specjalista radzi

Co jeÊç, aby lepiej p∏ywaç
Organizm sportowca poddawany jest dziÊ ogromnym presjom fizycznym, psychicznym, eksploatacji do granic mo˝liwoÊci. D∏ugotrwa∏e i wyczerpujàce treningi, odbywajàce si´ niekiedy kilkakrotnie w ciàgu dnia, mogà
zak∏ócaç naturalnà równowag´
organizmu prowadzàc do pogorszenia wydolnoÊci oraz licznych zaburzeƒ w stanie zdrowia.
Podnoszenie efektywnoÊci pracy
wymaga od sportowców stosowania specyficznych metod odnowy biologicznej, której g∏ównym celem jest uzupe∏nienie
strat wa˝nych sk∏adników w organizmie, powsta∏ych w efekcie
wzmo˝onego wysi∏ku fizycznego.
Dlatego te˝ osiàganie coraz lepszych wyników w sporcie jest
mo˝liwe dzi´ki przestrzeganiu
okreÊlonych zasad ˝ywienia, b´dàcych podstawà w∏aÊciwej regeneracji organizmu.

okresie sezonu treningowego powinna skupiaç si´ g∏ównie na zapewnieniu odpowiedniej poda˝y
sk∏adników budulcowo-energetycznych oraz regulujàcych przemiany metaboliczne. Z tego tytu∏u dieta sportowców powinna zawieraç znacznie wy˝szà poda˝
niektórych sk∏adników pokarmowych, szczególnie w´glowodanów, bia∏ek oraz wielu witamin i
minera∏ów wp∏ywajàcych na ich
przemiany.

GDY TRACISZ ENERGI¢ W WODZIE
Zawodnicy uprawiajàcy p∏ywanie, ze
wzgl´du na przebywanie w zimnym
oÊrodku termicznym, sà znacznie bardziej nara˝eni na utrat´ ciep∏a z organizmu, co wyraênie nasila tempo przemian energetycznych w ustroju. Dlatego p∏ywacy powinni po∏o˝yç szczególny nacisk na zwi´kszenie spo˝ycia w´glowodanów w diecie, gdy˝ sk∏adnik
ten jest podstawowym êród∏em energii
dla pracy mi´Êniowej.
DARIUSZ SZUKA¸A – specjalista ˝ywienia w sporcie wyczynowym i rekreacyjnym
Akademia Promocji Zdrowia

