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Limite de r"spundere / Garan!ie: 
Autorii acestor informa!ii #i a materialelor înso!itoare #i-au 

depus toate eforturile în preg"tirea acestui curs. Autorii nu fac 
declara!ii sau garan!ii cu privire la acurate!ea, aplicabilitatea, 

aptitudinea sau caracterul complet al con!inutului acestui curs. 
Ace#tia renun!" la orice garan!ii (exprimate sau implicite), 

referitoare la comercializare sau adecvare pentru un anumit 
scop. Autorii nu vor fi în niciun caz r"spunz"tori pentru orice 
pierdere sau alte daune, inclusiv, dar f"r" a se limita la daune 

speciale, accidentale, consecvente sau de alt" natur". 

Acest manual con!ine informa!ii protejate conform legilor #i 
tratatelor federale interna!ionale privind drepturile de autor. 

Orice reimprimare sau utilizare neautorizat" a acestui material 
este strict interzis". C"ut"m activ înc"lcarea drepturilor de autor 

#i ve!i fi urm"rit penal. 
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Introducere 

Alimenta"ia sanatoasa este esen"ial!. Ceea ce nu #tii despre 
sportivii pe care îi vezi la televizor, concurând la olimpiade #i 
b!tând recorduri mondiale este c! ace#tia au un plan bine 
stabilit care le permite s! reu#easc!. 

Dac! vrei s! reu#e#ti în sportul pe care îl practici, trebuie s! 
te asiguri c! alimenta"ia este cap de list!. $tii ce trebuie s! 
faci? 

Pune-"i întreb!rile: 

• $tii când trebuie s! m!nânci înainte de începerea 
jocului? 

• $tii ce mânc!ruri te vor ajuta s! câ#tigi meciul, dac! 
sunt savurate înainte de competi"ie? 

• $tii de cât! hidratare are nevoie cu adev!rat corpul t!u 
pentru a avea for"a necesar! pentru ceea ce urmeaz!? 

• $tiai c! printr-o nutri"ie adecvat!, un plan corect #i 
perseveren"!, corpul t!u poate lucra mai bine, mai 
puternic #i astfel ai mai multe #anse de reu#it! cu ceea 
ce î"i propui? 

Devotamentul conteaz" 

Atunci când este vorba despre nutri"ia sportiv! nu exist! 
absolut niciun motiv s! presupui c! le #tii pe toate. De fapt, 
ar trebui s! fii fl!mând de cunoa#tere. Afl! despre ce te poate 
ajuta s! îmbun!t!"e#ti performan"ele corpului t!u. Afl! ce ar 
trebui s! faci astfel încât timpul petrecut la sol s! fie 
optimizat. $i mai ales, afl! cum s! ai grij! de tine astfel încât 
s! evi"i accidentele #i r!nirile. 
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Atunci când este vorba despre aceste lucruri, devotamentul 
este elementul esen"ial. Vei afla în aceast! carte c! este 
nevoie de mult! munc! #i dedicare pentru a avea succes cu 
privire la nutri"ia sportivilor. Nu exist! nici o scurt!tur! mai 
bun!. 

Cunoa#terea este prima cheie pentru succes. Vei înv!"a cum 
impacteaz! nutri"ia sportiv! fiecare aspect al sportului t!u #i 
cum te po"i îmbun!t!"i prin alimente, exerci"ii #i procese la 
care î"i supui corpul. 

Trebuie s! dedici timp pentru a urma prin ace#ti pa#i #i 
recomand!ri pentru a-"i îmbun!t!"i performan"a, în general. 
Dup! cum am men"ionat, este nevoie de ceva implicare. Prin 
urmare, nu te a#tepta s! ai regimul potrivit #i s! ob"ii 
rezultate imediat. 

Corpul t!u are nevoie de tine pentru a-i furniza combustibilul 
de care are nevoie pentru a face fiecare lucru pe care "i-l 
dore#ti. Cu toate acestea, majoritatea sportivilor nu acord! 
suficient! aten"ie obiectivelor lor în nutri"ie. Mul"i fac gre#eala 
de a crede c!, dac! muncesc mai mult, pot face ceea ce 
trebuie. 

Lucreaz" de#tept, dar mai întâi înva!" 

Ca sportiv, trebuie s! ai în vedere toate aspectele. Prin 
urmare, depinde de tine s! te asiguri c! jocul are tot 
combustibilul #i puterea din spate, necesare unei reu#ite 
rapide #i eficiente. 

Pentru a începe, cite#te ebook-ul nostru #i afl! ce î"i lipse#te. 
Apoi, treci la implementarea acestor elemente în via"a de zi 
cu zi, ad!ugându-le pe m!sur! ce avansezi. A#teapt!-te o 
munc! grea. Dar, odat! implementate schimb!rile 
recomandate aici, a#teapt!-te, de asemenea, s! ob"ii 
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rezultate. 

Î"i recomand!m s! discu"i cu medicul t!u în prealabil, pentru 
a te asigura c! s!n!tatea ta este la nivel optim înainte de a 
practica orice tip de sport sau de a î"i schimba drastic dieta. 
În plus, dac! te confrun"i cu orice provoc!ri fizice sau iei 
medicamente, asigur!-te c! este sigur s! urmezi 
recomand!rile din acest ebook. 

Succesul este posibil #i apare doar atunci când ai în vedere 
toate aspectele sportului, inclusiv nutri"ia sportiv!. 
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Capitolul 1: Ce reprezint" nutri!ia 
sportivilor? 

Ast!zi este ziua în care începi s! î"i îmbun!t!"e#ti activitatea. 
Ca sportiv, #tii deja c! trebuie s! lucrezi din greu pentru a te 
asigura c! abilit!"ile tale pe teren sau pist! sunt cele mai 
bune. 

Vrei s! te asiguri c! corpul t!u lucreaz! totul în mod corect 
de la început pân! la sfâr#it. 

Po"i petrece ore întregi perfec"ionându-"i mi#c!rile. S-ar 
putea s! lucrezi la construirea mu#chiului pentru a spori 
modul în care po"i arunca mingea. 

Sau, po"i petrece nenum!rate ore for"ându-"i corpul s! treac! 
de acea linie de curse cu o frac"iune de secund! mai bine. 

Toate aceste lucruri sunt p!r"i esen"iale pentru a fi un atlet de 
succes. Nu exist! nicio îndoial! despre asta. Dar #i pentru 
asta trebuie s! te descurci. 

Antrenamente în afara terenului 

În afar! de a-"i planifca noua rutin!, seturile de repeti"ii #i 
noua confruntare, trebuie s! te concentrezi pe alimenta"ie. 
Gânde#te-te la asta. 

Ceea ce mânc!m ne ajut! corpul s! se mi#te. 

Ceea ce îi dai corpului t!u este ceea ce acesta va utiliza 
pentru a face ceea ce î"i dore#ti. 
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Ceea ce nu îi oferi corpului este ceea ce nu te va ajuta pentru 
reu#it!. 

De#i poate suna greu pentru a determina care sunt produsele 
potrivite, nu trebuie s! fie. 

Ca sportiv, trebuie s! î"i concentrezi timpul pe nutri"ia 
sportiv! la fel de mult pe cât îl concentrezi pe antrenament. 

Ar trebui s! î"i aloci timp pentru a afla despre ce are nevoie 
corpul t!u, cum reac"ioneaz! la alimentele pe care i le oferi în 
el #i cât de bine va func"iona pe baza combustibililor pe care 
îi furnizezi. 

Vestea bun! este c! nutri"ia sportiv! poate fi împ!r"it! într-
un lucru mult mai pu"in dificil, mai ales în compara"ie cu 
antrenamentul de care #tii c! ai nevoie. 

Aspecte referitoare la nutri!ia sportiv" 

Sunt câteva aspecte pe care trebuie s! le ai în vedere 
referitoare la nutri"ia sportiv!. Î"i oferim o privire de 
ansamblu asupra ceea ce urmeaz! s! discut!m. 

• Hidratare: Corpul t!u are nevoie în primul rând de 
lichide. Are nevoie de tipul potrivit de fluide #i trebuie 
furnizate la momentul potrivit. Acest lucru poate fi pu"in 
dificil la început, dar în cele din urm!, f!r! lichide, 
corpul t!u este complet limitat în ceea ce poate #i va 
face pentru tine. 

• Carbohidra"i: Nu, nu vorbim despre niciun tip de diet! 
aici. De fapt, carbohidra"ii sunt un element esen"ial 
pentru antrenamentul corpului t!u. 

Trebuie s! #tii când s! îi m!nânci, ce vor face pentru 
tine #i cât s! consumi. Din fericire, vei g!si informa"ii 
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aici. 
 

• Proteine: Proteinele sunt elementele de baz! ale 
mu#chilor corpului nostru. F!r! tipurile potrivite de 
proteine din corpul t!u, corpul t!u nu poate construi cu 
succes grupuri musculare pentru a îndeplini sarcinile pe 
care "i le dore#ti. 

• Trebuie s! afli ce ai nevoie, când trebuie s! le consumi, 
precum #i produsele potrivite pentru a oferi necesarul. 

• Gr!simi: bune sau rele? $tiai asta? Corpul t!u are 
nevoie de gr!simi, indiferent de ce spune dieta ta. 

Dar trebuie s! #tii ce gr!sime este bun!, iar corpul t!u 
are nevoie s! îi fie trimis! la momentul oportun, astfel 
încât s! fie benefic!. 

Merge o singur" diet"? 

Ceva care este adesea neîn"eles este motivul pentru care nu 
exist! o singur! diet! care s! fie folosit! pentru nutri"ia 
sportiv!. 

Dac! ai nevoie de anumite cantit!"i de alimente, de alimente 
specifice #i în acela#i timp, nu ar putea toat! lumea s! 
urmeze acela#i plan pe parcurs? 

R!spunsul la aceasta este nu. Fiecare dintre noi are un corp 
foarte diferit. În acest sens, avem nevoie de diferite sume #i 
de o planificare specific! în consumul nostru de alimente. 

Un alt factor care contribuie la aceasta este vârsta noastr!. 
Hai s! recunoa#tem. Nevoile noastre se schimb! pe m!sur! 
ce îmb!trânim, iar corpul nostru are nevoie ca noi s! le 
oferim alimente pentru a compensa aceste nevoi. 
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Chiar #i când e#ti tân!r #i ai configura"a potrivit!, corpul t!u 
are nevoie de ceva diferit pe m!sur! ce îmb!trâne#ti. 

