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IZČRPANE OD DOJENJA?

OKREPIMO SE S HRANO!
Intervju z Mojco Vozel
Aleksandra Brlan, svetovalka za dojenje in raziskovalka dojenja in materinstva
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Okoli prvega leta starosti se lahko otroci začnejo pogosteje dojiti. Dojenje se lahko poveča
zaradi vstopa v vrtec in drugih, predvsem razvojnih, korakov in novih izzivov otrokovega
življenja. Pojav je normalen in pričakovan. Ker pa nas tekom nosečnosti in potem dojenja
nihče ne pripravi na ta možen preobrat, smo lahko mame zaradi nenadnega povečanega
dojenja precej šokirane in tudi izčrpane. Tekom mesecev dojenja in po uvedbi hrane smo se
morda že navadile na nek ustaljen in zmanjšan urnik povpraševanja. Počasi se vračamo na
delo, pripravljamo se na vstop v jasli, nekaj več svobode je pred nami, končno imamo čas
zase!

Igralka Natalie Hoflin doji svojega 18 mesečnega fantka / vir

Sveža jajca, sveže mleko in maslo iz surovega mleka / vir

A otrok ravno v tem času doživi “dojilsko renesanso”, kakor sem poimenovala pojav
pogostejšega dojenja okoli prvega leta. Katera doječa mama ne bi bila presenečen in v
krču, kako naprej? Ker se dojenje poveča lahko tudi ponoči, so noči spet neprespane,
dopoldnevi zaznamovani s skrbjo, kako bo, “ko bom v službi”, življenje se spet znajde v mini
razsulu kot na začetku dojenja, me pa smo šibke, nenaspane in do tal utrujene.
Dojenje nam lahko začne iti pošteno na živce.
Tudi okolica nam morda prigovarja, da je vzrok za utrujenost dojenje, pa da otrok itak ne
rabi več dojenja in kaj se sploh mučimo s tem. Dejstvo je, da povečano dojenje, stalna skrb
in ukvaranje z otročkom ter manj spanja prispevajo svoj delež k utrujenosti. Vendar je znotraj
tega pomembno tudi, kakšen je naš trenutni ‘mindset’, kakšna je naša lestvica prioritet,
pričakovanj in želja glede življenja, družinske dinamike in dojenja ter kakšna je naša
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prehrana. S hrano lahko na najbolj naraven način podpremo svoje telo (in duha), da bomo
močne lažje organizirale svoja življenja in sprejele otrokovo povečano potrebo po dojenju.
Na pogovor o tej temi sem povabila srčno Mojco Vozel, raziskovalko prehrane na področju
antropologije in svetovalko za prehrano in dojenje, ki z nasveti in znanjem širi zavedanje o
pomenu naravne in podporne hrane preko svojega portala Prvinska hrana.
“Intenzivnost prvega in tudi drugega leta življenja po rojstvu
otroka je običajno zelo velika in stresna za oba starša, posebej
za matere. Otroci so različni, toda njihov ritem se nemalokrat
spremeni, povsem podre, vzpostavi na povsem drugačnih
temeljih, kot sta bila starša vajena prej, se spet podre in spet
spremeni.” Ta pojav nas lahko v psihičnem smislu izčrpa celo
bolj kot v telesnem, pravi Mojca Vozel in poudarja, da v obeh
primerih, tako telesnem kot tudi psihičnem, potrebujemo
podporo in nadaljuje: “Pri prehrani je pomembno, da jemo
hrano, ki je naravna in bogata s hranilnimi snovmi, in da se
izogibamo hrane, ki je prazna”.