MENU P¸YWAKA NA 4 PORY ROKU
DIETA SPORTOWCA

(na podstawie ksià˝ki „˚ywienie w treningu i wadze

sportowej” Irena Celejowa COS W-wa 2001)
Przestrzeganie okreÊlonych rePrzedstawiamy 8 jad∏ospisów: po
gu∏ ˝ywieniowych powinno mieç
jednym na cztery sezony, na dwa
charakter d∏ugofalowy, bowiem
okresy treningowe: okres I o mniejdopiero po wielu miesiàcach odszej intensywnoÊci i mniejszym obcià˝ywiania planowego daje si´ za˝eniu i okres II o du˝ej intensywnouwa˝yç dodatkowe, wyÊci i wi´kszym obcià˝eniu.
mierne efekty w poW niektórych jad∏ospistaci wzrostu si∏y i
sach, przeznaczonych
wytrzyma∏oÊci
W∏aÊciwy plan ˝ywieniowy
na okres wzmo˝onemi´Êni oraz ponabiera szczególnego znaczego treningu lub zaprawy ogólnej
nia w okresie bezpoÊrednich
wodów, istniejà pewwydolnoÊci orprzygotowaƒ do startu w zawone niedobory wapganizmu. Radach. O diecie w okresie przedstartowym i w dniu zawodów
nia, witaminy B1, czacjonalizacja
czytaj w nast´pnym numesem witaminy C. W
sposobu ˝ywierze „P∏ywania”
uwagach (pod tabelà)
nia sportowców w
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podano wskazówki dotyczàce
ewentualnego wzbogacenia po˝ywienia koncentratami i preparatami syntetycznymi, ale podawanie,
zw∏aszcza preparatów syntetycznych, dotyczy bardzo ma∏ych iloÊci: 1 – 2 pastylek np. witaminy B1
lub witaminy C na os/dz. Z wartoÊci od˝ywczej przyk∏adowych jad∏ospisów wynika, ˝e nie ma potrzeby przekarmiaç pastylkami zawodników, jeÊli po˝ywienie jest zestawione zgodnie z normami i jeÊli
mo˝na im podawaç w okresie zawodów pe∏nowartoÊciowe, naturalne posi∏ki. ZawartoÊç ˝elaza (w
opracowanych jad∏ospisach) z regu∏y przekracza∏a przyj´te normy
brutto. W ka˝dym razie istnieje tu
bardzo du˝y margines bezpieczeƒstwa, co ma znaczenie profilaktyczne wobec mo˝liwoÊci wyst´powania u zawodników tzw. anemii sportowej.
Przy stosowaniu przedstawionych
jad∏ospisów zupe∏nie nie jest potrzebne podawanie preparatów ˝elaza.
Ze wzgl´du na koniecznoÊç podawania du˝ych iloÊci w´glowodanów,
by po˝ywienie nie by∏o zbyt obj´toÊciowe, z regu∏y dodawano do Êniadania i kolacji pewnà iloÊç d˝emu,
konfitur i miodu. Poniewa˝ zawodnicy lubià ciastka, ciasta i desery, cz´sto je sobie dokupujà i spo˝ywajà w
sposób niekontrolowany, co zazwyczaj przyczynia si´ do niepotrzebnego przybierania na masie cia∏a, zaplanowano „s∏odkie dodatki” do
Êniadaƒ, obiadów i kolacji. Obecnie
sportowcy trenujà 2 – 3 razy dziennie
w ró˝nych porach, dlatego nie wyodr´bniono drugich Êniadaƒ i podwieczorków, lecz zaplanowano je razem
z pierwszym Êniadaniem i obiadem.
Znajàc rozk∏ad dnia mo˝na sobie zostawiç na póêniej jogurt, kefir, lub
inny napój, ciastko czy owoce itp.
Niemal w ka˝dym jad∏ospisie planowano kefir lub jogurt, z których

sportowiec – zgodnie z upodobaniem – mo˝e sobie sporzàdziç koktajl majàc równoczeÊnie do dyspozycji d˝em, konfitury, miód i owoce.
Normy brutto na sk∏adniki pokarmowe i wartoÊç energetycznà (z
uwzgl´dnieniem prawdopodobnych
strat*) dla sportowców (sporty szybkoÊciowo-si∏owe z przewagà szybkoÊci: biegi krótkie i skok w dal, biegi
Êrednie, skoki, ∏y˝wiarstwo szybkie,
zjazdy narciarskie i slalom, skoki
narciarskie, p∏ywanie – krótkie dystanse)

Lp
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WartoÊç energetyczna
i sk∏adniki pokarmowe
WartoÊç energetyczna
Bia∏ko ogó∏em
T∏uszcz
W´glowodany
Wapƒ
Fosfor
˚elazo
Witamina B1
Witamina B2
Witamina pp
Witamina A.
ekwiwalent retinolu
Witamina C
latem i jesienià
wiosnà i zimà

Kolacja: flaczki z jarzyn z kluskami
200 g, bu∏ka 50 g, mas∏o 10 g, kie∏basa
100 g, herbata z cytrynà 250 g, miód
70 g, czereÊnie 300 g, ciastko ponczowe 50 g, mleko 250 g.
Sezon letni
Âniadanie: p∏atki owsiane na mleku
250 g, pieczywo mieszane 240 g, mas∏o
20 g, chuda szynka 60 g, ser twarogowy t∏usty 60 g (tylko dla okresu II), powid∏a 50 g, kawa z mlekiem 250 g, cukier do kawy 10 g (dodatkowo dla
okresu II), czarne jagody lub borówki
amerykaƒskie z cukrem 210 g, cukier

