
Z notatnika dietetyka 

dr Dariusz Łyżwiński – specjalista żywienia sportowców SMS Gedania 1922 

Żywienie dzieci i młodzieży trenujących piłkę nożną - cz. 5 

WODA W ŻYWIENIU SPORTOWCA - NALEŻY UKSZTAŁTYWAĆ NAWYK PICIA 

PŁYNÓW 

Przed wysiłkiem 

Na 2 godziny powinniśmy wypić ok. 1,5 szklanki napoju: wody lub rozcieńczonego soku 

owocowego Izotonicznych napojów dla sportowców 

W trakcie wysiłku  

Pić 0,5 szklanki napoju co 25 minut 

Po zakończeniu aktywności fizycznej 

P zakończonych zajęciach po 480 ml napoju na każde 0,5 kg utraconej masy ciała 

( wskazane jest picie izotonicznych napojów węglowodanowych ) 

Rekomenduje się, aby stężenie węglowodanów w napojach dla sportowców wynosiło od 6 do 

8 g węglowodanów/ 100ml 

CO LEPSZE WODA CZY IZOTONIK? 

Zwykła woda nie dostarcza oczywiście energii niezbędnej do podtrzymania wysiłku na 

wysokim poziomie, a glikogen mięśniowy w wyniku jej picia szybciej się wyczerpuje.  

Napoje sportowe różnią się od typowej wody przede wszystkim ilością i składem 

węglowodanów. Najlepiej z przewodu pokarmowego wchłaniają się te napoje, które 

zawierają w swoim składzie 6 % węglowodanów tj. 6 gram węglowodanów na 100 ml 

napoju. 

Zawartość sodu w napoju działa korzystnie, poprawia bowiem nie tylko jego smak, ale 

również wchłanianie węglowodanów. Dostarczanie sodu wraz z napojem pomaga także 

utrzymać jego stały poziom we krwi, stymulując pragnienie i sprzyjając całkowitemu 



wyrównaniu strat wodnych. Dodatkowym bodźcem stymulującym do wypicia większych 

objętości napoju jest dodatek naturalnych substancji smakowych. 

Niestety dostępne na naszym rynku izotoniki, które zawierają regulatory kwasowości, 

barwniki, stabilizatory, substancje słodzące itd. Nie są wskazane dla młodego sportowca. 

Nawadnianie 

• Pić należy w małych dawkach 

• Niewskazane jest picie napojów gazowanych (zawarty w nich dwutlenek węgla napiera na 

ściany żołądka i powoduje podniesienie przepony i zmniejszenie wentylacji płuc) 

Wczesne symptomy odwodnienia to: 

• Spadek formy – brak energii, szybki spadek wydolności 

• Uczucie gorąca 

• Zarumieniona i wilgotna skóra 

• Mało moczu i ciemna jego barwa 

• Mdłości i zawroty głowy 

• Ból głowy 

• Zamroczenie 

• Uczucie dezorientacji 

• Krótki, płytki oddech 

UNIKAJMY!!! 

• Frytek, hamburgerów 

• Tłustych zawiesistych sosów 

• Kebaby, ryby w cieście z frytkami 

• Kurczak bądź ryby na zimno – wędzone 

• Hot dogi 



• Kurczaki z rożna 

• Nugetsy 

• Posiłków instant 