În plus, #i felul în care e#ti conteaz!. Diverse culturi au 
nevoie de diferite tipuri de alimente, minerale #i vitamine.   
Aminte#te-"i, corpurile s-au dezvoltat în timp în diferite 
moduri. 

Prin urmare, ceea ce ai nevoie nu este acela#i lucru cu ceea 
ce ar avea nevoie cineva din întreaga lume (sau chiar vecinul 
de al!turi!). 

În sfâr#it, conteaz! #i dimensiunea corpului t!u. Evident, cu 
cât e#ti mai mare, cu atât corpul t!u are nevoie de mai multe 
calorii pentru a alimenta celulele corpului. Dar asta nu 
înseamn! c! po"i pur #i simplu s! iei un pic mai mult de aici 
#i de acolo. 

Cu atât mai mult, ceea ce inten"ionezi s! faci cu corpul t!u va 
afecta ceea ce inten"ionezi s! consumi. Î"i vei exercita fizic 
întregul corp sau vei exercita simplu doar bra"ele? Acestea 
sunt o mul"ime de diferen"e pe care le vei g!si #i aici. 

Totul pare confuz 

Nu exist! nicio îndoial! c! alimenta"ia sportiv! este pu"in 
complex!, dar asta pân! când o descompui #i determini de ce 
are nevoie cu adev!rat corpul t!u. 

Când î"i acorzi timpul necesar pentru a echilibra to"i ace#ti 
factori printr-un plan solid de nutri"ie sportiv!, vei putea în 
cele din urm! s! reu#e#ti în tot ceea ce trebuie s! faci, 
indiferent de ce este. 
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$elurile tale: 

%elurile tale vor urma aceste nevoi: 

1. Afl! ce mâncare trebuie s! ingereze corpul t!u pentru a 
reu#i. 

2. Afl! când trebuie s! î"i hr!ne#ti corpul. 

3. Afl! de ce cantit!"i are nevoie corpul t!u pentru a reu#i. 

4. Dezvolt! un plan care s! te ajute s! te "ii de obiective. 

5. Lucreaz! pe plan #i vei avea rezultate. 

Asta o face s! sune mai u#or, nu? De-a lungul urm!toarelor 
capitole, lucrurile vor deveni mai u#oare, promitem! În 
curând, vei fi pe drumul cel bun c!tre un plan de nutri"ie 
sportiv! de succes care va oferi corpului combustibil excelent 
pentru a-"i oferi avantajul câ#tig!tor pe care îl dore#ti. 
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Capitolul 2: Hidratarea este cheia  

Men"inerea corpului hidratat este o parte esen"ial! a nutri"iei 
sportive. Corpul t!u are nevoie de combustibil în form! 
lichid!. Este un aspect esen"ial al st!rii de bine #i al vie"ii în 
general. 

Dac! nu ave"i suficient! ap! în corp la un moment dat, corpul 
t!u va suferi în cele din urm!. Este un fapt al vie"ii care nu 
poate fi negat. 

Ca sportiv, dac! nu î"i asiguri cantitatea necesar! de ap! sau 
dac! o limitezi, poate determina numeroase probleme, 
inclusiv riscul de complica"ii grave de s!n!tate. 

În plus, performan"a ta va suferi f!r! cantitatea potrivit! de 
ap!. 

De ce conteaz" apa? 

F!r! a te duce prea mult înapoi la orele de #tiin"e, gânde#te-
te la rolul serios pe care îl joac! apa în via"a ta #i în corpul 
t!u. 

• Trebuie s! fie acolo pentru a î"i deplasa vitaminele, 
mineralele #i al"i nutrien"i prin corp. Men"ine sângele în 
mi#care, care transport! combustibilul de care au nevoie 
celulele pentru energie. 

• În plus, apa ajut! la eliminarea de#eurilor din celule. 
Acest lucru le permite s! î"i men"in! celulele la un nivel 
optim. 
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• În cele din urm!, corpul t!u folose#te lichide pentru a 
men"ine corpul la temperatura potrivit!, protejându-"i 
s!n!tatea în general. 

Po"i tr!i f!r! ap!? Nu. Când vine vorba de alimenta"ia 
sportiv!, totul este esen"ial. Cum ajut! apa în nutri"ia 
sportiv! este important pentru tine. 

Când corpul t!u arde energie, produce c!ldur!. Iar ea 
str!bate corpul t!u. 

Dac! te gânde#ti la corpul t!u ca la o ma#in!, dac! motorul 
se înc!lze#te prea mult, acesta nu poate func"iona a#a cum 
ar trebui. Prin urmare, vei g!si o modalitate de a men"ine 
motorul rece, astfel, apa este o necesitate. 

În plus, corpul t!u trebuie s! aib! aceste fluide pentru a-"i 
permite s! transporti to"i nutrien"ii în corp. Deoarece lucrezi 
la dezvoltarea mu#chilor, îmbun!t!"ind caracteristicile fizice, 
î"i dai seama c! tot corpul are nevoie de acei nutrien"i pentru 
a ajunge acolo unde trebuie s! mearg!. 

Pentru asta, au nevoie de ap! pentru a-i împinge. 

Apa î"i ajut! corpul s! creasc!, dar te ajut!, de asemenea, s! 
repari celulele pe m!sur! ce lucrezi din greu la atingerea 
obiectivelor. 

Importan!a: 

Dac! pierzi 2% din lichidul corpului, performan"a general! 
va sc!dea considerabil. 

Dac! pierzi 5% din lichidul corpului, te po"i reg!si în fa"a 
epuiz!rii c!ldurii, ceea ce nu este bine. Acum, abia te mi#ti. 
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Dac! pierzi 10% din lichidul corpului, e#ti expus riscului de 
accident vascular cerebral #i chiar de moarte prin 
deshidratare. Cu alte cuvinte, jocul s-a terminat. 

Cât de mult este suficient? 

Crezi c! po"i bea doar un pahar cu ap! când "i-e sete? Setea 
este de fapt primul semn de deshidratare. 

Dac! ajungi s! î"i fie sete, ai pierdut deja cel pu"in un procent 
din fluidele corpului #i î"i pui deja corpul în pericol. 

Nu este prea mult, bea mai mult decât suficient pentru a-"i 
potoli setea. Nu te opri nici atunci când nu mai ai senza"ia de 
sete. 

Este esen"ial s! p!strezi întotdeauna acele fluide în mi#care 
în corpul t!u, pompând energie c!tre celule, astfel încât s! 
po"i performa. 

Exist! o mul"ime de concep"ii gre#ite despre cât de mult! ap! 
este suficient! pentru a avea în corp. 

De fapt, corpul t!u nu trebuie restric"ionat în timpul 
antrenamentului, înc!lzirii sau în timpul jocului. 

Corpul t!u are nevoie de ap! în mod constant pe tot 
parcursul. 
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Sunt în form" optim", #tiu de ce are nevoie corpul meu 

Aceasta este o atitudine nepotrivit!. Când corpul t!u î"i spune 
c! are nevoie de lichide, este în incapacitatea de a men"ine 
performan"a. În schimb, mintea ta trebuie s! se gândeasc!: 
„Am nevoie de ap! în curând”. 

Acum, dac! e#ti un atlet condi"ionat, pe drumul c!tre succes, 
corpul t!u va avea nevoie de ap! suplimentar! decât cea a 
cuiva care este, mult prea în spate. 

• Corpul t!u arde combustibil mai repede #i asta 
înseamn! c! trebuie produs mai repede. 

• Mai mult decât atât, dipsune de energie mai repede, 
a#adar fluidele trebuie s! ajung! acolo mai repede. 

• Corpul t!u poate c! transpir! #i mai repede, ceea ce 
înseamn! c! e #i mai mult doritor. 

Sfaturi privind fluidele 

Uite ce trebuie s! ai în vedere, când vine vorba de ap!. 

• Bea ap! în cantit!"i mai mici, mai des. Acest lucru va 
ajuta la asigurarea unui nivel constant de lichid. Dac! 
încerci s! bei ap! prea repede, ai acea senza"ie grea în 
stomac de care pur #i simplu nu ai nevoie sau nu dore#ti 
s! o ai. 

Aminte#te-"i, mai pu"in, mai des. 
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• 170 de grame pân! la 226.79 de grame la fiecare 15 
pân! la 20 de minute în timpul jocului sau exerci"iului 
este ideal. Dac! sim"i c! ai nevoie de mai mult, atunci 
cre#te u#or pân! la limita confortabilului. 

• Nu alege apa rece. Trebuie ca apa s! fie la temperatura 
optim! de asemenea. Temperatura este pentru apa rece 
de 50 pân! la 40 de grade. 

Astfel vei sc!pa de c!ldura din corpul t!u, dar nu va fi  
grea pentru stomac. 

• Apa rece va fi absorbit! repede de corpul t!u, pentru a-l 
pune în mi#care. 

• Cânt!re#te-te înainte #i dup! antrenament sau concurs. 
Bea 226.79 de grame de ap! pentru fiecare kilogram pe 
care l -a i p ierdut pentru rezul tate opt ime în 
antrenament. F! un obicei! 

• Nu te deshidrata pentru pentru a sl!bi. 
În timp ce vei sc!dea câteva kilograme restric"ionând 
ceea ce bei, performan"a general! va fi semnificativ 
redus! dac! faci acest lucru. 

A#adar, trebuie s! te asiguri c! urmezi pa#ii necesari 
hidrat!rii chiar # i atunci când cânt!rirea este 
important!. 

• Evit! cofeina. Cofeina este de regul! un diuretic #i va 
cre#te cantitea de urinat. A#adar, nu te vei hidrata, ci te 
vei expune unui risc. 

Astfel de b!uturi includ alte #i b!uturi sportive care 
con"in cofein! cum ar fi sucurile acidulate, ceaiuri, cafea 
sau mânc!ruri ce au cantit!"i mari de cofein!. 
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• O metod! sigur! de a observa dac! e#ti deshidratat sau 
nu bei suficient! ap! este s! fii atent la cum urinezi. O 
urin! închis! la culoare, într-o mic! sau mai mare 
m!sur!, este un semn de deshidratare. 

Este un semn clar cu privire la cantitate. 

S" #tii ce s" bei 

Dup! cum po"i vedea, am accentuat cu adev!rat cuvântul 
ap! aici. Asta pentru c! apa este cel mai bun tip de lichid pe 
care îl po"i consuma. 

Cu toate acestea, exist! multe b!uturi sportive pe pia"! care 
sus"in c! #i ele te pot ajuta. 

Când te gânde#ti dac! trebuie sau nu s! bei b!uturi sportive, 
trebuie s! iei în considerare care a fost practica ta #i de ce 
are nevoie corpul t!u. 

