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I. Edzésterv kényelmes kismamáknak 

 

Ne vedd sértésnek a megszólítást! Sokan vannak 
úgy, hogy várandósságuk előtt nem sportoltak, de 
legalábbis nem rendszeresen, most viszont 
felelősnek érzik magukat kis magzatukért. Ez 
dicséretes. Büszke lehetsz magadra, hogy a baba és 
a saját érdekedben mostantól odafigyelsz testi-lelki 
egészségedre. Viszont most nem a kilókról 
beszélünk, hiszen terhesen nem fogyókúrázhatsz. Ha 

extra súllyal indultál is, a legtöbb, amit most tehetsz, hogy ügyelsz rá, hogy a 9 hónap 
alatt csak minimálisat gyarapodj. Ebben segítek most neked egy edzéstervvel –amelyet az 
egész terhességed alatt követhetsz-, valamint egy mintaétrenddel, amely példákat ad 
fincsi, változatos fogásokra, amelyekkel nem csak magadat, de magzatodat is táplálhatod, 
építheted.  

Heti edzésterved egy kezdők által is követhető, nagyobb megerőltetés nélkül 
végrehajtható kismamatorna gyakorlatsort, egy kismamák számára módosított 
gyakorlatokból álló Pilates feladatsort, valamint egy szabadon választható, állóképességet 
erősítő mozgásformát tartalmaz. Ez utóbbinak sétát, úszást adtam meg, mert talán ezek a 
leggyengédebb sportok, amelyeket a kevésbé aktív pocakosok is bátran végezhetnek, de 
nyugodtan kiválthatod valamelyiket kerékpározásra/szobakerékpározásra vagy például 
aquanatalra is.  

Mozgás szempontjából ez a kilenc hónap arról szól, hogy rendszeresen, heti 3-4 
alkalommal  

• átmozgasd testedet,  

• megerősítsd a terhesség kihordásában és a szülésben aktívan részt vevő izmaidat,  

• gyengéden erősítsd szíved,  

• serkentsd anyagcserédet,  

• szinten tartsd/kicsit növeld állóképességed,  

• tedd hatékonyabbá légzésedet,  

• valamint levezesd a mindennapok stresszét és feltöltődj energiával.  

Ha a megadott gyakorlatok egyhangúvá válnának, a fittmamablog-on találsz még 
számtalan torna és Pilates gyakorlatot, bátran próbáld ki azokat is. Izgalmas időnként 
felfrissíteni a repertoárt és ez ugyanúgy vonatkozik a zenére is, amit a tornához keversz. 

http://fittmamablog.hu/�
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Keress valami vidám, ritmusos zenét, amelyre kényelmes tempóban tudod a 
gyakorlatokat végrehajtani.  

 

Heti edzésterv 

  Mozgásforma Időtartam 

Hétfő Kismamatorna  30 perc 

Kedd     

Szerda Pilates  30 perc  

Csütörtök   
Péntek   
Szombat Séta/Úszás  60 perc  

Vasárnap   
 

A heti mozgásterved 3 nap (hétfő, szerda, szombat) közepes intenzitású edzésből áll. Nem 
kell ragaszkodnod a napokhoz és a mozgásformák sorrendjéhez, de azért igyekezz úgy 
beosztani az aktív és pihenős napokat, hogy azok váltsák egymást, így mindig lesz ideje 
izmaidnak regenerálódni. Ha dolgozol, tapasztald ki, hogy mi esik jobban, ha még reggel 
munka előtt bevállalod a tornát, vagy inkább az este a te napszakod. A megadott 
edzésnapokon felül bátran vállalj be egy kis sétát, kirándulást, ha jól esik. 

Ha már van egy kisgyereked, akivel gyesen vagy, akkor nem 
biztos, hogy mindig lesz energiád tornázni, de ne bánkódj, a kis 
örökmozgó biztosan gondoskodik neked elegendő sürgés-
forgásról. A mindennapos séta/játszóterezés elegendő 
állóképességet ad. Én az első terhességem alatt heti 4-5 
alkalommal tornáztam, nagyokat sétáltam. Kilenc hónapos volt 
a kisfiam, mikor megfogant a második, így ez a terhességem 
már alapjáraton pörgősebb volt. A torna visszaszorult heti 2-3 

