
Projekt SportuJEMY, czyli

DIETA, SPORT, PASJA, RELACJE!

To 4 główne filary naszej pracy!

PracuJEMY nieszablonowo, nie trzymamy się sztywnych ram. Wychodzimy poza 
schematy i jesteśmy najlepsi! Jesteśmy zespołem dietetyków, kucharzy, trenerów, 

instruktorów, animatorów, którzy łącząc pasję z pracą zmieniają życie innych!

SpecjalizuJEMY się w szeroko pojętej edukacji żywieniowej zawodników różnych dyscyplin 
sportowych, ich rodziców i trenerów. Naszym ulubionym obszarem pracy są szkolenia grupowe
i warsztaty kulinarne, podczas których młodzi sportowcy w praktyczny sposób poznają tajniki 

wpływu diety na formę sportową.

W swoim działaniach proponuJEMY znacznie więcej.
Skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę.

516 740 678

kontakt@sportujemy.pl

www.sportujemy.pl

SportuJemy - Centrum Dietetyki
Sportowej dla Dzieci i Młodzieży

@Sportujemy

Dietetyk Młodych Sportowców
– Patrycja Jeziak

@Dietetyk_mlodych_sportowcow

Centrum Dietetyki Sportowej
dla Dzieci i Młodzieży



Odpowiedni system odżywiania pozwala na szybszą regenerację między 
treningami, prawidłową pracę mózgu, co z kolei daje możliwość, by trenować 

więcej i ciężej. Zbilansowana dieta poprawi:

możliwości wysiłkowe
koordynację ruchową
kontrolę motoryczną
koncentrację i czas reakcji

sprawność w podejmowaniu decyzji
procesy naprawcze
pobudzi do treningu
uzupełni braki w organizmie

Zadaniem tego posiłku jest szybkie dostarczenie energii do mięśni, którą organizm stracił 
w nocy. Powinno składać się z porcji węglowodanów, białek i niewielkiej ilości tłuszczu
z dodatkiem warzyw lub owoców. Śniadanie to nasze paliwo na dobry początek dnia. Jest 
szczególnie ważne u młodych sportowców. To bowiem dzięki porannej dawce energii 
mózg i ciało pracują efektywnie. Zawodnicy, którzy zaczynają dzień na czczo (czyli bez 
posiłku), mogą mieć problemy z koncentracją, pamięcią, a także być rozdrażnieni i nie 
mieć siły na trening.

ŚNIADANIE

II Śniadanie
Na 2-3 godziny po pierwszym śniadaniu należy spożyć 
kolejny posiłek. To dolewka paliwa do naszych mięśni i 
mózgu! Jest to bardzo ważny posiłek dla młodego 
sportowca. 

Pomysły na II śniadanie:
1. Kanapka na pełnoziarnistym pieczywie z jajkiem lub 
białym serem, czy chudą wędliną i warzywami, np. sałatą, 
ogórkiem, pomidorem, rzodkiewką, papryką.

2. Jogurt naturalny i mieszanka domowego musli – 
naturalne płatki zbożowe wcześniej uprażone na patelni,
z dodatkiem bakalii. Można dodać miód, cynamon, kakao 
naturalne, karob lub ciemną czekoladę – bądź kreatywny
i stwórz własną kompozycję!

3. Świeże owoce – w całości, pokrojone lub sałatka 
owocowa z orzechami, pestkami słonecznika lub dyni. 

4. Naleśniki z mąki razowej z twarożkiem lub dowolnym 
nadzieniem.

Pomysły na śniadanie:
1. Płatki owsiane - ugotowane 
na mleku, wodzie, kakao, soku 
owocowym. Dodaj ulubione 
świeże bądź suszone owoce, 
nasiona lub orzechy. Smak 
poprawi także gorzka 
czekolada, miód czy masło 
orzechowe.

2.  Jajka - gotowane, w postaci 
jajecznicy lub omletu. Spróbuj 
także włoskiej frittaty
z warzywami lub placuszków 
owsianych.

3. Kanapki – na pełnoziarnistym 
pieczywie z twarożkiem, chudą 
wędliną, jajkiem, hummusem w 
towarzystwie warzyw, kiełków
i ziół.



Najczęściej zjadany jako ostatni posiłek przed treningiem, dlatego musi dostarczać 
przede wszystkim energii w postaci węglowodanów złożonych, ale także białka i wysokiej 
jakości tłuszczów. Niezbędnym składnikiem obiadu jest również surówka lub sałatka 
warzywna, Dostarcza ona tak wiele bioaktywnych substancji, że działa lepiej niż niejeden 
suplement diety. Obiad zjedz 2 – 3 godziny przed treningiem.