Pentru a bea ap": De cele mai multe ori trebuie doar s! bei 
ap!. Corpul t!u nu are nevoie de combustibil decât din ceea 
ce bei. 

Trebuie s! bei ap! de fiecare dat! când ai un antrenament 
standard sau un exerci"iu. 

În general, dac! activitatea este egal! sau mai mic! de 90 
minute odat!, trebuie s! bei doar ap!. 
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Pentru a bea b"uturi sportive: Acum, dac! organismul t!u 
trebuie s! treac! printr-o perioad! mai lung! de timp, sau 
trebuie s! concureze mai des (câteva partide într-o perioad! 
scurt! de timp) atunci trebuie s! iei în calcul b!uturile 
sportive. 

Când bei b!uturi sportive, trebuie s! te asiguri c! le vei g!si 
pe acelea care con"in carbohidra"i #i electroli"i. Corpul t!u are 
nevoie de a#a ceva în situa"ii de stres. 

B!utura sportiv! pe care o alegi ar trebui s! con"in! mai 
pu"in de opt la sut! în total fa"! de solide, ce include atât 
carbohidra"i, cât #i electroli"i. 

Dac! alegi ceva care are mai mult, acesta nu este u#or 
absorbit în corp, întârziind orice beneficiu pe care îl poate 
avea. Dilueaz! b!uturile sportive cu 50% dac! con"in peste 
aceast! cantitate. 

Evit! b!uturile sportive cu fructoz!. Uit!-te la etichet!. Dac! 
vezi c! are fructoz! ca singura surs! de carbohidra"i, atunci 
evit-o. Corpul t!u va avea nevoie de mai mult timp pentru a 
utiliza aceste produse #i va întârzia rezultatele #i mai mult. 

Sucurile 

Pute"i folosi sucuri în acela#i timp în care a"i folosi b!uturile 
sportive, numai în timpul sesiunilor lungi #i dure de 
rezisten"!. 

Dac! utilizezi aceste produse pentru a te ajuta s! câ#tigi din 
nou puterea necesar! a corpului, vei dori s! le diluezi. Pentru 
a face acest lucru, dilueaz! o cantitate egal! de suc de fructe 
cu aceea#i cantitate de ap!. 

Vei face acest lucru deoarece sucurile standard de fructe au o 
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concentra"ie mare de carbohidra"i. Aceast! cantitate este 
mult prea mare pentru ca s! o po"i utiliza cu u#urin"! în 
corpul t!u. 
  
Trebuie s! iei în considerare sucurile de fructe, cum ar fi sucul 
de portocale, pentru a alimenta. 

Când folose#ti aceste trucuri pentru a-"i men"ine corpul 
alimentat, te vei sim"i preg!tit s! performezi la nivel înalt. 
Este necesar s! te asiguri de nivele optime de hidratare, aste 
se aplic! în nutri"ia sportiv!. 



20

 

Capitolul 3:  Alimenteaz"-!i corpul 

Mâncare. Corpul t!u are nevoie de acest instrument simplu 
pentru a-l ajuta s! fac! practic fiecare lucru pe care trebuie   
s!-l fac!. De la respira"ie la mers pe jos pân! la sportul t!u, 
corpul t!u depinde de alimente pentru a-l alimenta. 

În timp ce apa este esen"ial! pentru via"!, mâncarea este 
esen"ial! pentru performan"!. F!r! cantit!"ile, tipurile #i 
momentul potrivit pentru alimentele pe care le consumi, 
corpul t!u nu va putea atinge cel mai înalt nivel de 
performan"!, indiferent de ceea ce inten"ionezi s! faci. 

Nu exist! un antrenament care s! func"ioneze pentru corpul 
t!u mai mult decât combustibilul pe care i-l dai. Are o rela"ie 
direct! cu performan"a ta #i, prin urmare, este unul dintre 
elementele fundamentale ale nutri"iei sportive de succes. 

Câ#tig echilibrat 
Ca sportiv, nevoile tale specifice sunt ale tale, dar nu exist! 
nicio îndoial! c!, dac! vrei s! câ#tigi la activitatea fizic!, ai 
nevoie de corpul t!u pentru a avea o diet! echilibrat!. 
Probabil ai auzit asta de multe ori, dar este la fel ca în prima 
zi. 

Trebuie s! consumi o diet! echilibrat! de alimente pentru a 
avea succes. 

Combina"ia de alimente îi va oferi corpului toate elementele 
esen"iale de care are nevoie. Aceasta include vitamine, 
minerale, gr!simi, carbohidra"i #i proteine. Fiecare dintre 
aceste elemente î#i joac! propriul rol, unul care este crucial 
pentru succesul t!u. 

Gânde#te-te la mâncare ca la un efort de echip!. $tii c! e#ti 
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la fel de bun ca echipa ta, nu? Când nu oferi to"i nutrien"ii 
potrivi"i corpului, pentru a-i limita, ace#tia nu pot func"iona 
ca o echip! #i atunci întregul ansamblu sufer!. 

De câte ori coboar! sportivul-star într-un joc #i echipa se 
pr!bu#e#te în jurul lui? Sau, de câte ori cineva care este 
veriga slab! coboar! #i vedeta nu mai poate sus"ine echipa? 
Acela#i lucru este valabil #i pentru mâncare. 

Corpul are nevoie de fiecare dintre aceste piese pentru ca 
întregul s! func"ioneze. Scopul pe care îl ai este s! înve"i de 
ce are nevoie #i cum are nevoie de ele pentru ca întregul s! 
func"ioneze bine. 

Pe parcursul urm!toarelor capitole, vei înv!"a mai bine ce rol 
joac! fiecare element în întreaga curs!. Dar, deocamdat!, 
vrem s! te ducem înapoi la #coala general!, unde ai înv!"at 
de ce are nevoie corpul t!u pentru a sus"ine un stil de via"! 
general s!n!tos. 

Din fericire pentru tine, acelea#i informa"ii se vor aplica acum 
propriei s!n!t!"i în nutri"ia sportiv!. 

Mânc"ruri: Planul unei administr"ri de succes a dietei 

Consumul de alimente este o necesitate, desigur, dar ceea ce 
m!nânci este la fel de important ca #i cantitatea pe care o 
m!nânci. Deci, hai s! descompunem totul pentru tine. 

Î"i aminte#ti piramida alimentar! de la #coal!? Acesta este 
lucrul ideal pe care îl po"i folosi pentru educa"ia ta de baz! în 
nutri"ie sportiv!. 

De#i îl vom modifica mai târziu, acesta este cel mai bun lucru 
în ansamblu pentru a determina unde se stabile#te nivelul t!u 
de nutri"ie. 
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Ce ai nevoie 

Iat! defalcarea pentru tine. Dar vrem s! te inform!m cu t!rie 
c! ceea ce este listat aici este minimul din ceea ce are nevoie 
corpul t!u pentru a performa. Cu cât ceri mai mult de la 
corpul t!u, cu atât va trebui mai mult. Vom intra în mai multe 
detalii despre ceea ce va include mai târziu. 

Jurnal de grup: 

Corpul t!u are nevoie de lactate pentru a-i oferi calciu. 
Proteinele, vitamina A #i riboflavina se g!sesc #i în lactate, 
f!cându-le necesare pentru o alimenta"ie bun!. 

Ar trebui s! consuma"i cel pu"in 3 por"ii pe zi, adic! 
aproximativ 226.79 grame de lichid sau aproximativ 28 de 
grame #i jum!tate de solide. 

Vei g!si lactate în lapte, iaurt #i brânz!. Cu toate acestea, ar 
trebui s! limitezi cantitatea de gr!sime care provine din 
aceste articole. Produsele cu con"inut sc!zut de gr!simi cresc 
gr!simile bune, în timp ce scad gr!simile cele rele. 

Grupul legumelor: 

Legumele sunt ideale. Vei ob"ine multe dintre substan"ele 
nutritive, cum ar fi vitaminele #i mineralele din legume. Ai 
nevoie de o varietate bun! de alimente care s! se potriveasc! 
acestei nevoi. 

Pentru a echilibra ceea ce mânânci, încearc! s! mânânci o 
mul"ime de culori diferite #i caut! culori închise pentru mai 
multe beneficii. 

Ar trebui s! ai cinci por"ii de legume pe zi, adic! aproximativ 
jum!tate dintr-o cea#c! de legume crude sau fierte, o cea#c! 
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de legume cu frunze sau 170 de grame de suc. 

Op"iunile excelente pentru legume includ ro#iile, broccoli #i 
varza de Bruxelles pentru nivelurile lor ridicate de vitamina C. 
Pentru vitamina C, alege morcovi, cartofi dulci, dovleac, 
verdea"! #i spanac. 

Culorile mai închise, cum ar fi verdele închis, ro#u intens, 
portocale #i galbene, sunt ideale pentru o valoare nutritiv! 
general! bun!. 

Grupul c"rnurilor: 

Odat! cu carnea vine proteina, chiar elementul de baz! 
pentru mu#chi. Prin urmare, trebuie s! te asiguri c! ob"ii 
suficiente proteine în dieta ta pentru a-"i permite s! î"i 
construie#ti puterea. 
Carnea include, de asemenea, fierul, tiamina, riboflavina, 
niacina #i zincul. 

Trebuie s! consumi trei por"ii pe zi de carne. Este vorba 
despre 85 de grame de carne g!tit!, dou! ou!, o can! de 
fasole sau linte g!tit! sau patru linguri de unt de arahide. 

Op"iunile bune includ cantit!"i slabe de carne de vit!, porc, 
miel, carne de pas!re, maz!re #i fasole uscat!, unt de 
arahide #i ou!. 

Grupul cerealelor: 

Vei afla c! #i carbohidra"ii sunt un element constitutiv 
necesar pentru energia din organism #i mul"i vor proveni din 
cereale. Acestea ofer! carbohidra"i complec#i de care ai 
nevoie, inclusiv amidon #i fibre. 

În plus, con"in proteine, grupul de vitamine B #i fier. 
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Trebuie s! consumi unsprezece por"ii de carbohidra"i pe zi. 
Este vorba despre o felie de pâine, trei sau patru biscui"i, 
jum!tate dintr-o cup! de cereale, orez sau paste #i 28 de 
grame de cereale pentru micul dejun. 

O alegere bun! pentru nutri"ia sportiv! include cerealele care 
sunt cereale integrale. În acest grup g!se#ti cereale, pâine, 
paste #i orez. Cerealele integrale sunt o necesitate. 

