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Właściwe żywienie dzieci i młodzieży uprawiającej sport jest istotnym komponentem 

podnoszącym efektywność treningów oraz zmniejszającym ryzyko przetrenowania oraz 

kontuzji. 

Odpowiednie żywienie dziecka nie tylko umożliwia utrzymanie optymalnego tempa rozwoju 

fizycznego, ale również przyczynia się do poprawy wyników sportowych i chroni je przed 

wystąpieniem kontuzji związanych z wyczerpaniem mięśni oraz aparatu ścięgnistego i 

więzadłowego. 

Prawidłowe odżywianie – korzyści 

• Dieta ma wpływ na formę sportową, osiągane wyniki i lepszą regenerację organizmu 

• Pomaga wytrzymać intensywny reżim treningowy 

• Chroni przed chorobami i kontuzjami 

• Osiągnięcie i utrzymanie idealnej masy ciała i sylwetki 

Plan żywienia 

• Ilość posiłków w ciągu dnia 4-5 

• Przerwa między posiłkami maksymalnie 3-4 godziny 

• Pierwszy posiłek powinien stanowić 25-30% całodziennej podaży energetycznej 

• W skład 3-4 posiłków zasadniczych powinny wchodzić produkty z pełnego przemiału takie 

jak: płatki owsiane, żytnie, wielo-zbożowe, otręby, musli, kasze grube, makaron 

pełnoziarnisty, ryż (pełnoziarnisty, brązowy), chleb (żytni, graham, pełnoziarnisty). 

• Ponadto zaleca się, aby w skład posiłków zasadniczych włączyć porcję nabiału naturalnego 

(mleko, jogurty naturalne, sery i twarogi) 

• Do porcji obiadowej należy włączyć białko w postaci ryb, drobiu, mięsa lub jaj 

• Komponując posiłki należy pamiętać o 4 porcjach warzyw włączanych do posiłków oraz co 

najmniej 2 porcjach owoców ( porcja owoców to 150 g, jedną porcję może zastąpić szklanka 

soku 200 ml 

• Na 2-3 godziny przed treningiem zaleca się łączyć produkty zawierające węglowodany 

złożone z białkiem i porcją warzyw lub owoców, np.: płatki śniadaniowe owsiane, musli, 

mleko lub jogurt naturalny i porcja owoców lub ryż gotowany z rybą i delikatne gotowane 



warzywa posypane zieleniną 

• Posiłek do spożycia na godzinę przed wysiłkiem powinien składać się z produktów o 

średnim i wysokim indeksie glikemicznym, np.: suszone owoce, jogurt pitny miksowany z 

owocami, dojrzały banan. Każdą porcję należy popijać małymi łykami wody 

• Nowych produktów nie należy testować w okresie bezpośrednio przed startami. 

• W okresie turniejowym należy ograniczyć produkty wzdymające (groch, kapustę, fasolę)  

 