alkalomra, a sok sétáról, ugrabugráról pedig gondoskodott a kicsi. Próbálj te is beiktatni 
egyik hetedbe legalább egy Pilates, a következőbe pedig egy kismamatornát - akár a kicsi 
bevonásával - mert ezek a mozgásformák szuper erősítők és a szüléshez bizony nem csak 
kitartásra, hanem izomerőre is szükséged lesz. A szülés után hamarabb regenerálódik az 
izmosabb test, és már a terhességet is könnyebben viseled, ha a hátadat, lábaidat kicsit 
megedzed.  
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A tornák időtartama is csak ajánlott, ha jól esik, bátran csinálj meg még egy-két sorozatot 
kedvenc gyakorlatodból, vagy csak hosszabbítsd meg a jóleső nyújtást, vagy egy-egy 
Pilates gyakorlatot végezz magasabb ismétlésszámmal. Azért a séta/úszás időtartamát, ha 
lehet, ne faragd le, hogy valóban fejleszd állóképességedet. Ha elfáradtál, inkább lassíts a 
tempón. Ha egyáltalán nem mozogtál eddig és nagyobb súlyfelesleggel indítasz, lehet, 
hogy a félóra tempósabb séta megerőltető számodra. Ebben az esetben igyekezz szépen 
fokozatosan felépíteni edzéstervedet. Például az első trimeszterben – amikor amúgyis 
fáradékonyabbak vagyunk - maradj 15 perc kényelmes-15 perc tempós sétánál. Majd a 
második harmadban – mikor majd kicsattansz az energiától - válts 30 perc dinamikus 
sétára/úszásra. A harmadik trimeszterben is lehet, hogy vissza kell majd venned a 
sebességből.  

Lényeg, hogy rugalmasan kövesd az edzéstervet, légy gyengéd magadhoz, mindig figyeld 
tested jelzéseit. Ha séta közben simán tudsz beszélni, akkor bátran tempózz rá. Ha 
viszont lihegsz, akkor lassítanod kell, mert ilyenkor a baba sem jut elegendő oxigénhez. 
Ha mozgás közben bármikor olyan tünetet észlelsz (fejfájás, szédülés, hányinger, alhasi 
fájdalom), amely aggodalomra ad okot, azonnal állj le! Igyál, pihenj és a tünetekkel keresd 
meg orvosodat! Orvosoddal egyébként is mindenképpen beszéld meg, hogy sportosabb 
életmódra váltasz. Ha terhességeddel minden rendben, valószínűleg nem lesz ellenvetése 
az edzésterv ellen, hiszen meglátod majd te is, a gyakorlatok kíméletesek, könnyen 
végrehajthatóak.  

Előfordulhat, hogy alulbecsülted önmagad, vagy éppen a második trimeszterre úgy 
belejössz, hogy szívesen kipróbálnád az „Edzésterv és mintaétrend pörgős 
pocakosoknak” gyakorlatsorát. Ez esetben írj nekem az info@fittmamablog.hu-ra és én 
elküldöm neked ingyen és bérmentve ezt az e-bookot is. Ha pedig megszületett a kicsid, 
gratulációm jeléül megajándékozlak a „Babás-mamás edzésterv és mintaétrend” című 
füzettel is. A lényeg, hogy ne hagyd abba a mozgást, mert hidd el, hogy az minden 
élethelyzetben az egészségedet és az örömödet szolgálja. 

 

A kismamatornáról 

Az edzésterv hétfőre kismamatornát javasol. A következő fejezetben egy fotókkal 
illusztrált és instrukciókkal ellátott komplett kismamatorna gyakorlatsort találsz, 
amelynek 3 eleme: bemelegítés, gyakorlatok és nyújtás. Ezen elemek egyenlő 
fontossággal bírnak.  

mailto:info@fittmamablog.hu�
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 Soha ne hagyd ki a bemelegítést, mert az könnyen sérüléshez, izomlázhoz, a torna 
során az izmok túl korai kifáradásához vezethet. Szánd rá az időt, hidd el megtérül 
a befektetett energia. Bemelegítésnek egyébként 5-10 perc szobakerékpározás is 
nagyszerű megoldás, a lényeg, hogy alacsony intenzitásról indulj és fokozatosan 
haladj a közepes felé.  