Fructe: 

Fructele sunt o alt! surs! a multor minerale #i vitamine 
necesare. Au vitamina C, care este puternic! #i poate fi 
g!sit! în alimentele citrice. 

În plus, pepenii, c!p#unele #i afinele sunt toate surse 
excelente. Caisele sunt excelente pentru vitamina A. 

Trebuie s! consumi patru por"ii pe zi de fructe, care este un 
produs întreg de fructe, cum ar fi mâncatul unei banane sau 
a unui m!r. Jum!tate de grapefruit, 170 de grame de suc de 
fructe sau un sfert de can! de fructe uscate este egal cu o 
por"ie. 

Calorii 

Când vine vorba de consumul de combustibil, trebuie s! î"i 
aminte#ti, de asemenea: cu cât faci mai mult sport, cu atât 
mai mult va trebui s! î"i asiguri corpul cu combustibil. Dac! 
dore#ti s! mergi mai departe în vehicul, acesta are nevoie de 
mai mult gaz, nu? Acela#i lucru este valabil #i aici. 

Monitoriz!m cât consum!m în func"ie de num!rul de calorii. 
O persoan! obi#nuit! va trebui s! consume aproximativ 3000 
de calorii pe zi. Dac! e#ti intens sportiv, ar trebui s! cre#ti 
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acest lucru la 5000 de calorii pe zi. 

Dar trebuie s! faci acest lucru în modul corect. Adic!, ar 
trebui s! o m!re#ti prin ad!ugarea de alimente din toate 
grupele de alimente pe care le-am men"ionat #i ar trebui s! 
se fac! mai degrab! cu alimente slabe, decât cu alimente 
grase. 

În func"ie de cantitatea de exerci"iu, practica, concuren"a #i 
efortul fizic pe care trebuie s! le depui, vei determina în cele 
din urm! cantitatea de calorii de care ai nevoie. 

Nu vei vrea s! mânânci prea multe pentru a te îngr!#a în 
gr!simi, dar dore#ti s! oferi suficient pentru cre#terea în 
greutate a mu#chilor, precum #i pentru consumul de energie. 

Sfaturi de luat aminte 

1. M!nânc! des, dar m!nânc! mai pu"in. Corpul t!u nu 
trebuie s! a#tepte ore înainte de urm!toarea mas!. 
Trebuie s!-i oferi combustibilul de care are nevoie în 
mod constant. Mânânc! o mas! la fiecare câteva ore, 
care este mult mai mic!. 

2. Gust!rile sunt masa ideal! între mesele mari. Dar, nu 
te apuca de calorii goale sau de alimenta"ie deficitar!. 
Alegerile excelente pentru gust!ri sunt legumele, 
fructele, salatele #i nucile. Acestea ofer! un nivel ridicat 
de minerale #i vitamine pe care corpul t!u le dore#te. 

3. Ob"ine-"i energia din toate grupurile alimentare. 
Carbohidra"ii sunt ideali pentru momentele în care te 
for"ezi. Sunt perfec"i pentru un antrenament. Dar nici 
nu dore#ti s! îi acoperi cu mânc!ruri rele. Alege-i f!r! 
unt sau garnituri. 
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4. Mic-dejunul este esen"ial. Corpul t!u are nevoie de un 
start de diminea"! pentru a pune metabolismul în 
mi#care. De asemenea, corpul t!u func"ioneaz! corect 
de la început. Nu îl s!ri. 

5. Sari peste mesele târzii. Nu î"i vor oferi nimic necesar 
pentru s!n!tate. Trebuie s!-i oferi corpului t!u 
nutrien"i, astfel încât s! poat! face lucruri. Mâncarea 
este combustibil, nu este necesar! pentru dormit! 

În urm"toarele capitole 

În urm!toarele capitole, vom descompune toate nevoile pe 
care le ai #i î"i vom spune cum s! echilibrezi carbohidra"ii, 
proteinele, gr!simile #i alte elemente din diet!. 

Este important s! #tii când s! mânânci #i cum aceste 
elemente ale alimenta"iei î"i alimenteaz! dieta #i abilit!"ile 
sportive. 
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Capitolul 4:  Rolul carbohidra!ilor 

Ast!zi auzim multe despre carbohidra"i. Adesea, ace#tia sunt 
numi"i r!i #i nes!n!to#i. Totu#i, acest lucru nu este adev!rat. 

Revino la analogia cu echipa. Ca echip!, substan"ele nutritive 
func"ioneaz! împreun!, dar dac! iei unul sau reduci 
cantitatea pe care o consumi, scazi drastic calitatea restului 
echipei. 

În acest caz, trebuie s! î"i da"i seama c! este necesar ca 
organismul s! aib! carbohidra"ii de care are nevoie pentru a 
se alimenta prin cerin"ele corpului. Carbohidra"ii nu sunt 
altceva decât esen"iali. 

Dup! cum vei înv!"a aici, #i pe tot parcursul acestui ebook, 
este c! cel mai bun lucru pe care îl po"i face este s! oferi 
corpului t!u tipul potrivit de alimente. Deci, de#i spunem c! 
carbohidra"ii sunt buni, asta nu înseamn! c! orice 
carbohidra"i sunt buni. 

Ar trebui s! cau"i întotdeauna cereale integrale atunci când 
vine vorba de carbohidra"i #i ar trebui s! cau"i lucruri care nu 
sunt pline de zaharuri, gr!simi rele #i alimente procesate. 

%i s-a t!iat pofta de mâncare? Nu ar trebui. 

Rolul carbohidra!ilor 

Ca parte a unei diete echilibrate, carbohidra"ii sunt o parte 
necesar!, dar ce fac ei pentru corpul t!u atunci când vine 
vorba de nutri"ia sportiv!? 
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În lumea nutri"iei sportive, carbohidra"ii joac! un rol 
important. Sunt necesari, deoarece ofer! o surs! esen"ial! de 
alimente pentru nutri"ia ta. Dac! te ui"i înapoi la piramida 
alimentar!, vei observa c! ar trebui s! consumi 11 por"ii pe zi 
de cereale. 

Cerealele reprezint! cea mai mare parte a aportului de 
carbohidra"i, dar asta nu este tot. De fapt, vei consuma 
carbohidra"i #i atunci când mânânci fructe, legume #i alte 
alimente. Cel mai frecvent, alimentele cu amidon vor con"ine 
în principal carbohidra"i. 

Carbohidra"ii trebuie consuma"i în propor"ie de 65 pân! la 
70% din caloriile corpului t!u! 

Cum î!i afecteaz" corpul 

Carbohidra"ii sunt necesari pentru producerea de energie în 
corpul t!u. 

• Organismul va lua carbohidra"ii #i îi va transforma în 
zaharuri pentru un consum u#or. 

• Amidonul din carbohidra"i este utilizat pentru energie 
sub form! de glucoz! (zah!rul) pentru a alimenta 
organismul prin exerci"ii. 

• Carbohidra"ii sunt, de asemenea, depozita"i în ficat, 
precum #i în "esuturile musculare din întregul corp. 
Aceasta se nume#te glicogen. 

• Carbohidra"ii v! ofer! o putere mare de energie pentru 
o perioad! scurt! de timp. 

• Când corpul r!mâne f!r! carbohidra"i în acest tip de 
combustibil, va arde apoi alte elemente, inclusiv gr!sime 
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#i apoi va merge la proteine pentru a fi utilizate pentru 
producerea de energie. 

• Când corpul t!u se folose#te de gr!sime pentru energie, 
nivelul de performan"! pe care îl ob"ii va sc!dea. 

• Când corpul trece de la gr!sime la protein!, începe s! 
distrug! masa muscular! care este contraactiv! #i, prin 
urmare, va face ca performan"a s! scad! în mod 
semnificativ. 

• Nu ai suficien"i carbohidra"i când începi s! performezi, 
s! execu"i sportul sau s! exersezi fizic, iar corpul t!u va 
recurge la recurgerea la gr!simile stocate #i proteinele 
stocate. 

• Nu repeta excesiv mai mult de 60 minute f!r! a 
consuma carbohidra"i. 

• Nu face nimic de intensitate mare f!r! a avea 
carbohidra"i disponibili pentru a fi combustibili corpului. 

• P!streaz! cantitatea de evenimente, jocuri sau eforturi 
fizice pentru o zi sau mai multe zile, la minim sau 
ad!ug! carbohidra"i suplimentari în diet! în aceast! 
perioad! foarte intens!. 
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Sfaturi de luat aminte 

Sunt dou! lucruri pe care trebuie s! "i le aminte#ti atunci 
când e vorba de carbohidra"i: 

1.M!nânc! destul de multe alimente cu carbohidra"i pentru 
câteva zile înainte de reprezenta"ia ta, rutina de exerci"ii 
fizice grele, rutina de exerci"ii fizice sau orice alt moment 
în care vei avea nevoie de mult! energie disponibil!. 
Acest lucru te va ajuta s! î"i înc!rci mu#chii cu glicogen: 
combustibil pentru nevoile corpului t!u. 

2. Dac! vei participa la un eveniment de intensitate mare, 
pe termen lung sau la mai multe evenimente pe o 
perioad! scurt! de timp sau în alte cazuri în care va 
trebui s! arzi energie pentru o perioad! lung! de timp, 
umple-te de carbohidra"i. Po"i face acest lucru cu suc de 
fructe sau prin b!uturi cu carbohidra"i precum cele 
despre care am vorbit mai devreme. 

Înc"rcarea cu carbohidra!i: Bine sau r"u? 

Dac! ai în vedere înc!rcarea cu carbohidra"i, care este 
metoda de a ad!uga carbohidra"i suplimentari în diet! înainte 
de o curs!, un eveniment sau o competi"ie, trebuie s! te ui"i 
la nevoile tale pentru acel moment, precum #i la starea fizic! 
avut!. 

Scopul înc!rc!rii cu carbohidra"i, cunoscut #i sub numele de 
înc!rcare cu glicogen, este destul de direct. Aminte#te-"i cum 
am spus, corpul t!u ia carbohidra"i #i îi descompune în 
glicogen. 
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Glicogenul este apoi stocat în mu#chii t!i, precum #i în ficat. 
Când corpul t!u trebuie s! acceseze carbohidra"ii rezerva"i 
sau depozita"i, acesta va merge mai întâi la glicogenul stocat 
înainte de a încerca s! descompun! gr!simile #i proteinele. 

Când încarci carbohidra"i, î"i împachetezi ficatul #i mu#chii 
plini de glicogen pentru a permite corpului t!u s! aib! acele 
rezerve pline #i u#or accesibile corpului când va sosi 
momentul. 