Mojca Vozel / vir

Kako naj torej s hrano podpremo telo in omilimo utrujenost?
“Kadar je na preizkušnji živčni sistem, in takšna je večina situacij z majhnimi otroci, mati
najbolj potrebuje hrano, ki podpira živčni sistem. Ne zato, ker bi bila živčna, ampak zato, ker
je otrok v maternici porabljal ogromno hranil za izgradnjo možganov in živčnega sistema, ki
sta izjemno pomembna pri razvoju človeškega mladiča, ob dojenju pa so te otrokove
potrebe prav tako povečane. Če mati teh snovi nima na voljo dovolj v svoji hrani, telo jemlje
iz zalog, v skrajnem primeru iz kosti, zato je tedaj utrujena in postaja šibkejša. Matere, ki v
nosečnosti in času dojenja izgubljajo zobe, se borijo s porodno depresijo ali hudo
utrujenostjo, imajo zelo verjetno pomanjkanje prav te hrane. Po porodu in v času dojenja
priporočam uživanje dovolj naravnih nepredelanih maščob. Ni dobro, da bi mati jedla manj
mastno hrano, seveda pa naj bodo maščobe naravne, torej ne takšne, ki jih je industrija že
predelala. Najdemo jih v surovem ali prečiščenem maslu, sladki in kisli smetani,
polnomastnem mleku, jajcih oz. tekočem jajčnem rumenjaku, orehih ali orehovem olju,
bučnih semenih in domačem bučnem olju, olivah in hladno iztisnjenem oljčnem olju,
kokosovem orehu ali hladno iztisnjenih oljih kokosovega oreha, ribah, rakih in prvovrstnih
hladno iztisnjenih ribjih oljih, avokadu in vrsti drugih živil. Mati naj se čim bolj izogiba
kuhinjskih olj vseh vrst in margarin.
Drugo, kar matere v rodni dobi potrebujejo bolj kot sicer, so nekateri minerali, predvsem
magnezij, kalcij, cink, jod, selen, baker. Ni treba meriti vsebnosti določenega minerala v
hrani. Dovolj je, da se odločite, da boste jedli pretežno sezonsko, denimo sadje in zelenjavo
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po letnih časih, in da boste večino hrane pripravili doma. Morda jo lahko kdo od domačih
pripravi za vas. Nekoč so matere v naših krajih mnoge od teh mineralov dobile z mineralno
bogatimi juhami in enolončnicami, na primorskem denimo z ribjo juho, na celini z domačo
kokošjo juho ali kakšno mesno ali zelenjavno obaro. Dragocen vir so lahko tudi domače
solate z oreščki in semeni, kuhana zelenjava z veliko domače maščobe”, izčrpno obrazloži
Vozlova.

Slika 4: Domača zelenjava / vir

Slika 5: Mesno-kostna juha, avtor: Hannes Grobe

O prehranskih dodatkih
Da bi se počutile bolje in po priporočilih (prehranskih) strokovnjakov, veliko mam poseže po
dodatkih, sintetično pripravljenih in pridobljenih vitaminih, mineralih, magneziju, železu, C
vitaminu, B12, D vitaminu … Kako je s tem?
“Do sem smo prišli zato, ker je hrana v supermarketih slabe kakovosti glede na pretekle
generacije. Veliko hrane je vzgojene industrijsko, zrasle na hitro, s pomočjo rastnih
hormonov in v odsotnosti zemlje, s pomočjo kemičnih hranil in gnojil. Takšna hrana pa ne
vsebuje veliko mineralov, ki ste jih našteli. Če to povežemo še s fobijo pred sončnimi žarki in
mazanjem s sončnimi kremami, nastane velik problem - demineraliziranost velikega dela
populacije”, pove Mojca Vozel in nadaljuje: “Sonce je namreč tisto, ki v koži, ob prisotnosti
naravnega holesterola, aktivira nekatere bistvene procese v jetrih, denimo tiste, povezane s
tvorbo vitamina D in protivnetnim delovanjem. Sodobna rešitev je, da je treba hranilne snovi
pač dodajati s prehranskimi dopolnili, toda ta se pri mnogih ljudeh žal ne vsrkavajo dobro.
Včasih povzročajo težave in neravnovesja, ki lahko vodijo v motnje zdravja. Nekatera
dopolnila so kontaminirana s težkimi kovinami in drugimi snovmi, ki so v njih ostala v
procesu pridelave. Kako najti zanesljiva dopolnila? Naloga je vse prej kot lahka.
Menim torej, da to ni edina pot, čeprav se zdi mnogim ljudem najbolj smiselna in enostavna.
Prehranska dopolnila vidim kot nekakšno zasilno rešitev, dokler ne najdemo naravne hrane,
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ki nam odda enake snovi, a bistveno bolj učinkovito. S hrano, ko najdemo prave
kombinacije, si laže povrnemo ravnovesje hranilnih snovi in energij v telesu. Saj poznate tisto
šalo, da bo znanost kmalu odkrila vse sestavine v jabolku in jih naredila umetno, na koncu pa
bo človek spoznal, da potrebuje vse hkrati, v pravih razmerjih, kar pa zna zagotoviti le
jabolko in nič drugega. Enako je z drugo hrano. Ko se zatečete v logiko uživanja izoliranih
snovi ali celo multivitaminov in mineralov, ste na spolzkem terenu. Ne veste, kaj bo čez
nekaj let. Razumem matere, ki dopolnila kupujejo, ker ne vedo, kako drugače iz utrujenosti
ali izčrpanosti. A sčasoma mnoge mame ugotovijo, da to niso optimalne rešitve”, je
prepričana Mojca Vozel.

