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Các chuyên gia cho rằng, bà bầu có  thể ăn dưa hấu, đặc biệt trong những ngày hè oi bức,
nhưng không nên ăn  dưa hấu ướp lạnh, cũng không nên ăn quá nhiều.  

Quan  niệm dân gian cho rằng bà bầu không nên ăn dưa hấu nếu không muốn bị...  sảy thai.
Đứng trên góc độ khoa học hiện đại, dưa hấu là một loại quả  chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc
biệt là trong mùa hè. Vậy, nên nhìn nhận  thế nào cho đúng?

      94% dưa hấu là nước, do đó,  loại quả này đặc biệt được yêu thích trong ngày hè với chất
dinh dưỡng  và tính giải nhiệt của nó. Vitamin A, B, C,Dl; protein, chất xơ, đường,  kali, axitamin
... đều có trong dưa hấu, có tác dụng tốt trong việc chữa  các bệnh nhiệt miệng mùa hè, lợi tiểu,
giảm stress... Với nhiều lợi ích  như vậy, dưa hấu có ích cho bà bầu hay không?           

  Ăn dưa hấu lạnh dễ khiến bà bầu bị đau bụng và tiêu chảy.    Các  chuyên gia cho rằng, bà
bầu có thể ăn dưa hấu, dưa hấu cung cấp dưỡng  chất cho cả mẹ và bé. Trong thời gian đầu
của thai kỳ, dưa hấu có thể  giúp các bà bầu giảm bớt mệt mỏi, loại bỏ cảm giác nôn nao, ốm
nghén.  Trong những ngày cuối thai kỳ, bà bầu thường mệt mỏi với chứng phù nề và  huyết áp
tăng cao hơn bình thường.. Dưa hấu giúp lợi tiểu, giảm phù nề;  giảm huyết áp, giúp bà bầu lấy
lại trạng thái cân bằng trong cơ thể.  Bên cạnh đó, dưa hấu còn giúp kích thích tuyến sữa, có lợi
cho mẹ và bé  sau này. Tuy nhiên bà bầu không nên ăn dưa hấu ướp lạnh, và cũng không  nên
ăn quá nhiều.   

Trước và sau khi sinh, ăn dưa  hấu sẽ giúp mẹ bổ máu, tăng cường sinh lực. Lượng đường trong
dưa bổ  sung lượng đường cho cơ thể, với những phụ nữ mới sinh, sẽ giúp bà bầu  giảm bớt tình
trạng bí tiểu, mất nước...

  Không nên ăn nhiều dưa hấu ướp lạnh  

Ăn  quá nhiều dưa hấu khi mang bầu sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao.  Trong quá
trình mang thai, tâm lý của nhiều phụ nữ không ổn định, sinh  lý cũng có nhiều thay đổi, lượng
insulin tiết ra không đủ, khiến tác  đụng của đường trong máu giảm, đẩy nồng độ đường trong
máu lên cao, gây  ra bệnh tiểu đường.
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Ăn dưa hấu lạnh dễ khiến bà bầu bị đau bụng và tiêu chảy.

  Do đó, bà bầu không nên ăn quá nhiều dưa hấu, càng không nên ăn dưa hấu ướp lạnh, dù là
ngày hè có oi bức đến đâu.   
Theo Afamily
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