Poate fi destul de util pentru un atlet s! aib! glicogenul 
preg!tit, dar ar trebui s! se fac! eficient #i cu surse bune de 
carbohidra"i. 

Cum utilizezi înc"rcarea cu carbohidra!i 

Dac! vrei s! vezi beneficiile înc!rc!rii cu carbohidra"i, vei 
avea în vedere urm!toarele: 

• Cu câteva zile înainte, va trebui s! utilizezi glicogenul 
stocat pentru cursa sau competi"ia ta, s! m!nânci o 
diet! bogat! în proteine, bogat! în gr!simi #i s!rac! în 
carbohidra"i. 

• Acest lucru este înso"it de antrenamentele intense pe 
care probabil le faci pentru a te preg!ti #i a fi în form! 
pentru competi"ia ta. 

• Acest lucru va epuiza rezervele de glicogen ale 
organismului, ceva ce trebuie f!cut mai întâi. 

• Acum, când este aproape epuizat, cu dou!-trei zile 
înainte de evenimentul t!u, vei fi gata s! î"i încarci 
corpul cu carbohidra"i. Consum! o cantitate foarte 
mare de carbohidra"i în aceast! perioad! de timp. 
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Acestea ar trebui s! fie alimente din grupul de cereale. 

  

• Nu ar trebui s! faci niciun fel de exerci"ii neobi#nuite în 
aceast! perioad! de timp. Nu vrei ca organismul s! 
ard! prin ace#ti carbohidra"i glicogeni depozita"i. De 
asemenea, ofer! corpului t!u capacitatea de a repara 
daunele provocate de ultimele antrenamente pentru a-
"i permite s! lucrezi mai mult în ziua evenimentului. 

Când vine vorba de acest tip de activitate, ia-"i cu adev!rat 
timp pentru a afla dac! trebuie s! o folose#ti. Nu trebuie s! 
utilizezi înc!rcarea cu carbohidra"i decât dac! ai nevoie de 
nivelul de rezisten"! pentru a r!mâne ridicat pentru o 
perioad! lung! de timp, cum ar fi într-o curs! de alergare 
lung! sau într-o curs! de biciclete. 

De asemenea, ar trebui s! î"i dai seama c! probabil nu te vei 
descurca bine în faza bogat! în proteine din aceast! sesiune 
de carbohidra"i. 

În cele din urm!, majoritatea sportivilor vor mânca o 
cantitate global! ridicat! de carbohidra"i în timpul schemelor 
de exerci"ii, deoarece este combustibilul de care are nevoie 
corpul. 

Dar aceast! rutin! pentru înc!rcarea carbohidra"ilor trebuie 
f!cut! doar ca preg!tire pentru evenimente lungi de 
intensitate mare, nu ca o rutin! obi#nuit!. 
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Capitolul 5:  Nevoia de proteine 

Un alt aspect al nutri"iei sportive este cel al proteinelor. 
Proteinele sunt înc! un element de construc"ie fundamental 
pe care trebuie s! le încorporezi în dieta ta în maniera 
corect! pentru a reu#i s!-"i construie#ti corpul într-o ma#in! 
produc!toare de energie, astfel încât s! po"i câ#tiga la sportul 
t!u, indiferent de ce este vorba. 

Proteinele sunt un element necesar în diet!, dar ar trebui s! 
re"ii c! nu trebuie s! urmezi o diet! cu toate proteinele. 

De fapt, prea multe proteine pot fi d!un!toare rezultatelor 
reale. 

Din nou, putem readuce acea echip!. Aici, f!r! proteine sau 
cu insuficien"! de proteine, corpul t!u va avea o perioad! 
dificil! pân! la nivelul de rezisten"! de care are nevoie. 

Nu va avea suficient din ceea ce are nevoie pentru a construi 
"esutul muscular, astfel încât antrenamentele tale s! fie 
semnificative. 

Ca parte a echipei necesare organismului pentru succes, 
aportul de proteine ar trebui monitorizat cu aten"ie, în special 
în jurul evenimentelor #i competi"iilor. 
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Ce este proteina? 

Proteinele provin din majoritatea produselor din grupa c!rnii. 
Provine #i din pe#te, carne de vit!, carne de pas!re, carne de 
porc, miel, ou!, nuci #i produse lactate. 

Cantitatea de proteine pe care o consumi va varia, dar ar 
trebui consumat! la aproximativ 15% din cantitatea total! de 
calorii pe care le consumi, totu#i o cantitate semnificativ! #i 
chiar în spatele celei de carbohidra"i. 

În timp ce carbohidra"ii vor fi folosi"i pentru a v! furniza 
corpului energia necesar! pentru a merge dintr-un loc în 
altul, proteinele sunt esen"iale pentru construirea corpului, 
astfel încât acesta s! aib! capacit!"ile fizice pentru ca acest 
lucru s! se întâmple. 

Proteinele sunt ceea ce ofer! corpului t!u abilit!"ile necesare 
pentru a construi "esut nou în corpul t!u, pentru a repara 
"esuturile deteriorate din corpul t!u #i pentru a men"ine 
fluidele în întregul corp. 

Ele fac #i alte lucruri, dar pentru atlet, acesta este cel mai 
esen"ial aspect de #tiut. 

Ceea ce este important de remarcat despre proteine este 
incapacitatea organismului de a stoca cantit!"i în exces de 
proteine. Spre deosebire de cel al carbohidra"ilor, acesta nu le 
poate stoca pentru a fi utilizate atunci când este necesar. 

Corpul va folosi proteine pentru nevoile sale #i apoi le va arde 
pentru energie. Dac! nu este nevoie s! o utilizeze pentru 
aceast! chestiune, atunci va converti proteina în gr!simi #i o 
va împacheta pe coapse #i, oriunde altundeva, în acest sens. 

Prin urmare, echilibrarea cantit!"ii corecte de proteine din 
diet! este esen"ial! pentru sportivul care concureaz! pentru a 
câ#tiga. 
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Ce am nevoie? 

Când vine vorba de proteine, exist! mai multe lucruri pe care 
trebuie s! le iei în considerare cu aten"ie. Cât de mult ai 
nevoie este variat în func"ie de aceste caracteristici: 

• Ce tip de exerci"ii faci? 

• Ce nivel aplici din punct de vedere al intensit!"ii? 

• Pentru cât timp faci aceste exerci"ii? 

• Caloriile totale pe care le consumi joac!, de asemenea, 
un rol în cât de mult ar trebui s! consumi. 

• $i acest lucru depinde #i de cantitatea de carbohidra"i 
pe care o consumi. 

Nivelul t!u de fitness joac! un rol în cantitatea de proteine de 
care are nevoie corpul t!u. Dac! e#ti activ fizic, a#a cum sunt 
majoritatea sportivilor, corpul va avea nevoie de mai multe 
proteine decât dac! nu ai fi activ sau ai fi minim activ. 

Când începi pentru prima dat! programul de exerci"ii, va 
trebui s! cre#ti #i cantitatea de calorii proteice pe care le iei. 

Adic!, ar trebui s! le m!re#ti, deoarece corpul va construi 
mai repede mu#chii #i le va tonifica mai repede în acest 
moment. 

Corpul va avea nevoie de calorii proteice suplimentare atunci, 
dar acest lucru se va diminua în curând atunci când are loc 
mai pu"in! construc"ie muscular! #i tisular!. 

În tipul de exerci"iu, nivelul de proteine este foarte 
important. Acest lucru este determinat de cât de intens va fi 
exerci"iul pe care îl faci, precum #i de durata exerci"iului. 
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Cei care au nevoie de rezisten"! pentru o perioad! mai lung! 
de timp vor avea de fapt nevoie de mai multe proteine, astfel 
încât s! poat! fi folosite pentru a arde ca combustibil atunci 
când r!mân f!r! carbohidra"i. 

Cei care sunt alerg!tori de rezisten"!, de exemplu, trebuie s! 
aib! mai multe proteine în diet! decât cei care sunt sportivi 
de scurt! durat!. 

Dac! e#ti culturist sau vei face exerci"ii de consolidare a for"ei 
în general, trebuie s! cre#ti #i aportul de proteine pe care îl 
ai. 

Aportul de calorii face, de asemenea, o diferen"!. Dac! 
m!nânci o cantitate gre#it! de alimente, în general, corpul 
t!u va recurge la arderea proteinelor ca combustibil. 

Dac! nu m!nânci suficiente calorii în dieta ta, corpul t!u 
trebuie s! recurg! la proteine pentru a arde pentru energie. 
Arzi mai multe proteine, deci trebuie s! cre#ti proteinele pe 
care le consumi. 

Carbohidra"ii pe care îi iei joac!, au de asemenea, un rol în 
cantitatea de proteine de care ai nevoie. Dac! nu m!nânci 
suficien"i carbohidra"i, corpul t!u trebuie s! foloseasc! 
proteine de ars pentru energie. 

Dac! începi o curs! cu niveluri mai sc!zute de glicogen, vei 
ajunge s! arzi mai multe proteine decât ai face altfel. De 
fapt, po"i arde pân! la 10% mai mult în acest fel. 

Desigur, am spus c! dore#ti ca organismul s! ard! 
carbohidra"i, #i nu proteine! 

 

Adev"rul despre proteinele ridicate 
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Nu, nu vorbim despre dietele de sl!bit pentru care vei 
consuma doar proteine, pentru restul vie"ii. 

Aminte#te-"i analogia echipei noastre, aceasta nu este o diet! 
bun! pe care s! o urma"i, dar nu e pentru oricine! 

Ceea ce vorbim este c! mu#chii construiesc diete bogate în 
proteine. În timp ce un sportiv care lucreaz! pentru a 
construi masa muscular!, acesta trebuie s! consume mai 
multe calorii proteice, ob"inute din aceast! materie. 

Sigur ai v!zut pe pia"! regimuri #i b!uturi bogate în proteine. 
Acestea sunt utilizate pentru a viza pe aceia care doresc s! 
adauge cu u#urin"! grame suplimentare de proteine în diet!. 

În alimenta"ia sportiv!, nu este necesar s! recurgi la aceste 
produse decât dac! nu mânânci cantit!"i corecte de proteine 
de la început. 

Se crede în mod obi#nuit, consumul de suplimente bogate în 
proteine nu este necesar atâta timp cât cre#ti în mod natural 
cantitatea de calorii proteice pe care le iei. 

