


Dieta, czyli sposób odżywiania się dziecka ma wpływ 

na jego samopoczucie, zdrowie, sprawność układu 

nerwowego oraz mięśniowego. Dzieci do prawidłowego 

rozwoju potrzebują właściwie zbilansowanych składników 

pokarmowych. Prawidłowe odżywianie sportowca ma za 

zadanie sprostać przede wszystkim zwiększonemu  

zapotrzebowaniu na energię – pochodzącą głównie z 

węglowodanów. Zwiększa się również zapotrzebowanie 

na pełnowartościowe białko będące materiałem do 

budowy i regeneracji mięśni, a także na witaminy i 

minerały usprawniające wszelkie procesy fizjologiczne. 

Niezbędna jest również odpowiednia podaż tłuszczów oraz  

płynów. 



WĘGLOWODANY   to główne źródło energii dla  

komórek i narządów. 

NAJLEPSZE  ŹRÓDŁA: 

 Płatki owsiane naturalne 

 Kasza jęczmienna, pęczak, gryczana, jaglana 

 Ryż biały / nie paraboiled /, brązowy, dziki 

 Makaron 

 Pełnoziarniste pieczywo, pieczywo razowe 

 Owoce 

 Miód naturalny 

 Suszone owoce / morele, śliwki, jabłka, rodzynki, 
żurawina / 

 

 



Są składnikiem budulcowym organizmu. Dzięki nim 

możliwy jest wzrost organizmu, regeneracja i odporność. 

Pełnowartościowe białko powinno znajdować się w  

minimum 2, a najlepiej 3 posiłkach młodego sportowca, 

czyli w śniadaniu, obiedzie i kolacji. 

NAJLEPSZE ŹRÓDŁA: 

 Ser biały twarogowy 

 Jaja 

 Serek wiejski 

 Jogurt naturalny 

 Maślanka 

 Kefir 

 Mleko 

 Pierś z kurczaka 

 Pierś z indyka 

 Cielęcina 

 Wołowina 

 Ryby chude 

 Warzywa strączkowe  



Są źródłem energii,  budulcem układu nerwowego i 

hormonalnego. 

NAJLEPSZE ŹRÓDŁA: 

 Oliwa z oliwek extra virgin 

 Orzechy 

 Migdały  

 Siemię lniane 

 Awokado 

 Tłuste ryby 

 Oleje: rzepakowy, lniany, z wiesiołka, ogórecznika 

 





     Co najlepiej pić? 
      Specjaliści do spraw żywienia zalecają by 

dzieci i młodzież spożywali nie mniej niż 1,5-2 
litry wody dziennie łącznie z wodą 
pochodzącą z napojów i produktów 
spożywczych. Wyższa temperatura 
otoczenia, wyższa temperatura ciała 
(gorączka) czy intensywniejsza aktywność 
fizyczna młodego człowieka powodują, że 
jego zapotrzebowanie na wodę znacząco 
rośnie. Podaż płynów uzależniona jest od 
ilości godzin treningu. Płyny należy spożywać 
przed, w trakcie oraz po sesji treningowej. 
Jeżeli trenujemy do 90 minut, wystarczająca 
będzie woda, jeżeli dłużej należy skorzystać z 
płynów uzupełniających elektrolity tzw. 
IZOTONIKÓW. Prawidłowa podaż płynów to 
400 – 800 ml napoju na 1 godzinę ćwiczeń. 



Należy spożywać 3 porcje 

warzyw na dzień / 1 porcja - 

120 g warzyw, może być w 

postaci zup oraz sałatek /. 

Owoców spożywamy 2  

porcje. 1 z porcji owoców 

można zastąpić 200 ml soku 

wyciskanych z świeżych 

owoców lub warzyw. 



 Dobowe zapotrzebowanie na węglowodany jest  

uzależnione od rodzaju uprawianej dyscypliny sportowej, 

czasu trwania treningów oraz ich rodzaju, od masy ciała 

a także od indywidualnych cech fizjologicznych  

zawodnika.  

 W diecie sportowca podstawowym węglowodanem  
powinna być skrobia – produkty zbożowe, makarony,  

ryż, kasze, ziemniaki. 