 Ha végigcsinálod a gyakorlatokat, akkor érezni fogod, hogy azok kíméletesen, de 
alaposan átmozgatják felsőtested, valamint far-, comb-, csípő-, és lábszárizmaidat. 
Az ismétlésszámok irányadóak, bátran csinálj egy-egy gyakorlatból 2 sorozatot, ha 
az első kevésnek tűnik. De leállni se restellj, ha hamarabb kifáradsz. Fő, hogy jó 
érzéseket keltsen benned a torna.  

 A nyújtás is elengedhetetlen része a kismamatornának. Megnyújtja, lelazítja a 
tornában elfáradt izmokat, ízületeket, szép hosszúkás izomzatot eredményez, 
megelőzi az izomlázat és lecsendesíti tested-lelked a torna után. Egy-egy 
gyakorlatot legalább 8-10 másodpercig tarts ki. Kérlek olvasd el a helyesen végzett 
nyújtás aranyszabályait a következő cikkben. 

 
A Pilatesről 

Ha eddig nem mozogtál és inkább a statikusabb mozgásformákat kedveled, a Pilatest 
neked találták ki. A Pilates 
 
 javítja állóképességedet,  
 felpezsdíti vérkeringésedet,  
 jó stresszoldó,  
 segít a helyes testtartás elérésében,  
 gyorsítja anyagcserédet,  
 erősíti az immunrendszeredet, 
 fejleszti az egyensúlyérzékedet.  

 
Nagyon fontos szabály a feladatok végrehajtásánál, hogy a minőség többet ér a 
mennyiségnél. Ezért is van, hogy az ismétlésszám többnyire mindössze 3-tól 5-ig terjed 
(ha jól esik, azért bátran végezz többet), viszont azt a keveset lassan, a gyakorlatra és a 
légzésre koncentrálva kell végezni. Az orrodon át szívd be a levegőt a mellkasodba (a 
mellkas széltében telítődik meg levegővel, nem előre kell kitolni) és a szádon keresztül 
fújd ki. Egyenletesen, lassan lélegezz! Csak kimondottan kismamák számára módosított 
gyakorlatokat találsz a feladatsorban, így bátran végezheted azokat, de azért figyelj tested 
jelzéseire. Mindenki máshogy éli meg a terhességet, más esik jól és máshol húzódnak 
határaink.  
 

http://fittmamablog.hu/index.php/2009/09/nyujts/�
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A sétáról, úszásról 

A séta egyszerű és tökéletes mozgásforma kismamáknak. Egyszerű, mert nincs szükséged 
külön felszerelésre hozzá, valamint bármikor, bárhol űzheted. Tökéletes, mert:  

 Erősíti a szíved, csökkenti a magas vérnyomást és a vérkoleszterin szintet.  
 Javítja egyensúlyérzéked. Terhesség során változik testsémád, ami miatt 

egyensúlyérzéked kissé felborulhat. A séta viszont megtaníthat az ügyes 
„manőverezésre”.  

 Javítja a vérkeringést, ezáltal elkerülheted az ödémát, vagyis a végtagok 
duzzanatát, „vizesedését”. 

 Kontrollálja a súlygyarapodást. A séta zsírégető és gyengéd izomerősítő hatásánál 
fogva kedvezően alakítja súlygyarapodásod ütemét. 

 Több energiát, jókedvet, jó alvást biztosít. 

A könnyű sétától a tempósabb gyaloglásig építsd fel a tervet szépen fokozatosan, egyéni 
teherbírásodnak megfelelően. Először valószínűleg az is elég lesz, ha autózás helyett 
gyalog intézed dolgaidat, vagy pár megállóval előbb szállsz le a buszról egy kis séta 
érdekében. A cél, hogy szépen lassan elérd azt a szintet, hogy lihegés nélkül bírj 30 percet 
sétálni egy kellemesen feszített tempóban. Ha ez megy minden további nélkül, akkor a 60 
percet is megcélozhatod. Nem írok a sétára részletes edzéstervet, mert itt tényleg a 
„beszéd teszt” az egyetlen mérvadó információ arra vonatkozóan, hogy mikor mennyit 
bírsz. Mindig az legyen a maximum sebességed, amely mellett még a levegő kapkodása 
nélkül tudsz beszélni.  