Pentru a face acest lucru, adaug! în diet! mai multe alimente 
cu con"inut sc!zut de gr!simi #i proteine, la fel ca un 
supliment natural la diet!. Acest lucru poate include 
consumul de mai multe c!rnuri, cum ar fi p!s!ri de curte, 
carne de vit!, carne de porc, pe#te #i nuci. 
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De asemenea, aminte#te-"i c! dietele bogate în proteine sunt 
destinate doar celor care doresc s! construiasc! masa 
muscular!. 

• Dac! abia începi rutina de exerci"ii, vei avea nevoie de 
calorii suplimentare provenite din proteine. 

• Dac! dore#ti s! construie#ti masa muscular!, cum ar fi 
în cazul culturismului, va trebui s! cre#ti #i cantitatea 
de proteine pe care o consumi într-o diet! bogat! în 
proteine. 

Sportivul standard nu trebuie neap!rat s! m!nânce mai 
multe proteine decât cele 15 procente pe care le-am 
men"ionat, cu excep"ia cazului în care se încadreaz! în una 
dintre aceste categorii. 

În plus, este important s! re"ii c! multe suplimente 
alimentare #i proteine bogate în proteine pot face mai mult 
r!u decât merit!. 

De exemplu, se #tie c! oamenii î#i pierd din apetit, ceea ce, la 
rândul lor, îi face s! nu ob"in! carbohidra"ii necesari pentru 
exerci"ii fizice sus"inute. 

Problemele suplimentare sunt deshidratarea, diareea #i prea 
mult! presiune asupra rinichilor pentru a performa. 

Men"inerea cantit!"ii de proteine pe care o ai în diet! este 
crucial!! 
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Capitolul 6:  Povestea gr"similor 

Ai auzit multe despre gr!simi în via"a ta, f!r! îndoial!. Dar, 
când vine vorba de nutri"ia sportiv!, nimic din toate acestea 
nu conteaz! cu adev!rat. 

Un lucru pe care trebuie s!-l ai în vedere este c! atunci când 
miza este mai mare, ca #i atunci când corpul t!u trebuie s! 
func"ioneze la un nivel superior, este important pentru tine s! 
îi oferi fundamentul pentru a face acest lucru. 

Multe dintre lucrurile pe care le vei citi aici nu vor oferi o 
diet! echilibrat! în afara sportului. Aceste lucruri sunt 
orientate pentru a oferi corpului t!u fundamentul pentru a 
produce cantit!"i mai mari de energie #i, prin urmare, 
rezisten"!. 

Când vine vorba de gr!sime, sunt multe de înv!"at. 

Ce sunt gr"simile? 

Gr!simea este un produs pe care îl ingeri atunci când 
m!nânci alimente. De#i nu exist! un singur grup alimentar 
din care provine, exist! multe lucruri de care trebuie s! î"i dai 
seama de cantit!"ile mari de gr!simi pe care le con"in. 

Gr!simea provine din orice este de origine animalic!. Acest 
tip de gr!sime este inclus în rândul gr!similor saturate #i este 
cel mai r!u dintre cele dou! tipuri. Aceasta ar include: 
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• C!rnuri de orice tip ce includ gr!simi; chiar #i carnea 
slab! va avea unele niveluri de gr!sime în ea. 

• Ou!le con"in o cantitate mare de gr!simi. 

• Laptele, chiar #i laptele cu con"inut sc!zut de gr!simi, 
con"ine o cantitate bun! de gr!sime. 

• $i brânza poate avea un con"inut sc!zut de gr!simi, 
dar va avea în continuare o cantitate semnificativ! de 
gr!sime. 

Gr!simile nesaturate sunt gr!simi care provin din produse 
vegetale. Uleiurile sunt mari produc!tori de gr!simi. Provin 
din legume de toate tipurile, dar în cantit!"i diferite. 

Gr!simile nesaturate sunt o versiune mai bun! #i mai 
s!n!toas! a gr!simii pe care o ai în corp. 

Cât s" consumi 

Când vine vorba de cantitatea de gr!sime pe care ar trebui s! 
o consumi, aceasta nu este la fel de complex! ca cea a 
carbohidra"ilor sau a caloriilor proteice. 

În ceea ce prive#te aportul de gr!simi, nu trebuie s! consumi 
mai mult de 25 pân! la 30 la sut! din caloriile din gr!simi. În 
general, acest lucru nu este greu de f!cut, cu excep"ia cazului 
în care e#ti obi#nuit s! mânânci produse pr!jite sau care sunt 
acoperite cu unturi saturate #i sosuri. 

Am renun"at la consumul zilnic din cauza dietei? Ne pare r!u, 
dar corpul trebuie reglementat aici. 
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Gr"simea din corp 
Totu#i, corpul t!u are nevoie de ni#te gr!simi. Ai auzit de 
acele diete în care oamenii taie aproape toate gr!simile din 
dieta lor? Da, ai dreptate. 

Uit!-te înapoi la teoria jocului echipei noastre. 

Trebuie s! consumi o diet! echilibrat! de produse, care s! 
încorporeze diferite cantit!"i de gr!simi pentru a echilibra 
nevoile. 

Cu toate acestea, corpul are nevoie doar de o cantitate mic! 
de gr!sime. Are nevoie de acest lucru pentru a ajuta cu mai 
multe func"ii. Din punct de vedere al nutri"iei sportive, 
gr!simea este folosit! pentru a fi ars! ca energie. 

Î"i aminte#ti când am spus c! organismul nostru va arde mai 
întâi carbohidra"i #i apoi va duce la proteine? 

Gr!simea este urm!toarea pe lista surselor de energie atunci 
când nu exist! suficien"i carbohidra"i sau glicogen disponibili 
pentru a arde. 

Deci, de ce s! nu încarci cantit!"ile de gr!sime pe care corpul 
le consum!, deoarece pare a fi o parte fundamental! a 
energiei #i a combustibilului? Sunt multe motive. 

Principalul motiv pentru care nu trebuie s! m!nânci cantit!"i 
excesive de gr!sime este din cauza cât de nes!n!tos este 
pentru restul corpului t!u. 

Prea mult! gr!sime în corpul t!u poate provoca o serie de 
probleme de s!n!tate, începând cu bolile de inim!, cel mai 
mare uciga# din Statele Unite. De asemenea, poate duce la 
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apari"ia cancerelor, complica"ii ale altor afec"iuni #i asta doar 
la o privire de ansamblu, al unui stil de via"! nes!n!tos, #i 
care este orice altceva mai pu"in benefic pentru corp sau 
pentru via"a ta sportiv!. 

Dac! vei consuma prea multe gr!simi, probabil c! nu 
prime#ti cantitatea potrivit! de carbohidra"i de care ai nevoie. 

Cu atât mai mult, când am vorbit despre carbohidra"i, "i-am 
spus c! carbohidra"ii sunt u#or ar#i de organism pentru 
energie. Când vine vorba de arderea gr!similor, pentru corp 
totul este mai greu de f!cut. 

Prin urmare, gr!simea nu trebuie considerat! ca un element 
necesar de consumat pentru a arde ca energie pentru 
organism. 

Trei momente în care este folosi" gr"simea 

Exist! trei momente principale în care gr!simea va fi folosit! 
pentru a arde energie în corpul t!u sau va fi necesar! pentru 
ca tu s! ai la îndemân! din acest motiv. 

1. Dac! participi la exerci"ii fizice extreme sau intense, 
corpul t!u va avea nevoie de mai mult! energie pentru 
a arde, dar ai depozitat glicogen sau carbohidra"i u#or 
disponibili. Apoi se va transforma în gr!sime stocat! 
pentru a te ajuta cu energia de care ai nevoie. 

2. Când corpul t!u se odihne#te sau faci doar o cantitate 
mic! sau moderat! de activitate, corpul t!u va folosi în 
primul rând gr!simile pentru a le arde drept 
combustibil. În acest timp, totu#i, doar cantit!"i mici de 
gr!sime vor fi de fapt arse. 
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3. Dac! vei continua s! faci mi#care pentru perioade lungi 
de timp, cum ar fi atunci când faci un maraton, o curs! 
lung! de rezisten"! de orice tip, corpul trebuie s! se 
apuce de depozitele de gr!sime pentru a-l ajuta s! 
alimenteze toate aceste nevoi. 

Când vine vorba de gr!sime #i nutri"ie sportiv!, este ceva pe 
care trebuie s!-l monitorizezi. Dac! ar trebui s! consumi 
destul de pu"ine alimente grase, în special cele care sunt 
f!cute din gr!simi saturate, î"i pui s!n!tatea în pericol. 

În ceea ce prive#te nutri"ia sportiv!, prea mult! gr!sime 
poate provoca diminuarea performan"ei. Corpul nu 
func"ioneaz! la fel de bine precum carbohidra"ii sau chiar prin 
arderea proteinelor atunci când consuma"i gr!simi. 
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Capitolul 7:  Planificarea meselor pentru 
sport 

Am descompus totul pentru tine acum. Crezi c! ai terminat, 
e#ti gata s! mergi acolo #i s! câ#tigi? 

Înc! nu, dar în curând vei fi. Dup! cum ai înv!"at, corpul are 
multe lucruri din care s! se hr!neasc! #i cu cantit!"ile 
potrivite de combustibil, la momentul potrivit. Nu este u#or, 
dar se poate #i se face în fiecare zi de c!tre sportivi. 

Acum, c! am descompus totul, putem începe s! le punem 
cap la cap pentru tine. 

Pentru a face acest lucru, vom lucra la dezvoltarea unui plan 
de pre-sport pentru ceea ce ar trebui s! m!nânci, cum ar 
trebui s! m!nânci #i cât ar trebui s! m!nânci înainte de 
performan"a ta atletic!. 

Ceea ce m!nânci chiar înainte de competi"ie sau performan"! 
este o reflectare direct! a ceea ce se va întâmpla în acea 
reprezenta"ie. Pe scurt, corpul t!u va func"iona doar la nivelul 
pentru care l-ai preg!tit. 

Ai fost vreodat! în mijlocul evenimentului doar pentru a-"i da 
seama cât de obosit e#ti încât s! te sim"i de parc! nu mai 
po"i face un singur pas? Acesta este combustibilul t!u care se 
epuizeaz!. 

Dac! e#ti o ma#in!, ai terminat, pe marginea drumului, 
a#teptând ca #oferul s! te alimenteze. Dar, dac! #oferul  s-a 
preg!tit înainte de începerea unit!"ii, nu ai avea nicio 
problem! s! atingi destina"ia în modul pe care "i-l dore#ti. 
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Începe dinaintea competi!iei 

Un lucru pe care trebuie s!-l re"ii este faptul c! planificarea 
înainte de joc trebuie s! înceap! cu câteva zile înainte de a te 
deplasa efectiv acolo pentru a concura. 