 Podstawą zwyczajowej diety powinny być  

węglowodany o niskim indeksie glikemicznym, które są 

wolno trawione przez organizm, dzięki czemu  

dostarczają energii na dłużej – płatki owsiane, kasze,  

pełnoziarniste makarony i pieczywo  

 W okresie przed zawodami należy część z nich zastąpić  

cukrami prostymi o wysokim indeksie glikemicznym – owoce  

świeże i suszone, ryż, makaron biały. 



W ciągu dnia mamy do wyboru 

1 porcję mięsa, ryby, jajek lub 
warzyw strączkowych.  
1 porcja to: 
 100-120 g mięsa, ryby 
 2-3 jajka 
 200 g sera białego 

 60 g sera żółtego 
 lub 100-120 g roślin strączkowych. 
Włączamy również 3 porcje  
produktów mlecznych niskotłuszczo- 
wych  / 1,5-2 % tłuszczu / 
1 porcja odpowiada: 

 200 ml mleka 
 150-180 g jogurtu 
 200 g sera białego 
 30-60 g sera żółtego 



Potrzebujemy 1 porcji czyli 10-15 g  

= 2/3 łyżki olejów roślinnych / olej  

rzepakowy lub oliwa z oliwek / 

spożywanych na zimno np. sałatki. 

1 porcja do pieczenia lub gotowania 

Dodatkowo, jeśli potrzebujemy to 

jeszcze 1 porcję masła lub miękkiej 

margaryny. 

Zalecane jest również spożywanie  

1 porcji / 20-30 g / orzechów dziennie 



 

 

 

Produkty takie, czyli ciasta, 

cukierki, paluszki, chipsy 

należy stosować z umiarem. 

Starać się wyeliminować z 

diety produkty solone i  

ograniczyć spożycie soli do  

6 g dziennie 



1. WODA – spożywaj minimum 2 litry wody mineralnej   

ciągu dnia oraz uzupełniaj płyny na bieżąco w trakcie 

trwania wysiłku. Odpowiednie nawodnienie przekłada 

się na wydolność oraz kondycję. 

2. WĘGLOWODANY – niech stanowią główny element 

twojej diety. Na co dzień najlepsze są węglowodany 

złożone, takie jak: kasze, ciemne makarony, pełno –  

ziarniste pieczywo, płatki owsiane. Natomiast  

około treningowo konieczne jest dostarczanie  

węglowodanów szybkoprzyswajalnych, najlepiej w 

postaci owoców, soków, białego ryżu czy makaronu. 

 



przynajmniej połowa spożywanego białka powinna 

być pochodzenia zwierzęcego. Dzięki temu zapewnisz 

odpowiedni budulec do regeneracji organizmu, 

kształtowania i budowy mięśni oraz wspomożesz układ 

odpornosciowy. 

4. TŁUSZCZE  
 tłuszcze roślinne oraz te zawarte w rybach 

są niezbędnym elementem diety sportowca. Staraj się 

każdego dnia spożywać ich odpowiednią ilość w  

postaci orzechów, nasion, olejów naturalnych tłoczonych 

na zimno oraz  tłustych ryb np.: makrela, łosoś. Wraz z produktami bogatymi w kwasy 

tłuszczowe dostarczysz wielu niezbędnych minerałów i 

witamin. 

5. LICZBA POSIŁKÓW  
w ciągu dnia spożywaj przynajmniej 5  

posiłków. Przerwy między posiłkami powinny trwać około  

3 godzin. Dodatkowo przed oraz po treningu powinieneś 

dostarczyć do organizmu odpowiednią ilość węglowodanów 

oraz pełnowartościowego białka. Dzięki temu utrzymasz odpowie- 

dnie tempo metabolizmu oraz zapewnisz energię konieczną do 

prawidłowego funkcjonowania oraz do treningu. 



Każdy dzień powinien zaczynać się od pożywnego śniadania.  

przez noc Twój organizm wykorzystał wszystkie zgromadzone 

składniki odżywcze do regeneracji, w związku z tym trzeba mu 

dostarczyć odpowiedniego paliwa po przebudzeniu.  

Śniadanie powinno być urozmaicone i zbilansowane pod kątem 

Składników pokarmowych. 

