
  
   بنام خدا

   ماهنامه سالمت ورزشکار     
  نکات قابل توجه در رژیم غذایی

  

ü  مین و رژیم غذایی باید به اندازه کافی و الزم از مواد کربوهیدرات، چربی و پروتئین برخوردار باشد تا انرژي مورد نیاز تمرینات و مسابقه تـأ
  وزن بدن را در حد مناسب حفظ کند.

کنید، در نتیجه مقدار گرم کربوهیدراتی که باید روزانه مصـرف کنیـد،    7مقدار کربوهیدرات مورد نیاز باید مقدار وزن خود را (به کیلو گرم) ضربدر عدد  براي تعیین •
  .بدست خواهید آورد

 .  آیدروزانه بدست  مورد نیاز تا مقدار گرم پروتئینکرد  1وزن را (به کیلو گرم) ضربدر عدد باید ، در ورزشهاي استقامتی پروتئین  براي تعیین مقدار مورد نیاز •

 مبتنی بر مصرف رژیم غذایی پر کربوهیدرات، و با پروتئین و چربی متوسط است.  فوتبالیستهاالگوي رژیم غذایی  •

درصـد   35الـی   25از پروتئین هـا و   درصد از کل کالري مصرفی را 20الی  15درصد از کالري مصرف روزانه را از کربوهیدرات،  55الی  50در این صورت باید  •
  از کل کالري مصرفی روزانه را نیز باید از چربی ها گرفت.

  هزار کیلو کالري است.   5تا  4حداکثر مصرف انرژي روزانه توسط ورزشکاران  •
ü د.ونیازي به مکمل ندار چنانچه غذاهاي غنی از مواد مغذي مصرف شوند، ورزشکار با کمبود غذایی دچار نخواهد شد  

 غذاها باید آب پز، بخارپز، یا کبابی باشد .   •

  (وجود بازهاي آلی). مصرف کله پاچه، سیرابی و مغز توصیه نمی شود زیرا باعث گرفتگی عضله می شود •
  مصرف هفته اي یکبار جگر توصیه می شود. •
  مناسب است.یا تمرین قبل از مسابقه تا یک ساعت که با حجم خود آب مخلوط شده باشد ، آناناسمانند آب سیب و انگورطبیعی مصرف آب میوه  •

  

 شاخص قندي غذاهاي معمولی

 درصد) 85باال (بیش از  درصد) 85تا  60متوسط ( درصد) 60پایین (کمتر از 

سیب، انجیر، خرما، فروکتوز، بستنی، 
لوبیاي قرمز، شیر، هلو، بادام زمینـی،  
سوپ گوجه فرنگی، ماست، گـیالس،  

 عدس، نخود، آلو 

لوبیاي پخته، موز، ذرت، آب پرتقال، آناناس، 
هندوانه، انگور، سیب زمینی خالل، سـاکاروز  
(شکر سفید)، سیب زمینی شیرین، آرد جو و 

 نان گندم سیاه، سبوس 

سیب زمینی پخته، گندم سفید و نـان  
کامـل، شــربت ذرت، کلوچــه خشــک،  
گلوکز، عسل، شربت افرا، شـیره قنـد،   

رین شده بـا  کشمش، برنج، لیموناد (شی
شکر)، نوشابه هاي ورزشی (مخلوط بـا  

 شکر)، ذرت خرد شده
  

 
ü  خون و تحریک  قند در اثر باالبردن سریع، مصرف غذاهایی که شاخص قندي آنها باالست نسبت به غذاهایی که شاخص قندي پایین دارند

  انسولین، گلیکوژن عضالت را سریعتر جایگزین می کنند.  
ü  خوردن غذاهایی که باعث باالرفتن سریع گلوکز خون و پاسخ سریع انسولین شود، مناسب تراست.  تمرین بعد از ،  

درصـد   10تـا   8تا دوبرابروزن خود کربوهیدرات به صورت میوه ، آب میوه طبیعی وشیرینی ، نوشیدنی ورزشـی بـاالي    5/1ساعت اول بعد ازتمرین شما باید  2در •
  ) طبق دستورجدول صفحه بعد یا قند یا عسلشکر شیرین شده باکربوهیدرات ( 

ü     .از روغن هاي زیتون به جاي مارگارین و کره استفاده شود 

ü    ج زردرنـگ ،  میوه وسبزیجات روزانه درهروعده غذایی مصرف شود.ظرف غذایی ورزشکاربایدرنگین کمان باشد وازتمامی رنگهاي موادغـذایی اسـتفاده نمایـد.هوی
 کاهوسبزرنگ و ...گوجه فرنگی قرمز رنگ ، 