Nu inten"iona s! te treze#ti, s! iei micul dejun #i s! fugi. 
Trebuie s! planifici cu câteva zile în avans ceea ce se va 
întâmpla chiar într-o singur! zi, aceast! curs!, aceast! 
competi"ie. 

Dup! cum am vorbit, obiectivul este s! stochezi suficient 
glicogen în corpul t!u, astfel încât s! po"i rezista la ceea ce 
trebuie f!cut în timpul evenimentului. Aten"ie! Nu vorbim 
despre înc!rcarea carbohidra"ilor. 

Acest lucru ar fi ceva pe care îl faci numai atunci când dore#ti 
s! depui un efort intens îndelungat, nu pentru un eveniment 
standard de scurt! durat!. 

Urmând un regim bun, corpul t!u va fi mai în m!sur! s! 
satisfac! nevoile pe care trebuie s! le îndeplineasc!. Planul 
potrivit poate face #i lucruri pe care poate nu te-ai gândit c! 
trebuie s! le iei în considerare. 

1. Te poate ajuta s! men"ii nivelul zah!rului din sânge la 
un nivel care î"i controleaz! cantit!"ile de energie. 

2. Te ajut! s! î"i construie#ti glicogenul muscular #i hepatic 
despre care am vorbit. 

3. Nu vei avea practic nimic în stomac în timpul jocului, 
ceea ce înseamn! c! nu e#ti atât de plin, nu po"i sim"i 
ceva. 

4. Te ajut! s! evi"i foamea, precum #i sup!rarea 
stomacului în timpul evenimentului. 
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5. Ajut! în cele din urm! s! men"ii corpul complet hidratat, 
astfel încât energia s! mearg! acolo unde trebuie s! fie 
în timpul evenimentului. 

Acum, exist! multe modalit!"i de a lua urm!torul plan, dar 
vrem s! #tii c! acesta este doar un plan de baz!. Nu este 
neap!rat perfect pentru toat! lumea #i cu siguran"! nu va 
oferi un rezultat perfect pentru evenimentele tale. 

Dar te poate ajuta s! te întorci pe calea cea bun!, s! î"i 
preg!te#ti corpul #i apoi î"i permite s! îl schimbi în timp în 
func"ie de ce este necesar. 

Ce trebuie s" #tii 

În calitate de cineva care concureaz! într-un eveniment 
atletic, trebuie s! te preg!te#ti pentru succes #i singurul mod 
în care po"i face acest lucru este s! furnizezi combustibilul 
necesar pentru corpul t!u. 

Iat! o descriere a ceea ce ar trebui s! faci acum. 

• Ultima mas! înainte de eveniment nu ar trebui s! 
aib! loc mai pu"in de trei ore întregi înainte de 
eveniment. Nu încerca s! mânânci o mas! chiar 
înainte.  

Stomacul t!u va fi sup!rat, te va împov!ra #i nu vei sim"i 
niciun beneficiu din alimentele consumate.  

• P!streaz!-te complet hidratat timp de câteva zile 
înainte de eveniment. Desigur, vrei s! încerci s! 
r!mâi mereu hidratat, dar aminte#te-"i c! 
organismul are nevoie de timp pentru a se 
rehidrata (uneori chiar # i zile) când e#ti 
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deshidratat. 
• Acum, masa înainte de evenimentul t!u ar trebui s! fie ceva 
bogat în amidon. Ar trebui s! fie plin de carbohidra"i pentru a 
permite corpului t!u s!-l digere u#or, rapid #i eficient, astfel 
încât s! ai puterea necesar!. 

De asemenea, este util în men"inerea nivelului de zah!r din 
sânge al corpului. 

• În acea mas! #i poate chiar în cea dinaintea ei, 
limiteaz! cantitatea de proteine pe care o consumi. 
Aminte#te-"i, proteinele nu trebuie s! fie energie. 
Acestea sunt mai greu de digerat de c!tre organism #i 
te vor re"ine în cele din urm!. 

Cu siguran"! nu vrei s! ajungi deshidratat, deoarece ai 
consumat prea multe proteine. 

• Nu mânca alimente #i nu bea lichide care con"in 
cofein!. Dup! cum î"i aminte#ti, cofeina este ceva care 
poate determina deshidratarea corpului #i pur #i simplu 
nu ofer! rezultatul corect. 

Chiar #i b!uturile energizante care con"in cofein! î"i vor 
restrânge în cele din urm! abilit!"ile în cadrul 
evenimentelor. 

• Nu consuma alimente care nu au fost g!site în tabelul 
nostru cu alimente. Nu vei vrea s! mânânci deloc 
alimente bogate în zah!r. 

Acest lucru nu va face altceva decât s! men"in! energia 
în sc!dere, mai degrab! decât s! te ajute s! continui. 

Arunc! uleiurile. Am men"ionat, de asemenea, c! 
gr!simile nu sunt un lucru bun pentru corpul t!u. Deci, 
mai ales în aceast! ultim! mas! înainte de eveniment, 
limiteaz! alimentele pe care le consumi, cu un con"inut 
ridicat de gr!simi. 
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Nu uita s! iei în considerare untul de pe cl!tite #i uleiul 
din sosurile de salat!. Vei g!si gr!simi peste tot #i 
trebuie s! fie luate în calcul. 

Ce ar trebui s" m"nânc? 

Deci #tii ce vrei s! m!nânci la ultima mas!, nu? Ai dreptate, 
pare limitativ, dar într-adev!r nu trebuie s! fie. 

Revino la defalcarea alimentelor care se încadreaz! bine în 
categoriile de carbohidra"i (verific! cerealele!) Din proteine 
(carne #i produse lactate) #i evit! acele alimente pe care le 
consideri bogate în gr!simi. 

Într-adev!r, po"i mânca orice dore#ti atâta timp cât se 
încadreaz! în sugestiile de calorii #i în grupele de alimente pe 
care le-am enumerat acolo. 
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Capitolul 8:  Mânc"ruri care func!ioneaz" 

Bine, a#a c! ai vrut un ajutor pentru a determina ce alimente 
sunt ideale pentru masa înainte de eveniment sau poate doar 
o privire de ansamblu asupra a ceea ce ar trebui s! mânânci. 

Iat! o variant! care te va ajuta. 

Mânc"ruri bogate în carbohidra!i 

Primul #i cel mai important aspect al nutri"iei sportive este de 
a oferi corpului t!u elementele esen"iale ale ceea ce trebuie 
s! efectueze. Adic! în carbohidra"i. 

Iat! câteva alimente care sunt ideale pentru a fi consumate 
ca alimente bogate în carbohidra"i. Cu alte cuvinte, acestea 
sunt alimentele pe care trebuie s! le consumi înainte de joc, 
competi"ie sau evenimente. 

Cartofi  

Cartofii au un con"inut ridicat de amidon #i carbohidra"i. 
Acestea reprezint! alegerea ideal! pentru masa înainte de 
eveniment. Po"i s! îi mânânci în orice fel dore#ti, inclusiv 
cop"i, piure, pr!ji"i în tigaie, fier"i #i a#a mai departe. Evita"i 
pr!jirea clasic! (f!r! cartofi pr!ji"i, te rug!m!) 

De asemenea, trebuie s! fii atent cu ceea ce pui pe ei. Lucruri 
precum untul sau sosul pot fi puternic saturate cu gr!simi de 
care nu ai nevoie. Smântâna intr! în aceea#i categorie. 
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Dac! nu po"i tr!i f!r! ea, atunci ia în considerare reducerea 
cantit!"ii de condimente sau aditivi suplimentari pe care îi pui 
pe ei. 

Paste 

Chiar dac! nu e#ti italian, probabil c! ai multe paste în cas!. 
Este o mas! rapid! #i u#oar! #i este excelent! pentru 
preparatele de nutri"ie sportiv!. 

Exist! multe op"iuni acolo, inclusiv o varietate de forme de 
t!i"ei, de la macaroane la ravioli, la spaghete #i orice altceva. 

Po"i s! le completezi cu sos spaghetti sau s! le serve#ti f!r!. 

Ai grij! când adaugi uleiuri, unt sau sosuri grele la paste. De 
asemenea, nu ar trebui s! acoperi cu prea mult! carne, mai 
ales dac! asta se întâmpl! înainte de eveniment. 
$i brânza trebuie evitat! sau p!strat! la minimum, mai ales 
dac! are în compozi"ie multe gr!simi. 

Orez 

Când vine vorba de produse din orez, ai toate tipurile de 
op"iuni. Ia în considerare amestecarea orezului cu legume, 
dac! dore#ti. Adaugi ni#te ardei iute pentru gust, dar nu prea 
mult. Nu vei vrea s! ai o durere de stomac înainte de 
eveniment. 

Din nou, ar trebui s! limitezi lucrurile pe care le pui în orez. 
Nu ar trebui s! fie lucruri bogate în gr!simi saturate. Evita"i 
sosul, unturile sau alte sosuri grele. 
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Cereale 

Majoritatea cerealelor sunt în regul!. Dar trebuie s! le întorci 
#i s! vezi ce este în ele. Dac! dore#ti s! evi"i alimentele 
bogate în zah!r sau gr!simi, crezi sau nu, multe cereale sunt. 

Ar trebui s! iei în considerare alimente precum fulgi de ov!z 
#i alte alimente tip cereale calde, dar asigur!-te c! verifici din 
nou ce con"ine. 

Pune întotdeauna cerealele cu produse lactate cu con"inut 
sc!zut de gr!simi. Evit! s! le adaugi zah!r suplimentar. Din 
nou, acest lucru va oferi doar puterea gre#it!. 

Pâine 

Pâinea este un mare da! Exist! o mul"ime de produse care 
sunt ideale aici. De la felii de pâine la chifle, ai la dispozi"ie 
multe alegeri. 

Dar, din nou, trebuie s! limitezi ceea ce pune"i pe pâine. Nu 
trebuie s! le acoperi cu mult unt sau s! le umpli cu alimente 
bogate în proteine sau bogate în gr!simi. Produsele 
tartinabile #i alte produse care sunt ad!ugate, cu un con"inut 
ridicat de gr!simi, vor determina reducerea beneficiilor. 



52

Fructe 

O mare confuzie are leg!tur! cu fructele. Deoarece sunt 
dulci, par a fi ceva care nu este bine pentru noi. De#i au 
zah!r în ele, zaharurile naturale permit corpului nostru s! 
r!mân! mai bine hidratat #i s! aib! carbohidra"ii de care 
avem nevoie. Prin urmare, aceste tipuri de sucuri merit! 
consumate. 