Szeretném, ha az úszás is egy kötetlenebb mozgásformát jelentene számodra. Lényeg, 
hogy az úszásnál is igyekezz elérni a fél órát. Inkább válassz egy kényelmesebb tempót –a 
mellúszást vagy a hátúszást részesítsd előnyben-, de tarts ki minél tovább. A séta/úszás 
során a cél az állóképesség, a kitartás növelése, vagyis többet ér, ha alacsonyabb 
intenzitással hosszabb ideig végzed a mozgásformát, mint fordítva. Az úszást a 
kismamáknak találták ki. Felemelő érzés, ahogy a víz átveszi terhedet, szinte lebegsz, 
mintha nem hatna rád a gravitáció. Ez főként akkor áldásos, ha már jó nagy a pocid. 
Nyáron a nagy hőségben a víz kellemes hűsítő hatását élvezheted ki, télen pedig egy kis 
nyári hangulatot idézhet az uszoda a szürke mindennapokba. 
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Kismamatorna 
gyakorlatsor 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

(bemelegítés, gyakorlatok, nyújtás) 
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I. Bemelegítés 
 

1. Helyben járás 
 

• Készen állsz a mozgásra? Matrac, kézi súlyzó, 
innivaló a közeledben? 

• Tegyél be valami jó kis zenét és szólj a kis 
pocaklakódnak, hogy ébresztő, indul a torna! 

• Először is bemelegítjük a testet, átmozgatjuk a 
végtagokat.  

• Helyben járás könnyedén. 

 
 
 

2. Helyben járás légzésgyakorlattal 
 

• Szívd be a levegőt az orrodon keresztül miközben 
karodat a fejed fölé emeled, majd a szádon fújd ki 
és engedd vissza karod a tested mellé!  

• Mindig nyitott ablaknál tornázz, hogy friss 
oxigénhez juthass. Erre nagy szüksége van a 
babának is.   

• Csak figyelj a légzésre! Beszív, kifúj. 
 
 
 

3. Saroktolás előre, karral bicepsz gyakorlat  

 

• Most, hol a bal, hol a jobb sarkat toljuk előre a 
talajon, ezáltal szépen lenyújtjuk a hátsó combot. 

• Közben bemelegítjük a bicepszet is a 
karhajlításokkal.  
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4. Oldalt lábfej talaj érintés, kar oldalra 

 

• Most felváltva told oldalra a lábad, lábfejjel érintsd 
a talajt. 

• Karok feszesen oldalirányban dolgoznak, jól 
átmozgatjuk a vállakat. 
 
 

 

 

5. Hinta, kar oldalra lendít 
 

• Csak lazán helyezd át a testsúlyt egyik lábadról a 
másikra.  

• Hátad egyenes, térded enyhén behajlítva, fejedet 
tartsd egyenesen!  

• Mindig figyelj a helyes testtartásra! Medencédet 
soha ne told előre.  
 
 
 
 
 

6. Hinta, váltott kartolással, törzsfordítással 
 

• Felváltva toljuk a kart és most a törzs is fordul a 
karral együtt. Az oldalunkat nyújtjuk picit.  

• Nem kell nagyon ráfordulni, csak amíg kényelmes. 
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7. Hinta saroklendítéssel, kar előre-hátra 
 
 

• Marad a hinta, és hozzá jön egy kis sarokemelés.  

• Ez a gyakorlat jól edzi a hátsó combot és egyben 
nyújtja az elsőt.  

 

 

 

 

 
8. Váltott térdemelés, kar térdérintéssel 

 

 

• Marad a hinta, csak most nem a sarkadat, hanem a 
térdedet emeld csípőmagasságig. 

• Ne domborítsd közben a hátad.  

• Érzed már, hogy szaporábbá vált a pulzusod?  
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II. Gyakorlatok 
 

1. Térdhajlítás széles terpeszben (comb, belső comb) 
 

• Állj vállszélességűnél szélesebb terpeszbe, térdek, 
lábfej kifelé néznek, hát egyenes és kezdheted a 
guggolásokat.  

• Le és fel. Térd soha ne menjen túl a lábfej vonalán. 

• Ismétlésszám: 2 x 16 
(16 lassú, 16 apró guggolás) 
 
 
 
 

2. Széknél lábemelés hátra (farizom) 
 

• Állj közel egy székhez, támaszkodj meg és indulhat a 
lábemelés nyújtott lábbal hátra. Használhatsz 1-2 
kilós lábsúlyt, ha nem esik nehezedre. 

• A tartó lábad picit mindig legyen behajlítva, hát 
egyenes. 

• Koncentrálj a farizmodra, feszítsd meg, és inkább 
kicsit emeld a lábad, minthogy túl magasra lendítsd. 

