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Råd om komjölksfri kost till mammor som helt ammar sitt barn
Dessa råd är avsedda för att snabbt kunna starta upp en komjölksfri kost om ditt barn misstänks reagera på
komjölk/komjölksprodukter i din kost.
Gör så här:
 Prova strikt komjölksfritt under max 2 veckor.
Se listan nedan och kostråd på nästa sida.

Tänk på att produkter som är markerade med låglaktos/laktosfritt kan innehålla komjölksprotein.
Det behöver stå mjölkfritt på produkterna, som istället kan vara baserade på soja, havre, ris, kokos
eller mandel. Välj produkter som är berikade med kalcium och D-vitamin.
Enligt märkningsregler från EU måste det alltid anges om det ingår mjölk i en produkt.
Fortsätt att göra så här efter 2 veckor utan mjölk:
 Personalen på BVC hjälper dig att följa upp hur det går och remitterar till Barnkliniken för fortsatt
bedömning och utredning efter behov.
 Om ditt barn inte alls förbättrats återgår du till att använda komjölk i din kost.
 Om ditt barns besvär försvunnit/förbättrats provar du att använda vanliga komjölksprodukter igen.
Börja med små mängder och öka försiktigt över tid om ditt barn mår bra. Ett förslag är:
vecka 1 – margarin baserat på mjölkprotein (ej smör) i matlagning och på smörgås
vecka 2 – maträtter innehållande mjölk, t e x sås gjord på mjölk
vecka 3 – lägg till 2 skivor ost per dag
vecka 4 – lägg till 1 dl yoghurt, fil eller mjölk per dag
 Blir barnet åter sämre återgår du till komjölksfri kost. Prova gärna att återinföra mjölk en gång per
månad. Många barn tolererar att mor dricker/äter en mindre mängd mjölkprodukter eller uppvärmd
mjölk.
 Om du behöver fortsätta med komjölksfritt mer än en vecka behövs kalciumtillskott. Använder du
kalciumberikade produkter räcker det med 500 mg/dag annars behöver du 1000 mg/dag.
Kalciumtabletter finns på apotek.
Lästips:

https://www.mjolkfri.com/
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Utformat efter Ljungkrona Falk, Briggert Bengtsson, Backlund, Hedström, leg. dietister Närhälsan, Central Barnhälsovård, VGR, november 2017.