OBIAD

Zapamiętaj!
Jeśli okres między obiadem, a treningiem jest dłuższy niż 3 godziny, warto na 
około godzinę przed wysiłkiem zjeść przekąskę przedtreningową. Może to 
być np. jogurt z musli, domowe  ciastka z płatków owsianych, banana
i orzechów lub mała kanapka z pełnoziarnistego pieczywa i twarożku, kisiel 
czy wafle ryżowe z dżemem i niewielką ilością masła orzechowego.

Jeżeli trening trwa 60 minut, większość energii pochodzi
z glikogenu mięśniowego (paliwo, które zgromadziłeś
w mięśniach podczas wcześniejszych posiłków).
W takiej sytuacji podczas wysiłku wystarczy woda.

Jeśli trening trwa dłużej niż 1 godzinę, zapasy paliwa kończą się
i ćwiczące mięśnie muszą czerpać energię z innych źródeł. 
Dodatkowa porcja węglowodanów i elektrolitów opóźni moment 
zmęczenia i umożliwi intensywniejszy wysiłek. Najlepiej wybrać 
napój izotoniczny, który możesz przygotować samodzielnie.

W TRAKCIE TRENINGU

Przepis 1
1 l wody wysokozmineralizowanej (np. Muszynianka) 
+ 2 łyżki miodu + szczypta soli + kilka plastrów 
cytryny.

Przepis 2
0,5 l wody wysokozmineralizowanej + 0,5 l świeżo 
wyciśniętego soku pomarańczowego + szczypta soli.



Zjedz ją po powrocie do domu, najlepiej wspólnie z rodziną. Pamiętaj, aby w tym posiłku 
pojawiły się źródła białka, węglowodanów złożonych oraz warzywa, pozwalające na dobrą 
regenerację Twojego organizmu! Przed snem unikaj spożycia cukru, nadmiaru tłuszczu 
oraz przejadania się.

Ostatni posiłek powinien być lekkostrawny, nie zawierać produktów smażonych, fast 
foodów, słodkich i słonych przekąsek. Kolację, w miarę możliwości, spożyj około 90-120 
minut przed snem.

KOLACJA

POSIŁEK PO TRENINGU
Podstawa regeneracji! W czasie wysiłku mięśnie ulegają uszkodzeniu i ten stan obserwuje się 
jeszcze na kilka godzin po zakończeniu treningu. Spożycie posiłku po aktywności fizycznej nie 
tylko zatrzymuje proces niszczenia struktur mięśniowych, ale także aktywuje procesy odbudowy 
mięśni.

Przekąski potreningowe, które możesz przygotować w domu:
1.  Domowy jogurt owocowy, czyli jogurt zmiksowany z owocami (świeżymi lub mrożonymi), np. 
jogurt naturalny + banan + szklanka mrożonych owoców leśnych (można dodać wiórki 
kokosowe, kakao naturalne lub czekoladę >70% kakao).

2.  Budyń jaglany: ugotowaną kaszę jaglaną zmiksuj z bananem, łyżeczką miodu, cynamonem, 
kakao, na wierzch podaj domowy sok malinowy lub świeże czy mrożone wiśnie; 

3.  Kilka wafli ryżowych + masło orzechowe; 

4.  Daktylowe kulki mocy (po przepis zapraszamy na naszą stronę)

5.  Razowa kanapka z awokado, białym serem i ogórkiem.

Przekąski potreningowe, które możesz kupić w każdym sklepie spożywczym:
1.  Jogurt / kefir / maślanka + świeże owoce (np. banan, gruszka, winogrona, śliwki).

2.  Suszone owoce + garść migdałów / orzechów.

3.  Jogurt + kilka wafli ryżowych.

4.  Serek wiejski z owocami.

5.  Batony złożone wyłącznie z suszonych owoców, np. daktyli z dodatkiem orzechów.

6.  Serek homogenizowany (wybierz ten z prostym i dobrym składem).



Witaminy, składniki mineralne, błonnik, antyoksydanty
Niezbędne składniki do rozwoju organizmu sportowca. Decydują o wydolności i regeneracji 
organizmu, zdrowiu kości, mięśni i stawów (zapobiegają kontuzjom), decydują o prawidłowej 
pracy układu odpornościowego, pomagają w budowaniu formy zawodnika (np. marchewka 
wzmacnia wzrok – bardzo ważna w diecie m.in. bramkarzy).
Źródła: Warzywa i owoce, które powinny być obecne w każdym posiłku!