7. WARZYWA I  OWOCE  

w Twojej diecie w każdym posiłku 

powinny znaleźć się warzywa lub owoce. Są niezastąpionym 

źródłem witamin oraz minerałów, a także błonnika wspomaga –  

jącego pracę układu pokarmowego. Ponadto owoce dzięki  

zawartości cukrów prostych zapewniają łatwo dostępną 

energię oraz regenerację glikogenu, co jest niezwykle istotne 

dla sportowców. 



Wszelkie ciężkie, tłuste potrawy, fast foody, czy słodycze w  

nadmiarze zaburzają funkcjonowanie organizmu i wpływają na 

zdolności treningowe oraz regeneracyjne.  

9. POSIŁEK PRZED SNEM   

Twój ostatni posiłek powinien mieć 

miejsce na około 2 godziny przed snem. Jeżeli będzie bogaty w 

pełnowartościowe białko, oraz będzie zawierał porcjęwęglowo- 

danów złożonych to sprawi, ze w nocy Twój organizm będzie się 

lepiej regenerował i utrzyma poziom glukozy we krwi na  

prawidłowym poziomie. 



I  ŚNIADANIE  / do wyboru /  

 Musli z jogurtem naturalnym 

 Płatki owsiane na mleku 

 Chleb żytni na zakwasie z masłem, wędliną, serem i 
warzywami 

 Jajecznicę z wędliną i warzywami na maśle 
klarowanym 

II  ŚNIADANIE 

 Owoc, warzywo, orzechy 

 Chleb żytni na zakwasie z masłem, wędliną, serem, 
warzywami 

 

 

 



 Mięso bez panierki / może być smażone /, kasza, warzywa / 
oliwa do warzyw, masło lub inny tłuszcz do kaszy czy mięsa /, 

może być sos, ale warto by nie był zabielany mąką lecz 

śmietaną. 

PODWIECZOREK 

 Jeśli jest to posiłek potreningowy propozycja to jogurt 

naturalny i dojrzały banan. 

KOLACJA 

 Zapiekane warzywa z kaszą lub same warzywa 

 Twarożek z warzywami i jogurtem 

Wszystko zależy od aktywności dziecka w ciągu dnia,  

jego apetytu, ilości i jakości spożytych posiłków w  

ciągu dnia. 



 Udowodniono, ze na czczo człowiek pracuje mniej wydajnie 
niż po zjedzeniu śniadania.  W niektórych dyscyplinach sportu 
np. w pływaniu, zdarza się, że młodzież trenuje na czczo a 
później idzie do szkoły. Należy nakłonić dzieci i młodzież, by 
na tyle wcześnie kładły się spać, aby po 8-9 godz. Snu mogły 
zjeść niewielki posiłek np. płatki zbożowe z mlekiem, jogurt z 
ziarnami zbóż. 

 Jeżeli tryb życia i treningu na to pozwala, dobrze jest spożyć 
co najmniej 2 godz. Przed treningiem lub zawodami posiłek 
bardziej urozmaicony i bardziej objętościowy, ale zawsze 
lekkostrawny. 

 Jeżeli trening lub zawody są po południu to obiad powinien 
być spożyty  3-4 godz. wcześniej. Jeżeli jest to niemożliwe, 
należy go zamienić na tzw. podobiadek tj. bulion lub inną 
zupę zagęszczoną żółtkiem z dodatkiem mielonego białego 
mięsa. 



 Jeżeli trening lub zawody odbywają się przed południem, 

należy spożyć śniadanie mało objętościowe, lecz 

wysokoenergetyczne i lekkostrawne, np. zupę mleczną, biały 

ser, jajka na miękko, chudą szynkę, pomidory lub sałatę, 

miód lub dżem. Wartość energetyczna śniadania powinna 

stanowić 30-35 % wartości całodziennej racji żywieniowej. 

 Jeżeli trening lub zawody odbywają się po południu, należy 

spożyć śniadanie I i II o łącznej wartości energetycznej 35-

45% całodziennej racji żywieniowej. Obiad powinien być 

mało objętościowy i lekko strawny np. bulion, gotowany lub 

pieczony drób, słodki deser i owoce. 

 W obu przypadkach kolacja również powinna być łatwo 

strawna i spożyta co najmniej 2 godz. przed snem. 



 • ok. 90-100 g miodu 

(4 płaskie łyżki); miód 

ma dodatkowo 

właściwości 

przeciwzapalne 

 • 900-920 ml wody 

 • szczypta soli 

 • sok z jednej 

cytryny. 

 


