

cieszy
je eli nie ma mo liwości samodzielnego 

przyrz dzania zdrowych przek sek, to 
polecam koktajle białkowe i znajduj ce się 
w sprzeda y batony energetyczne o dobrym 
składzie bez cukru i bez konserwant w.

ruga kolacja

granat
grejp rut
kiwi
daktyle
kule energetyczne y mieć siły na noc

o re przyprawy w połogu

s l ziołowa
wegeta domowej roboty
pieprz ziołowy
majeranek
tymianek
kolendra
kurkuma
cynamon
go dziki
pieprz
imbir
kmin rzymski

odatki do każdego dania

płatki dro d owe
dobre oleje nierafinowane, tłoczone na 

zimno
s l ziołowa
oliwa z kurkum  i odrobin  soli
zmielone siemię lniane
zmielony sezam

a iętaj  by przed wybore  posiłku  w łębi zapyta  siebie  Czy to jest dobre d a nie .

iSt  r ec   pr t i
  pr e  p r e  

 pokoju

nawil acz powietrza czy dy uzor
ciemne zasłony w oknach
piłka gimnastyczna
miękkie krzesło do karmienia
ł eczko-przystawka
koszyk na pranie z przykrywk
śmietniczek z przykrywk

a łóżku

nieprzemakalne przykrycie na materac
dodatkowa koszula nocna
ciepłe skarpetki dla mamy
nieprzepuszczalne niedu e pieluszki, przykrycia
pieluszki anelowe, bawełniane
dodatkowy kocyk

 komodzie

ubrania dla maluszka
pieluszki tetrowe 
pieluszki wielo jednorazowe
przykrycia jednorazowe  
bielizna dla mamy

a komodzie czy na półce przy łóżku

taca z napojami i przek skami stolik 
śniadaniowy

czysta woda w butelce z dziubkiem
zdrowe przek ski
termos do herbaty, zupki
trzy koszyczki: dla mamy, dla maluszka, 

dla starszych dzieci

oszyczek dla mamy

chusta do podwi zania brzuszka
naturalne kosmetyki, olej kokosowy
waciki  
lanolina  
papierowe chusteczki
naturalne podpaski i majtki  
chusteczki nawil ane
olejki eteryczne
olej do masa u. 
przykrycia jednorazowe  
bielizna dla mamy

oszyczek na za awki i gadżety

smart on
ładowarka
ksi ka dla mamy
dzienniczek szczęścia
długopisy, kredki
kolorowanka
ksi ka dla starszych dzieci 
lalka misiu do zabawy w mamusię

oszyczek dla maluszka
do przenoszenia po całym domu

waciki i pałeczki 
śmietniczek
olej do smarowania
obcinacz do paznokci 
pieluszka tetrowa 
pieluszka na zmianę 
ubranka na zmianę 
maść nagietkowa
woda utleniona
lanolina
m ka ziemniaczana zamiast zasypki
szczotka do włos w
chusteczki nawil ane 
termos z ciepła wod
olej do masa u. 
przykrycia jednorazowe  
bielizna dla mamy

Co powinno zna e  się w sypia ni w niazdku
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la maluszka

mydło dziecięce
pieluszki bawełniane rozwieszone na 

haczykach
antypoślizgowy dywanik

oszyczek dla mamy

waciki jałowe
majtki
podpaski naturalne
chusteczki nawil ane
czopki glicerynowe lub z rokitnikiem
czopki na zaparcia
zioła i środki do pielęgnacji krocza
s l do k pieli

la mamy

podn ek przy sedesie
termos z zapatrzonymi ziołami do 

podmywania się
butelka sportowa 
miska do nasiad wki parowej
antypoślizgowy dywanik

iSt  r ec   pr t i
  pr e  p r e  

Co przy otowa  w łazience

c  eS c e pr e  p r e  eS  
pr t   Sie ie  p

Lista przydatnyc  rzeczy

ranola
Chleb gryczany pokrojony i zamro ony
Mieszanka przypraw do kompot w rozgrzewaj cych
Mieszanka przypraw do złotego mleka
S l ziołowa
Kule mocy , domowe energetyczne batony

upa-krem zamro ona w woreczkach porcjami
Upieczony pasztet z kaszy jaglanej i warzyw pokrojony i zamro ony  

amro one porcje rosołowe
Mieszanka zi ł do nasiad wki parowej yoni steam .

oje własne pomysły
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upa-krem zamro ona w woreczkach porcjami
Upieczony pasztet z kaszy jaglanej i warzyw pokrojony i zamro ony  

amro one porcje rosołowe
Mieszanka zi ł do nasiad wki parowej yoni steam .

oje własne pomysły



c am  wspieram

zego potrze uje moja żona w połogu
ie wiesz, czego potrze uje  apytaj

Poczucia bezpiecze stwa
dpoczynku w ł ku
drowego, świe ego, ciepłego jedzenia

Ciepłych, dobrych napoj w obok ł ka  
Ciszy, spokoju i piękna dookoła
Sł w wsparcia w karmieniu piersi , niezale nie od trudności i komplikacji

odziny czasu codziennie, by zaj ć się swoim ciałem w łazience czy wyjść na 
świe e powietrze bez dziecka

rzemki w ci gu dnia
Poczucia pewności, e starsze dzieci s  zaopiekowane
Czułości, delikatności i zrozumienia  w momentach, w kt rych sama siebie 

nie rozumie.
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wi to arodzin amy
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o ha u ierska

i  jeste  woją poporodowa dou ą.

Jestem radosn  Kobiet , on  i Mam . awodowo i z pasji jestem poło n  
i doul . Moje codzienne ycie jest napełnione kobiecości , tw rczości , 
macierzy stwem i prac  w tematyce okołoporodowej.

Pracowałam na sali porodowej i wspierałam w porodach w domu.  Kiedy 
zaczęłam rodzić swoje dzieci, fizycznie odczułam brak dobrych nawyk w
i in ormacji u specjalist w w tematyce adaptacji poporodowej.  Czy te  tak 
masz  eneralnie po porodzie mama przestaje budzić zainteresowanie i cała 
uwaga otoczenia skupiona jest na maluszku. iestety, mało jest przestrzeni 
dla autentycznego wsparcia, kt re zawsze zajmowało wa ne miejsce  w naszej 
kulturze. 

latego dzisiaj jasno widzę swoj  misję  pragnę odbudować kulturę
 poporodow  i otulić ka d  mamę ciepłem, trosk  i miłości .

aprasza  do oich projektów

www.otulicmame.pl

Facebook: tulić Mamę

www.otulanie.pl

             drowie kobiety 
Instagram: otulic mame

www.otulicmame.pl
Facebook: Otulić Mamę

www.otulanie.pl
Zdrowie kobiety

Instagram: @otulic_mame

https://otulicmame.pl/
https://www.facebook.com/volhakusmierska/
https://otulanie.pl/
https://otulicmame.pl/domowe-sanatorium-2/
https://www.instagram.com/otulic_mame/