Nawodnienie
Woda w sporcie ma szczególne znaczenie, ponieważ wspomaga wchłanianie składników 
odżywczych i bierze udział w transporcie witamin i hormonów. Dzięki temu możesz efektywnie 
trenować. Poprzez trening podnosi się temperatura ciała, by nie dopuścić do przegrzania, 
organizm uruchamia procesy termoregulacji, do czego znów potrzebna jest woda.

Zbyt niski poziom wody (odwodnienie) powoduje:
     szybsze męczenie
     osłabienie mięśni
     bóle głowy

rozdrażnienie
kłopoty z koncentracją

Czego nie powinien pić sportowiec?
kolorowych napojów gazowanych
słodzonych napojów owocowych (często 
mylonych z sokami)

Co powinien pić sportowiec?
wodę
herbaty ziołowe i owocowe
domowe izotoniki

Przykładowy jadłospis

7.30 Śniadanie
Domowe musli: Płatki owsiane, pestki dyni i słonecznika, migdały, sezam podprażone 
na suchej patelni, podane z jogurtem naturalnym lub mlekiem i pokrojonymi 
sezonowymi owocami, posypane odrobiną kurkumy i cynamonu.

10.30 II śniadanie
Kanapka z bułki grahamki z jajkiem i warzywami, np. sałatą, ogórkiem, pomidorem, 
rzodkiewką, papryką i szczypiorkiem. 

13. 30 Obiad
Pieczona pierś z kurczaka z domowymi frytkami z ziemniaków, buraków i batatów,
w towarzystwie surówki z marchewki i tartego jabłka.
Posiłek na godzinę przed treningiem
Razowy naleśnik posmarowany niewielką ilością masła orzechowego ze świeżymi 
sezonowymi owocami lub dżemem 100%
Posiłek po treningu
Koktajl czekoladowy: mleko, banan, kilka daktyli, łyżka masła orzechowego, kakao, 
zmiksowane oraz posypane cynamonem oraz startą gorzką czekoladą

20.00/20.30 Kolacja
Makaron spaghetti razowy i zwykły (w proporcji 1:1) z sosem pomidorowym z ziołami, 
pieczarkami i ciecierzycą posypany startym serem parmezan.



Białko 
Budulec mięśni, tkanek, ale również hormonów i elementów układu odpornościowego. 
Odpowiada także za regenerację po wysiłku fizycznym.
Źródła: jajka, dobrej jakości mięso i ryby, nasiona roślin strączkowych (soczewica, ciecierzyca, 
fasola, groch), biały ser, jogurt naturalny, maślanka, kefir.

Węglowodany
Główne „paliwo” dla pracujących mięśni i mózgu. Pozwalają zachować koncentrację uwagi oraz 
właściwe funkcjonowanie układu odpornościowego podczas wysiłku. 

Węglowodany złożone
Źródło długo uwalniającej się energii. Doskonałe 2 – 3 godziny przed wysiłkiem fizycznym. 
Źródła: produkty pełnoziarniste takie jak naturalne płatki zbożowe (np. orkiszowe, żytnie, 
owsiane), razowe pieczywo, brązowy ryż, pełnoziarnisty makaron, gruboziarniste kasze (np. 
pęczak, gryczana, jaglana).

Węglowodany proste
Źródło szybko dostarczanej energii. Przydatne bezpośrednio przed i po wysiłku fizycznym,
a także podczas zawodów i turniejów.

Źródła: Świeże i suszone owoce, ciasto drożdżowe, dżem 100%, miód, wafle ryżowe, domowe 
batony lub ciastka owsiane.

Źródła: Cukierki, ciastka, batony, babeczki i inne wyroby cukiernicze, fast foody, chipsy i 
pozostałe słone przekąski.

Tłuszcze
Budulec układu nerwowego, nośnik witamin A, D, E, K, a także zapas energii. Ważna jest nie tylko 
ilość, ale przede wszystkim jakość.
Źródła:

orzechy, nasiona roślin oleistych (pestki dyni, sezamu, słonecznika, lnu, czarnuszki), olej 
rzepakowy, oliwa z oliwek, awokado, masło

tłuszcz utwardzony (obecny w większości słodyczy, fast foodach i słonych przekąskach), 
frytury, mocno zesmażony olej.

Pamiętaj!
Więcej treningów = więcej węglowodanów w diecie

Uwaga!
Większość słodyczy także dostarcza bardzo dużą ilość cukrów prostych, ale oprócz tego 
również inne niekorzystne składniki, m.in. utwardzone kwasy tłuszczowe, które nasilają 
stany zapalne u sportowców, obniżają ich odporność i przeszkadzają w regeneracji 
organizmu. 
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