
Warsztaty Żywieniowe

Temat: Zasady żywienia młodzieży 
aktywnej



Powinieneś dbać szczególnie o to, co jesz!

potrzebujesz więcej energii

potrzebujesz więcej witamin i składników mineralnych

Jeśli dobrze się odżywiasz masz:

▪ Mniejsze ryzyko: niedożywienia, odwodnienia, wyczerpania, 
kontuzji i urazów

▪ Lepszą koncentrację, wydolność, wytrzymałość, zdolność 
motoryczną

Jeśli jesteś aktywny…



Zalecenia żywieniowe

To, co jesz ma pomagać Ci: 

▪ rosnąć i rozwijać się

▪ być lepszym sportowcem

Dieta zawodników powinna być 
urozmaicona i uwzględniać produkty 
z każdej grupy produktów

Dlaczego???

PROŚBA O WSTAWIENIE TALERZA



Twoja dieta powinna obfitować 
w warzywa i owoce!

Dziennie jedz minimum 400g – więcej warzyw niż
owoców (1 porcja = ok 80 g np. 1 jabłko)

Wybieraj warzywa i owoce różnokolorowe

Zalety:

▪ Źródło: witamin, składników mineralnych 
i błonnika

▪ Działanie odkwaszające organizm m.in. po wysiłku

Warzywa i owoce



Produkty zbożowe

Im więcej ćwiczysz tym więcej ich potrzebujesz!
Codziennie jedz przynajmniej 5 porcji produktów zbożowych 
(1 porcja = 1 kromka chleba, 30 g kaszy, ryżu, makaronu przed ugotowaniem)

Jeśli intensywniej ćwiczysz możesz potrzebować nawet 7-8 porcji

Wybieraj produkty pełnoziarniste ponieważ posiadają:

▪ więcej witamin z grupy B koniecznych do prawidłowego
tworzenia energii w mięśniach

▪ więcej składników mineralnych koniecznych do pracy
mięśni, transportu krwi i prawidłowej budowy kości

▪ niższy indeks glikemiczny, co ma znaczenie w żywieniu
przed i po treningu



To obowiązkowy element!

Wypijaj codziennie 2 szklanki mleka i jedz 
1-2 dodatkowe porcje produktów mlecznych takich 
jak jogurty, kefiry, maślanka, sery

Wapń, którego źródłem są produkty mleczne 
gwarantuje Ci prawidłową budowę kości i bierze 
udział także w procesie skurczu Twoich mięśni

Produkty mleczne to także źródło białka 

Mleko i produkty mleczne



Mięso, ryby, jaja, rośliny strączkowe

To także źródła białka! 

Codziennie jedz przynajmniej 1-2 porcje tych produktów

Trenując potrzebujesz więcej białka do budowy i regeneracji 
mięśni

Dlatego:

▪ Wybieraj chude mięso – drób, królika, chudą wołowinę 
i cielęcinę

▪ Pamiętaj o jajach – najlepsze będą gotowane na miękko

▪ Jedz ryby co najmniej 2 razy w tygodniu



Mięso, ryby, jaja, rośliny strączkowe

Ta grupa to także źródło żelaza koniecznego do 
transportu tlenu 

Jeśli spożywasz odpowiednią ilość żelaza wolniej się 
męczysz

Dodatkowo:

▪ Jaja i ryby to także źródło cennej witaminy D

▪ Ryby to też jod, który usprawni Twój metabolizm 
i dobre tłuszcze działających korzystnie na mózg i 
krążenie



Tłuszcze

Dobre tłuszcze to dobra kondycja mózgu, 
tym samym lepsza koncentracja w sporcie!

Dlatego: 

▪ Jedz orzechy i surówki warzywne z dodatkiem oliwy

▪ Pamiętaj też o rybach!

▪ Unikaj tłustego mięsa, fast foodów i nadmiaru słodyczy



Co jeszcze ma znaczenie?

▪ Jedz 5 posiłków dziennie  co 3-4 godziny 

▪ Nie pomijaj żadnego posiłku 

▪ Kolację jedz 2 godziny przed snem

Posiłek przed treningiem powinien zawierać:

przede wszystkim węglowodany złożone, najlepiej 
pełnoziarniste (pieczywo, makarony, ryż, kasze) i warzywa 

Posiłek po treningu powinien zawierać:

głównie białko (jaja, mleko i produkty mleczne, mięso, ryby lub 
rośliny strączkowe), a także warzywa i produkty zbożowe



Uzupełniaj płyny

Stawiaj na wodę! Potrzebujesz jej więcej!

Podczas wysiłku fizycznego tracisz więcej płynów bo 
produkujesz więcej ciepła i intensywniej się pocisz

Już utrata 1% płynów ustrojowych może znacząco 
zmniejszyć wytrzymałość i obniżyć wyniki sportowe



Jak pić?

▪ 2 godziny przed wysiłkiem – 500–700 ml, 

▪ 30 minut przed wysiłkiem – 350–450 ml, 

▪ W trakcie wysiłku co 20 minut – 150–250 ml

▪ Po wysiłku – 450–700 ml na każde 0,5 kg 
utraconej masy ciała

Ćwiczysz mniej niż 60 minut – pij wodę

Ćwiczysz znacznie dłużej – możesz potrzebować 
specjalnych napojów dla sportowców



Zabierz do domu 
ściągę ☺