• Ismétlésszám: 2 x 16/láb 
(16 lassú, 16 apró lábemelés) 
 

3. Széknél lábemelés oldalra (csípő) 
 

• Újra lábemelések következnek, de most oldalra. 

• Most is figyelj, hogy ne lendületből, hanem 
kontrolláltan, izomerőből végezd a feladatot. 

• Ismétlésszám: 2 x 16/láb 
(16 lassú, 16 apró lábemelés) 
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4. Vádli gyakorlat (lábszárizom) 
 

• Vállszéles terpeszben emelkedj lábujjhegyre, majd 
vissza. 

• Ismétlésszám: 2 x 16 
(16 lassú, 16 apró emelkedés) 
 
 
 
 
 
 
 

5. Karemelés előre (vállizom) 
 
 

• Egykilós súlyzók a kézben, de ha így nehéz, hagyd el 
nyugodtan. 

• Emeld a nyújtott karokat párosan előre 
vállmagasságig, majd engedd vissza. 

• Könyököd enyhén mindig legyen behajlítva. 

• A gyakorlatot állva is végezheted, a lényeg, hogy 
ügyelj a helyes testtartásra. 

• Ismétlésszám: 16 
 
 
 

6. Karhúzás hátra törzs döntve (hátsó váll, tricepsz, hát) 
 

• Egyenes háttal, derékból dőlj előre, térdek enyhén 
behajlítva, két karod a tested mellett „lóg”. 

• Innen húzzuk a kart hátra/felfelé, miközben 
hajlítjuk.  

• Ismétlésszám: 16 
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7. Karhúzás oldalra, törzs döntve (hátsó váll, hát) 
 

• Maradj ugyanebben a testhelyzetben, csak most 
oldalra emeld karjaidat. 

• Könyököd picit legyen behajlítva. 

• Ismétlésszám: 16 
 

 

 

 

 

 
8. Törzsdöntés előre (hátizom) 

 
 

• Vállszélességű terpeszben, egyenes háttal dőlj 
előre, majd vissza. 

• Kezek a tarkón, térdek enyhén behajlítva, fej előre 
néz. 

• Ismétlésszám: 16 

 

 

  

 

 



14 
 

III. Nyújtás 
 

1. Vádli nyújtása 
 

• Lépj hátra egyik lábaddal, és picit előredőlve told le 
a sarkad a talajhoz.  

• Ha nem érzed a feszülést a vádlidban, lépj picit 
hátrébb. Elöl lévő lábad legyen behajlítva. 

• Kapaszkodj meg valamiben, ha szükséges. 
 

 

 

 

2. Combfeszítő nyújtása 
 

• Húzd feneked irányába sarkadat. 

• Ne dőlj előre, térdeid maradjanak egymás mellett. 

• Tartó lábadat picit hajlítsd be. 
 
 
 

 

 

 

3. Belsőcomb nyújtása 
 

• Ülj jógaülésbe (talpak összeérnek) és 
amennyire bírod, közelítsd térdeidet a 
talaj felé.  

• Kezeiddel is tolhatod a lábad lefelé, ha 
úgy kényelmes. Hátad maradjon egyenes.  
Lélegezz mélyeket. 
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4. Hát nyújtása 
 

• Törökülésben nyújtsd ki két karodat a 
mellkasod elé, kulcsold össze kezeidet.  

• Ahogy enyhén púposítod hátadat, 
érezned kell a feszülést a lapockáid közt. 

 

 

5. Mellkas nyújtása 
 

• Most a hátad mögött kulcsold össze 
kezeidet és jól húzd ki magad. 

• Könyöködet ne feszítsd ki. 

 

 

 

6. Váll nyújtása 
 

• Bal kezeddel húzd jobb karodat a 
mellkasod felé.  

• Érezd, a feszülést a jobb válladban. Ne 
feledkezz meg a bal válladról sem. 
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Pilates 
gyakorlatok 
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1. Légzőgyakorlat 

 

• Ülj le törökülésbe és pihentesd kezeidet 
a térdeden. 

• Belégzés során szorítsd össze farizmaidat, 
érezni fogod, hogy térdeid picit 
megemelkednek.  

• Majd pihenj – kilégzés. 

• Ismétlésszám: 3-5 
 
 

2. Nyaknyújtások 
 

• Törökülésben végezz fejfordításokat 
balra-jobbra, fejbillentéseket oldalra, 
előre, majd fejkörzéseket (nem teljes 
kört ír le a fejed, csak a bal válltól a jobb 
vállig, majd vissza. 