Poslušajmo sebe
Kako pa je s preverjanjem vsebnosti določenih snovi v krvi? Vemo, da zmanjšane količine
železa oziroma hemoglobina lahko povzročajo tudi utrujenost, na udaru je lahko hormonski
vpliv … Je ob povečani utrujenosti in drugih situacijah slabega počutja smiselno pogledati
kri (železo, hemoglobin, kalij, hormone, morda še kaj ...)? Mojca Vozel odgovarja:
“Ne vem. To je pristop, ki ga uporabljajo zdravniki ter nekateri zdravilci. Zakaj ljudje gledajo
vse te parametre? Ker so naučeni, da je treba problem reševati od zunaj, z nekim zdravilom,
kapljicami, prahom, kombinacijo vsega tega. A telo ne deluje tako. Telo ves čas išče
ravnovesje - kot nepregledna množica niti, ki so tako prepletene med seboj, da minimalno
znižanje ene snovi, takoj zniža ali poviša nekaj drugega.
Dopolnila po navadi skušajo uravnati le en vidik ali le nekaj parametrov, pri tem pa neredko
porušijo vrednost nečesa tretjega, kar je bilo prej morda videti v redu. Bolj smiselno se mi
zdi ugotoviti vzroke - zakaj smo, kjer smo, česa v življenju nam manjka, ne le glede hrane.
Včasih je testiranje nujno, diagnostika pomaga, toda previdno, s koliko zunanjimi pomagali
se nato lotimo problema. Osebno ne jemljem prehranskih dopolnil, ker vem, da se
nepresnovljena lahko nalagajo na neželenih mestih v telesu in povzročajo različne simptome
kasneje v življenju (npr. ledvične ali žolčne kamne, se skladiščijo v sklepih ali nalagajo v
mehkih tkivih, kjer povzročajo kalcinacije, sintetični vitamin D pa lahko denimo zmoti
delovanje hormonskega sistema). Če imate možnost, raje umirite svoje življenje, poiščite
pomoč pri negi in skrbi za otroke, pojdite več na sonce, spijte skupaj z otrokom, da boste
ponoči čim manj vstajale, naredite si kakovostne mineralne napitke, izločite "prazno"
procesirano industrijsko hrano, omejite kavico, čokolado in navadni sladkor, ki redči
minerale v krvi, uživajte domači med, hrano kupujte raje na tržnici kot v supermarketu - ob
vsem tem bodo prehranska dopolnila postopoma morda postala manj potrebna ali povsem
nepotrebna”.

♥♥♥♥♥

Ob morebitnem deljenju in kopiranju besedila in slik, prosim za navedbo virov in avtorstva. Srčna hvala!
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