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Otázka:
Mám 5,5 mesačného syna, ktorého zatiaľ úspešne kojím a chcela by som pokračovať aspoň 2 roky.
Neskôr by som mu, ale nechcela dávať kravské mlieko, ale radšej kozie. Poraďte mi prosím, od akého
veku je to možné a v akej forme, keďže je to mlieko nepasterizované a nosíme ho z dediny hneď po
nadojení. A ešte by ma zaujímalo, či ho môžem piť aj ja, ak kojím. V tehotenstve som ho radšej
nepila, lebo som čítala, že je možná nákaza toxoplazmózou. Ďakujem veľmi pekne.
Odpoveď:
Teším sa, že svojho skoro 6 mesačného synčeka úspešne dojčíte, a ste odhodlaná pokračovať do 2
rokov. Chceli by ste sa dozvedieť, či ho ďalej kŕmiť kravským, alebo kozím mliekom, ktoré máte
možnosť priniesť z dediny hneď po nadojení. Pýtate sa tiež, či by ste ho nemohli piť aj Vy, v
tehotnosti ste ho pre obavu z infekcie toxoplazmózou nepili. Nemôžem odporúčať kozie mlieko
pre Vášho synčeka, ale ani pre Vás. Viem, že je to lákavá možnosť, získať čerstvé mlieko a
možno je aj chutnejšie. No pre zvýšené nároky tohto obdobia u Vás oboch nevyhovuje ani zložením
(nižšie hodnoty bielkoviny, železa, kyseliny listovej), ani bezpečnosťou. Môže byť zdrojom infekcií, pri
prenose zo zvierat na človeka, ale aj pri manipulácii po nadojení..
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