• Ismétlésszám: 3-5 (per gyakorlat) 
 

 

3. Deréknyújtás oldalra 
 

• Törökülésben nyújtsd törzsed bal, majd 
jobb oldalát. 
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4. Egylábas körzések 
 

• Mindkét lábat nyújtsd a levegőbe, majd 
az egyikkel írj kis köröket a levegőbe 
felváltva mindkét irányba. 

• Ezután a másik lábbal körözz. 

• Ha így nem kényelmes, a levegőben lévő 
lábat (amelyikkel épp nem dolgozik) 
hagyd felhúzva a talajon. 

• Ismétlésszám: 3-5/láb 
 
 

5. Egylábas nyújtás 
 

• Egyik lábad nyújtsd ki picivel a talaj fölött 
- vagy hagyd a talajon, ha úgy 
kényelmesebb -, a másik lábad húzd a 
mellkasodhoz. Felváltva húzd és nyújtsd 
lábaidat. 

• Ha még így is kényelmetlen, engedd le 
fejedet a talajra. 

• Ismétlésszám: 3-5/láb 
 

 
6. Criss cross 

• Lábaidat húzd fel a talajon és két kézzel 
nyúlj először bal lábad mellé, majd 
középre, majd jobb lábad mellé, majd 
ismét középre. (Ez számít egynek) 

• Ismétlésszám: 3-5 
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7. Can-Can  

 
 

• Helyezkedj el ülésbe, hátul a kezeiden 
támaszkodj. Lábaid felhúzva a talajon.  

• Lábaidat fordítsd el párosan egyszer 
balra, majd jobbra annyira, amennyire jól 
esik. 

• Ismétlésszám: 5-7 
 

 

 

8. Sarok érintések 
 

• Helyezkedj el oldalfekvésbe, az egész test 
egyenes, egy vonalat alkot. 

• Felül lévő láb felemelve, lábfejed pipál. 
Sarokkal érintsd a talajt az alul lévő láb 
mellett bal, majd jobb oldalt. 

• Cserélj oldalt és lábat. 

• Ismétlésszám: 5-7 

 

9. Evezés I. 
 

• Törökülésben zárd össze tarkódon a 
kezeid úgy, hogy csak a hüvelyk és 
mutatóujjaid legyenek összeérintve. 

• Így emeld fel a karokat nyújtva a fejed 
fölé, majd engedd vissza a tarkódhoz. 

• Hátad mindvégig maradjon egyenes. 

• Ismétlésszám: 5-7 
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10.  Evezés II. 
 

 

• Tárd ki oldalra karodat, majd zárd össze a 
tested előtt.  

• Belégzéssel nyit, kilégzéssel zár. 

• Hátad egyenes. 

• Ismétlésszám: 5-7 
 

 
 
 
 

 

11.  Macskanyújtás 
 

 

• Állj négykézláb, púposítsd hátad, majd 
engedd vissza. Ne 
homorítsd a hátad, csak egyenesbe 
engedd vissza. 

• Ismétlésszám 5-7 
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Mintaétrend „most már aktív” kismamáknak 

 

Most, hogy hétről-hétre végrehajtod az edzéstervben kijelölt gyakorlatokat, nem 
számítasz többé kényelmes kismamának.  A mintaétrendedet már ezt figyelembe véve 
alakítottam ki, vagyis így több energiát vihetsz be, mintha továbbra is a kényelmes 
kismamák sorába tartoznál. Hurrá!  

Az egyes fogások adagját szándékosan nem határoztam 
meg, hiszen az testsúlyodtól, alkatodtól, napi 
mozgásmennyiségedtől is függ. Ha diétáznod kell, akkor 
kissé finomítsd a tervet, beszélj erről orvosoddal, 
védőnőddel, akik konkrétan meg fogják határozni a napi 
bevihető kalóriamennyiséget. Fontos az is, hogy 
egészséges kismamáknak szól a terv. Nem diszkriminálni 
szeretném a problémákkal küszködő pocakosokat, de az 
általam ajánlottnál jóval szigorúbb étrendet kell 
követniük például a cukorbeteg kismamáknak.  

