Czego nie jeść
przed treningiem ?
Porady

Na początek
prezentacji
• Film wprowadzający w
temat: https://www.youtube.com/
watch?v=vS-hIaGSqls

Przed
treningiem
unikaj posiłków:

• Dużych objętościowo
• bogatych w błonnik
• tłustych i ciężkostrawnych

Im bliżej treningu:
• Mniej tłuszczu
• Mniejszy posiłek

• Pamiętaj o energii - uzupełniaj ją
węglowodanami

Posiłek przed treningiem
— podstawowe zasady
• Główna zasada co i jak jeść przed treningiem
brzmi: jeść przed treningiem! Zasada może dość
prosta, ale zdarza się jeszcze, że jest pomijana przez
osoby zaczynające swoją przygodę z regularnymi
treningami. Jedzenie przed treningiem pozwala na
dostarczenie energii organizmowi, co pozwala mu
spalić większą ilość tłuszczu oraz powoduje, że
trening jest efektywny. Posiłek przed treningiem
powinien być spożyty około 3- 4 godziny przed
rozpoczęciem aktywności, aby uniknąć problemów
żołądkowych oraz pozwolić organizmowi wchłonąć
jak najwięcej składników odżywczych ze zjedzonego
posiłku. Przed treningiem powinno się jeść produkty,
które posiadają niski indeks glikemiczny. Wpłynie to
na stopniowy wzrost poziomu insuliny we krwi, co
chroni organizm przed zmęczeniem oraz utratą
koncentracji w trakcie trwania całego treningu.

Co jeść przed treningiem, aby był
efektywny?
• Posiłki przed treningami powinny się różnić objętością oraz produktami spożywczymi w
zależności od pory dnia, w której wykonywany jest trening. Jeśli swój trening
wykonujesz rano, musisz pamiętać, aby posiłek miał niską zawartość błonnika i
tłuszczów. Aby trening wykonywany rano był efektywny, należy zjeść posiłek bogaty w
węglowodany zarówno złożone, jak i proste.
• Dobrze zbilansowane śniadanie dostarcza energii na cały dzień oraz wpływa na
efektywność i łatwość w wykonywaniu ćwiczeń. Przykładowymi produktami, które
powinniśmy spożywać przed porannym treningiem, aby był on efektywny, jest owsianka
z bananem, chleb pełnoziarnisty z chudą wędliną i warzywami czy jogurt naturalny z
granolą itp. Wykonując trening po południu, posiłek powinien być spożyty od 30 minut
do godziny przed rozpoczęciem ćwiczeń. Posiłek ten powinien być drugi co do
kaloryczności po śniadaniu i nie musi być aż tak bardzo bogaty w węglowodany złożone
czy proste.
• Wykonując trening wieczorem, należy spożyć niewielką przekąskę węglowodanową np.
kanapkę z dżemem lub miodem. Pamiętać należy o tym, że posiłek, który jemy przed
treningiem, musi być bogaty w węglowodany, białka i tłuszcze. Węglowodany to nasze
źródło energii dlatego są bardzo ważnym składnikiem spożywanych posiłków przed
treningiem. Natomiast należy pamiętać, że im trening wykonywany jest później, tym
ilość węglowodanów w posiłku powinna być mniejsza. Białka z kolei biorą udział w
regeneracji i budowie nowych komórek. Zatem spożywając produkty bogate w białka
przed treningiem, pomagamy naszym mięśniom się zregenerować, wzmocnić oraz
urosnąć. I ostatni składnik każdego posiłku przed treningiem to zdrowe tłuszcze, które
są materiałem budulcowym błon komórkowych, ale mogą być również źródłem energii.

Czego nie jeść przed
treningiem?
• Wiemy już, że dobrze zbilansowany posiłek przed
treningiem może przynieść nam pozytywne efekty. Jakich
posiłków należy unikać przed treningiem? Bardzo ważne jest,
aby posiłek, który jemy przed wysiłkiem nie był ciężkostrawny.
Należy unikać wszelkiego rodzaju potraw smażonych,
wywołujących wzdęcia takich jak groch, fasola czy kapusta.
Posiłek, który spożywamy przed treningiem, nie powinien być
zbyt obfity, ponieważ nasz organizm musi zdążyć go strawić,
zanim rozpoczniemy ćwiczenia. Przed treningiem nie
powinniśmy jeść produktów o wysokim indeksie glikemicznym
np. słodyczy, fast-foodów, które powodują poczucie
zmęczenia i senności a co za tym idzie zrobienie całego
treningu, będzie dla nas bardzo trudne i mało efektywne.

Podsumowanie
Pytania:
Jakich posiłków unikać przed treningiem ?
Co jeść przed treningiem ?

Pamiętajcie czego na dzisiejszych zajęciach z wychowania
fizycznego wspólnie nauczyliśmy się.