ü  گرم ماهی در هر هفته مصرف شود.   300الی  100حداقل 

ü   .گردو، بادام و سایر آجیل ها به طور مکرر همراه با حبوبات، ماست و ساالد استفاده شود 

ü وسیس و همبرگر به حداقل برسند.  به عنوان یک قاعده عمومی باید مصرف محصوالت لبنی همچون کره، زرده تخم مرغ، پنیر خامه اي و گوشت هاي چرب مثل س 

ü .از گوشت هاي کم چرب مثل ماهی، مرغ، سفیده تخم مرغ و فراورده هاي لبنی که خامه آنها گرفته شده است، استفاده شود 
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  ونوشیدنی هاي ورزشیتوصیه هایی درباره مصرف مایعات 

 
ü 2  ، شود.  میلی لیتر مایع (آب) باید مصرف 500ساعت پیش از تمرین یا مسابقه 
ü   میلی لیتر آب مصرف شود.  300تا  150دقیقه یکبار،  20تا  15به هنگام ورزش، هر 
ü   میلی لیتر به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن در ساعت است.  15تا  10سرعت جذب آب در افراد متفاوت است و دامنه اي بین  
ü   .هنگام ورزش ، احساس تشنگی مالك درستی مبنی بر نیاز ورزشکار به آب نیست 
ü   وزن بدن باشد. 2احساس تشنگی هنگام ورزش ممکن است معرف کاهش %  
ü   مایعات و انرژي را بدون آنکه جذب مایعات را ، % کربوهیدرات 5تا 3ورزش، مصرف یک نوشیدنی حاوي قبل ازشروع ورزش ودرحین

 زد، تأمین می کند. به خطر اندا
 طریقه تهیه نوشیدنی ورزشی •

 

  کربوهیدرات درصد 5تا  3  قبل ودرحین تمرین
+ نصف  لیتر آب 1در هر حبه قند متوسط   10قاشق غذاخوري شکریا  2

قاشق چایخوري نمک + به میزان دلخواه آب لیمویا نصف استکان آب 
  پرتغال ، نصف استکان آب آناناس یا طعم دهنده هاي دیگر

  بعدازتمرین
  

  کربوهیدرات درصد 10تا  8بیش از 
  

+  لیتر آب 1در هر حبه قند متوسط   25قاشق غذاخوري شکریا  5
نصف قاشق چایخوري نمک + به میزان دلخواه آب لیمو یا نصف 

  استکان آب پرتغال ، نصف استکان آب آناناس یا طعم دهنده هاي دیگر
 

ü  ،عاملی است جهت تنظیم قند خون و به عنوان منبع تولید انرژي سریع در عضالت به مصرف کربوهیدرات در یک نوشیدنی ورزشی
  .رسد  می
ü  30 -60انجامد، مصرف کربوهیدرات به میـزان   در طی یک فعالیت بدنی سنگین که براي مدت زمانی بیش از یک ساعت به طول می 

ها، احساس خسـتگی را   قند خون و سطح اکسیداسیون کربوهیدراتگردد تا با حفظ  گرم به ازاي هر ساعت فعالیت بدنی توصیه می 
  .به تعویق اندازد

ü  ، میلی لیتر مایعات بنوشید.  1500تا  1250پس از ورزش به ازاي هر کیلوگرم کاهش وزن ناشی از فعالیت 
ü   سدیم، پتاسیم و کلر الکترولیتهایی هستند که در قالب عرق دفع می شوند. الکترولیتها می توانند با مصرف یک نوشیدنی ورزشـی

مناسب با اضافه کردن اندکی نمک به وعده غذایی پس از ورزش و مصرف غذاهاي غنی از پتاسیم (موز، پرتقال و سبزیجات) جبران 
  شوند. 

ü  مصرف می کنند،  حجم زیادي ادرار که بی رنگ و زالل است ، تولید می کنند.  ورزشکارانی که آب کافی 
ü  از ورزش پس بازسازي عضالتشیرکاکائو مناسب براي 

  

 وزن بدن (کیلوگرم) 50 60 70 80 90

1080 960 840 720 600 
مقدار مایع به ازاي هر ساعت (میلی 

 لیتر)

270 240 210 180 150 
یکبار (میلی دقیقه  15حجم مایع هر 

 لیتر)
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