Biztosan tudod már, hogy egy terhes nőnek nem kell hízókúrára fognia magát vagy kettő 
helyett ennie, de az is ártalmas, ha diétára fogja magát. Még ha túlsúllyal indítottál is, ne 
most fogj bele egy fogyókúrába, ez ugyanis nagyon veszélyes lehet a magzatra nézve. A 
koplalás során szervezeted hozzányúl vésztartalékaihoz, vagyis elkezdi felhasználni a 
zsírpárnákban rejlő energiát. Ezzel pedig az a baj, hogy a zsírraktárok lebontása során egy 
halom méreganyag is felszabadul (mivel a mérgek nagy része is a zsírpárnákban 
halmozódik fel). Tehát, ha elkezdesz most koplalni, az egyenlő azzal, hogy várandósan 
méregtelenítesz. Ez szigorúan tilos. Ésszerű diétának lehet helye, ha egészségileg 
indokolt, de ha mindössze a túlsúly a problémád, akkor csak arra figyelj, hogy ne szedjél 
fel túl sokat a 9 hónap során.  

Hogy megtudd, ideálisnak mondható-e testsúlyod, számítsd ki testtömeg indexedet 
(BMI), ami a testsúlyból és a testmagasságból számítható ki (kilogrammban mért 
testtömeg osztva a méterben mért magasság négyzetével). Ha a kapott érték 18,5 és 24,9 
közé esik, akkor testsúlyod a normál tartományba tartozik. 25 és 29,9 között a BMI 
alapján túlsúly, 30 fölötti érték esetén pedig elhízás áll fönn. 

Egy várandós nőnek, aki közepesen aktív életmódot folytat, nagyjából 15 százalékkal, azaz 
300 kalóriával (kcal) kell többet bevinnie, tehát összesen 2300 kalóriát.  
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Nagyobb mennyiségű táplálékot fogyassz azonban (kb napi 2500-2700), ha 

• az átlagnál aktívabban, sportosabban éled meg a terhességet, 

• még nem töltötted be 18. életévedet, 

• fizikai munkát végzel,  

• nem telt el sok idő előző gyermeked születése óta.  

 Ha átlagos testsúllyal estél teherbe, akkor az az ideális, ha 9-12 kilót szedsz fel összesen 
a három trimeszter alatt. Ha túlsúlyos vagy, az sem gond, ha 
csak 4-6 kiló többletsúly jön rád (ez valójában a baba, a 
méhlepény, valamint a szervezetben keringő extra vér, víz... 
súlya), ha pedig túlságosan vékony voltál várandósságod előtt, 
azon se lepődj meg, ha 16-18 kiló ragad majd rád. Az azonban 
fontos, hogy az extra kilók ne egyszerre, hanem a 3 
trimeszterben egyenletesen elosztva jöjjenek. 

Szervezetednek most különösen nagy szüksége van fehérjére, kalciumra, rostokra, 
folsavra és vasra. Az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozáson felül az orvosok 
többsége még magzatvédő vitaminok, esetenként vas, magnézium vagy egyéb ásványi 
anyagok szedését is javasolja. És hogy mit is takar a kismamák kiegyensúlyozott 
táplálkozása? Az USDA táplálékpiramis – amelyet az Egyesült Államokban a United States 
Department of Agriculture munkatársai dolgoztak ki - a következő táplálkozási rendet 
javasolja a kismamáknak: 

Napi fogyasztási mennyiség 
(adag) 

Ételféleség 

6-11 kenyér, rizs, tészta, gabona 

3-5 zöldség 

2-4 gyümölcs 

3-5 tej, tejtermék 

2-3 hús, hal, tojás, hüvelyesek, olajos magvak 

 

Az adag megnevezés kenyér esetében egy szeletet, rizs, tészta, gabona esetében egy 
kistányérnyit, gyümölcs, zöldség esetében 1-1 darabot (ha pl. cseresznyéről van szó, akkor 
egy maréknyit), tejből decinyit, magvakból kis maréknyit és általában mindenből egy 
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minimális étkezési mennyiséget jelöl. Nehogy 2-3 egész csirkének vedd a napi 
húsadagodat!  

Nagyon fontos a megfelelő folyadékbevitel is. Naponta legalább 2-3 liter folyadékot 
(elsősorban vizet, ásványvizet) igyál meg. Ebbe a kávé és egyéb koffeintartalmú italok 
(ezekből maximum napi 2 csészével fogyassz) nem számítanak bele, mivel azok vizet 
vonnak el a szervezetből. A gyümölcslé szuper, de a mennyiségre figyelj, mert 
természetes cukortartalmánál fogva jó sok extra kalóriát hordoz. Napi 2 pohár gyümölcslé 
viszont nemcsak finom, de hasznos is. A zöldséglevek ugyanakkor kalóriaszegény, frissítő, 
nagyon egészséges italok. 