jednostka

Okres I

Okres II

Ârednio

MJ
kcal
g
g
g
g
g
mg
mg
mg
mg

20.09
4800
164
157
677
2.0
3.5
23
2.5
3.4
33

22.2
5300
180
170
748
4.2
4.2
31
3.9
4.1
4.1

21.1
5050
172
163
712
3.1
3.8
27
3.2
3.7
37

mas∏o 10 g, miód 70 g, kefir 250 g,
herbatniki 50 g, herbata, cukier 20 g,
truskawki 60 g.
Sezon jesienny
Âniadanie: p∏atki owsiane z mlekiem 250 g, kawa z mlekiem 250 g,
chleb 100 g, bu∏ka 50 g, mas∏o 15 g,
jajka sadzone 90 g, flàdra w´dzona
200 g, pomidory 200 g.
Obiad: zupa kalafiorowa z makaronem 250 g, szasz∏yk z pol´dwicy
100 g, ry˝ na sypko 150 g, sa∏atka warzywna 100 g, fasolka szparagowa
150 g, chleb 100 g, kisiel z ˝urawin
150 g, gruszki 300 g (tylko dla okresu
II), napój z marchwi i jab∏ek 200 g,
cukier do napoju 20 g (tylko dla
okresu II).
Kolacja: naleÊniki z serem 240 g,
chleb 100 g, mas∏o 10 g, marmolada
100 g (tylko dla okresu II), herbata,
cukier 20 g, jab∏ka 200 g lub 100 g
pomaraƒczy, mleko 250 g, pierniki z
polewà 100 g.

Sezon zimowy
Âniadanie: pieczywo mieszane
200 g, mas∏o 20 g, twaro˝ek ze szczypiorkiem 110 g, 2 jajka na mi´kko
100 g, herbata, cukier 40 g, d˝em z
g
4125
6072
5100
czarnej porzeczki 70 g, jab∏ko lub
12
banan 200 g, kie∏basa parówkowa
mg
206
303
275
50 g (tylko dla okresu II), mleko 500 g.
mg
240
353
Obiad: zupa pomidorowa z maDo norm zalecanych (netto) dodano 10 % do wszystkich sk∏adników i wartoÊci energetycznej.
karonem 250 g, zrazy wo∏owe 170 g
Ponadto do: wit. C – 50-70 %, wit. A – 25 %, wit. B1 – 10 %, wit. B2 – 5 % wit. PP – 5 %.
(172 g dla okresu II), ziemniaki
300 g, surówka z czerwonej kapusty i
PRZYK¸ADOWY JAD¸OSPIS
jab∏ka 180 g, surówka z selerów z
do jagód 20 g (dodatkowo dla okresu
Sezon wiosenny
jab∏kiem 100 g, budyƒ z sokiem 200 g,
II), czekoladki 50 g.
Âniadanie: zupa mleczna z ry˝em
Obiad: barszcz czerwony zabielapomaraƒcze 150 g, kompot z jab∏ek i
ny 250 g, ziemniaki do barszczu 150 g,
250 g, pieczywo mieszane 300 g, ma˝urawin 150 g (tylko dla okresu
chleb l00 g, pieczeƒ wo∏owa
s∏o 20 g, konserwa rybna w pomidoII), biszkopt z jab∏kiem
90 g, kluski francuskie do
rach l50 g, powid∏a 50 g, babeczka
174 g, karmelki owocomi´sa 270 g, kapusta
Êmietankowa 50 g, porzeczki czerwowe 50 g, woda mineduszona 170 g, surówne 200 g, kakao z mlekiem 400 g.
ralna 1 butelka.
W celu uzupe∏nienia braku
Obiad: kapuÊniak z w∏oskiej kapusty
Kolacja: pieka z papryki, porów i
wit. C nale˝y dodaç do jad∏ospi250 g, mostek ciel´cy nadziewany gotoczywo mieszane
jab∏ek 150 g, budyƒ
su w Iecie czame porzeczki
140 g, mas∏o 20 g,
wany 200 g, ziemniaki 300 g, mas∏o do
makowy 145 g, sos
100 g, jesienià jab∏ka 200 g. Nale˝y
befsztyk tatarski
ziemniaków 10 g, marchew gotowana
waniliowy do budyte˝ w okresie wzmo˝onych trenin90 g, wàtróbka
w ca∏oÊci 115 g, rzodkiewka ze Êmietaniu l00 g, mleko 250 g,
gów dodaç preparat wapniosaute 120 g, ogórek
nà 75 g, truskawki 300 g (tylko dla
woda mineralna 1 buwy i witamin´ B1.
kwaszony 100 g, herokresu I), truskawki z cukrem 360 g
telka.
bata, cukier 20 g, kefir
(tylko dla okresu II), kefir 250 g, krem
Kolacja: omlet z pieczarkapó∏t∏usty 250 g, miód 70 g.
waniliowy 190 g (tylko dla okresu II).
mi 150 g, kie∏basa 40 g, chleb 100 g,
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