Op"iunile tale sunt multe #i ar trebui s! includ! lucruri 
precum portocale, banane #i mere. Sub form! de fructe 
întregi, cele mai multe sunt u#or de digerat pentru corp #i vor 
oferi nutri"ia necesar! de care ai nevoie. 

În ceea ce prive#te sucurile, vei dori s! te ui"i la ce este în 
ele. Nu vrei ca sucurile de fructe s! con"in! mai mult de 8% 
din carbohidra"i sau electroli"i, deoarece acest lucru le va face 
mai greu de digerat pentru corp. 

Produse lactate 

Dac! trebuie s! serve#ti lapte la micul dejun, pur #i simplu, îl 
ai. De fapt, toate produsele lactate cu con"inut sc!zut de 
gr!simi sunt perfecte pentru ghidul de nutri"ie sportiv!. 
Încearc! o varietate de lucruri, inclusiv lapte cu con"inut 
sc!zut de gr!simi, brânzeturi cu con"inut sc!zut de gr!simi, 
iaurturi cu con"inut sc!zut de gr!simi #i altele. 

Din nou, evit! lucrurile cu un con"inut ridicat de gr!simi sau 
care sunt ad!ugate la produsele lactate, cum ar fi ciocolata. 
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Capitolul 9:  Mânc"ruri neprietenoase 

Din p!cate, nu toate alimentele din lume sunt bune pentru 
dieta noastr! de nutri"ie sportiv!. 

Dar, aminte#te-"i, renun"area la mâncare pentru a câ#tiga 
cursa, maratonul sau pentru a g!si tonusul final este o 
recompens! mult mai bun! decât orice produs alimentar de 
acolo. 

Renun"area la aceste lucruri nu trebuie s! fie permanent!, cu 
excep"ia cazului în care inten"ionezi s! fii atlet tot timpul. Cu 
alte cuvinte, nu trebuie s! te limitezi pentru totdeauna de la 
aceste alimente. De fapt, s-ar putea s! reu#e#ti s! aduni ceva 
atunci când nu faci performan"! sau nu exersezi, dac! 
îndr!zne#ti s! faci o pauz!! 

Iat! câteva alimente pe care ar trebui s! le evi"i #i motivele 
pentru care acestea sunt orice altceva decât utile pentru 
performan"a #i a#tept!rile tale generale. 

1. Bomboane. Gata, am spus-o! Trebuie s! renun"i la 
bomboane din cauza cantit!"ii de zaharuri din ele. Pot 
arunca zah!rul din sânge #i te pot face s! ob"ii 
rezultate mai pu"in decât pl!cute pentru performan"a 
ta. 

De asemenea, te pot face s! te sim"i"i îngrozitor dup! 
doar câteva minute de la intratrea în sistem. Motivul 
este simplu. Creeaz! o grab! natural! care poate fi 
sus"inut! doar pentru o perioad! scurt! de timp. 

2. Cofeina. Am men"ionat deja acest lucru în ebook-ul 
nostru, dar trebuie s! r!mân! pe pagina de care nu 
ne atingem. 
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Cofeina te va încetini #i, în cele din urm!, î"i va strica 
sportul. 

Poate chiar s! te împiedice s! r!mâi hidratat chiar #i pe 
termen lung. 

3. Stai departe de alimentele despre care #tii c! î"i 
sup!r! corpul. În timp ce aceste alimente î"i pot p!rea 
s!n!toase #i utile, îi pot face r!u stomacului, corpul 
t!u începe s! se concentreze asupra vindec!rii #i 
pierderii performan"ei. 

Acestea ar include orice aliment care ofer! gaze, lucruri 
precum legume crude, fasole #i floricele. Î"i cuno#ti 
corpul #i ce ar trebui s! evi"i. 

4. Alimentele grase. Am vorbit foarte mult despre 
efectele nocive ale alimentelor grase din dieta ta ca 
sportiv. Trebuie s! fie pe lista noastr! aici, din cauza 
succesului de performan"! pe care este posibil s!-l 
fure. 

Aceasta ar include alimentele bogate în gr!simi 
saturate, cum ar fi cremele, carnea gras!, produsele 
pr!jite #i produsele lactate bogate în gr!simi. 

Scoate aceste produse din diet! #i vei ob"ine în cele din urm! 
un rezultat mai bun pentru tot efortul depus. 
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Capitolul 10: Suplimente 

Suplimentele sunt ceva despre care mul"i oameni î#i pun 
întreb!ri. Sunt bune pentru tine? Îmi vor îmbun!t!"i 
performan"a? Sunt bune de luat? 

Exist! multe tipuri diferite de suplimente pe pia"!. Scopul 
oric!rui supliment este s! suplimenteze dieta. Asta înseamn! 
c! va oferi regimului alimentar ceea ce este posibil s! nu ai 
deja. 

În acest sens, este de la sine în"eles c! ce este natural va fi 
întotdeauna mai bun pentru tine. Asta înseamn! c! este o 
op"iune mult mai bun!. S! te asiguri c! ai o calitate înalt! a 
alimentelor naturale în diet!, decât s! ai o pung! plin! de 
vitamine #i minerale pe care trebuie s! le lua"i. 

Le iau sau nu? 

Doar tu po"i r!spunde cu adev!rat dac! suplimentele sunt de 
fapt potrivite pentru tine #i nevoile tale. Nu exist! o 
modalitate u#oar! de a r!spunde la aceast! întrebare, dar o 
putem descompune pentru a te ajuta s! în"elegi ambele 
puncte de vedere. 

Ca sportiv, corpul t!u va cere mai mul"i nutrien"i, inclusiv 
vitamine #i minerale de tot felul. Are nevoie de aceasta, 
precum #i de calorii suplimentare pentru a "ine pasul cu 
cererea ta. 

Nu este simplist s! rezolv!m aceast! nevoie. Cea mai bun! 
modalitate de a ob"ine lucrurile de care ai nevoie pentru a 
echilibra dieta este s! iei necesarul din alimente naturale. 
Pentru a face acest lucru, trebuie s! te concentrezi cu 
adev!rat pe ceea ce ai nevoie, ceea ce este inclus în ceea ce 
mânânci #i apoi s! te asiguri c! este echilibrat pentru o 
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nutri"ie optim!. 

Totu#i, nu este ceva u#or de f!cut. Nu numai c! trebuie s! 
cre#ti nivelurile de calorii pe care le consumi, dar trebuie s! 
iei în considerare #i diversele minerale #i vitamine de care are 
nevoie corpul t!u pentru ca acest lucru s! se întâmple. 

Nu ai în"eles la ce ne referim? 

• Niacin! 

• Fier 

• Riboflavin! 

• Tiamin! 

Asta este doar pentru a numi esen"ialul. 

În majoritatea cazurilor, dac! po"i urma o diet! bine 
echilibrat!, plin! de legume #i varietate, pute"i îndeplini 
aceste nevoi în timp ce o faci. 

Dar, dac! nu te po"i devota acestui nivel de d!ruire, atunci î"i 
po"i oferi un supliment solid. Cu toate acestea, trebuie totu#i 
s! fii atent la ceea ce iei. 

Atunci când achizi"ionezi vitamine, trebuie s! te asiguri c! 
sunt de cea mai bun! calitate #i c! sunt u#or absorbite în 
corp. Acestea ar trebui achizi"ionate dintr-un magazin de 
produse naturiste sau într-un loc conceput pentru produse de 
s!n!tate optime. 
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Aten!ie! 

Unele vitamine pot fi periculoase dac! iei prea mult din ele. 
Acest lucru poate face exact opusul a ceea ce încerci s! 
realizezi. Dac! nu e#ti sigur de acest lucru, solicit! ajutorul 
unui dietetician, al farmacistului sau chiar al medicului. 

Vitaminele sunt lucruri puternice #i trebuie men"inute 
reglementate pentru propria siguran"!. 

Un alt motiv pentru a vorbi cu medicul t!u este pentru a te 
asigura c! nu suferi de deficien"! în niciuna dintre vitamine. 
Acest lucru te va ajuta s! te echilibrezi în mod natural #i, prin 
urmare, s! g!se#ti succesul. 
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Concluzii 

Nutri"ia sportiv! este o chestiune complex!. Ceea ce este 
important pentru tine #i corpul t!u probabil nu va fi important 
sau la fel de important pentru altcineva. 

Nu poate fi suficient de accentuat faptul c! sportivul trebuie 
s! aib! o s!n!tate fizic! complet! pentru a se asigura c! este 
gata s!-#i urm!reasc! visele atletice #i perfec"iunea. 

Scopul unei condi"ii fizice ar trebui s! fie excluderea oric!ror 
factori care te pot împiedica, dar ar trebui, de asemenea, s! 
ofere informa"ii despre nevoile tale. 

Po"i afla despre nevoile tale nutri"ionale, pe baza tipului t!u 
specific de corp #i a capacit!"ii tale de a face fa"! oric!rei 
deficien"e pe care le-ai putea avea. 

Când vine vorba de nutri"ia sportiv!, exist! pu"ine lucruri 
care sunt 100% precise în privin"a acesteia. Faptul este c! 
suntem cu to"ii oameni diferi"i #i asta înseamn! c! via"a #i 
obiectivele noastre sunt toate diferite. 

De asemenea, este #i faptul c! organismul t!u este unic #i 
chiar dac! urmezi o diet! perfect!, poate reac"iona diferit la 
condi"iile pe care le prezin"i. 

Cu toate acestea, atunci când ne condi"ion!m din punct de 
vedere nutri"ional, urmând regulile de baz! pentru 
men"inerea corpurilor s!n!toase, vom vedea corpurile 
noastre cum se îmbun!t!"esc. 
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De-a lungul timpului, corpul t!u va fi construit stabil pentru a 
face fa"! oric!rei provoc!ri fizice pe care le faci. 

Corpul t!u va fi perfec"ionat pentru a se potrivi cu fiecare 
dintre cerin"ele tale la nivelul de perfec"iune pe care îl 
dore#ti. $i, odat! cu aceasta, vei ob"ine cel mai înalt nivel de 
succes pe care îl po"i ob"ine atât fizic, cât #i mental. 

Aminte#te-"i, totu#i, c! acest lucru nu va fi f!r! un pre" de 
pl!tit. Va trebui s! lucrezi pentru asta #i vei avea nevoie de 
ambi"ie pur! pentru a face acest lucru. În cele din urm!, 
acesta este ceea ce te va defini pe tine #i nevoile tale. 

Ambi"ia pentru nutri"ia ta sportiv! este fundamentul a tot 
ceea ce devine sportiv.