Ha már egyszer sportos életmódot folytatsz, fogadd meg: korgó pocakkal soha ne 
tornázz, legalább egy órával a torna előtt egyél, és ilyenkor ne hiányozzon a menüből a 
szénhidrát. Edzés után pedig jót tesz, ha eszel valami fehérjét. Egy joghurtot, kis túrót, 
vagy ha vacsiidő van akkor halat vagy húst salátával. 

Én nem szeretem túl szigorúan venni a táplálkozási szabályokat. Nem csak kismamaként, 
hanem előtte sem voltam hajlandó lemondani a finom falatokról. Ha tehát egy jó kis 
marhapörköltöt kívánsz, hát rajta, csak az adagra figyelj és arra, hogy a következő 
étkezésed már kevés zsiradékot, ellenben sok zöldséget tartalmazzon. Úgy gondolom, 
hogy az édességekről sem kell teljesen lemondani, de itt is fontos a mértékletesség és az 
is, hogy ne lefekvés előtt faljál be egy szelet csokit, hanem inkább edzés előtt, vagy 
mondjuk reggelire egy kakaós csigát.  

Soha ne edd degeszre magad, inkább többször keveset fogyassz, és ha teheted a 
főétkezésekhez fogyassz sok salátát, zöldséget, mert azok ballasztanyag tartalmuknál 
fogva fokozzák a jóllakottság érzését, valamint szuper vitamin és ásványi anyag források.  

Fogadj meg még valamit! Teríts szépen magadnak, élvezettel egyél. Lassan, jól rágj meg 
minden falatot, ne rohanás legyen az étkezés. Kívánj jó étvágyat babádnak is és képzeld 
el, ahogyan hozzá is elvándorolnak a finom, egészséges falatok és táplálják, építik kis 
testét.  
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Mintaétrend egy hétre 
 
 
Hétfő 
Reggeli  tojásrántotta, paradicsom, rozsos kenyér, zöld tea   
Tízórai  mandarin, hamlet 
Ebéd   zellerkrémleves, lasagne 
Uzsonna  krémtúró (házilag készített az igazi) 
Vacsora  virsli, zsemle, mustár, újhagyma 
 
Kedd 
Reggeli   natúr joghurt, korpás kifli, csirkemell sonka, gyümölcslé 
Tízórai   banán 
Ebéd   paradicsomleves, lazac burgonyakrokettel parajmártással 
Uzsonna  sajt, szőlő 
Vacsora   barna kenyér, teavaj, párizsi, uborka 
 
Szerda 
Reggeli   pirítós, kőrözött, paprika, tejeskávé 
Tízórai   müzliszelet  
Ebéd   gombaleves, illatos-omlós pulykaszelet, rizs, párolt brokkoli 
Uzsonna  puding  
Vacsora   melegszendvics sajttal, sonkával, sok zöldséggel 
 
Csütörtök 
Reggeli   tej, zabpehely, aszalt gyümölcsmix 
Tízórai   sült alma  
Ebéd   bableves, mákos guba/diós guba 
Uzsonna  abonett, narancs 
Vacsora   párolt zöldségek sajttal 
 
Péntek 
Reggeli   tejbedara lekvárral/kakaóporral, narancslé 
Tízórai   keksz 
Ebéd   gyümölcsleves, göngyölt sertésszelet petrezselymes burgonya, cékla 
Uzsonna  túrós batyu 
Vacsora   zöldséges pizza  
 
Szombat 
Reggeli   barna kenyér, juhtúró, paradicsom, retek, tejeskávé 
Tízórai   alma, dió 
Ebéd   brokkolikrémleves, rizseshús, csemege uborka 
Uzsonna  müzliszelet, joghurt 
Vacsora   maradék brokkolikrémleves pirítóssal 
 
Vasárnap 
Reggeli   bundáskenyér, citromos tea 
Tízórai   körte  
Ebéd   húsleves, marhapörkölt, nokedli, fejes saláta 
Uzsonna  ananász 
Vacsora   korpás kifli, krémsajt, paradicsom, paprika, retek 


