


SPIS TREŚCI
Rozdział 1. Dietetyczne abecadło

Dlaczego  odpowiednie  odżywianie  jest ważne  dla  piłkarza?............................8

5  zasad  żywieniowych...........................................................................11

Jakich  składników  odżywczych  potrzebują  sportowcy?.................................16

Jakie jedzenie powinni spożywać piłkarze?........................................................23

Jakie pojęcia związane z dietetyką musisz znać jako piłkarz?............................27

Planowanie  posiłków.........................................................................................33

Podsumowanie  ................................................................................................38

Rozdział 2. Przy(Gotowanie) meczowe

Odżywianie  w  dniu  meczowym.......................................................................40

Potrzeby  żywieniowe  przed  meczem...............................................................42

Wymagania  żywieniowe  w  trakcie  meczu........................................................48

Odżywianie po meczu.......................................................................................52

Strategie odżywiania meczowego w zależności 

od czasu  rozgrywania  spotkania.......................................................................58

Rozdział 3. Zaspokój swoje pragnienie!

Funkcje  nawadniania  w  organizmie............................................................61

Woda  czy  napoje  sportowe?.....................................................................62

Ile  wody  powinien  pić  piłkarz?................................................................63

Strategie  nawadniania  organizmu...............................................................64

Kiedy potrzebujesz czegoś więcej niż woda?.................................................66

Nawodnienie  po  wysiłku............................................................................68

Przygotój swój własny napój sportowy........................................................70



Rozdział 4. Suplementacja diety piłkarza

Czym są suplementy diety?........................................................................78

Kofeina  ...................................................................................................82

Kreatyna  ................................................................................................85

Beta    alanina..........................................................................................89

Sok  z  buraków.........................................................................................91

Wodorowęglan  sodu..................................................................................94

Ashwaghanda  ..........................................................................................96

Rozdział 5. Śniadaniowa „11”

Owsianka  ..............................................................................................100

Śniadaniowy super shake.........................................................................101

Sałatka  z  tuńczykiem..............................................................................102

Sałatka  z  kurczakiem..............................................................................103

Naleśniki  gryczane..................................................................................104

Jajka na  chlebie  żytnim...........................................................................105

Omlet z serem feta.................................................................................106

Omlet  ze  szpinakiem...............................................................................107

Jajka  zapiekane......................................................................................108

Muesli  szwajcarskie.................................................................................109

Kuskus na słodko....................................................................................110

Rozdział 6. Obiadowy HatTrick

Domowa  chińszczyzna.............................................................................113

Surówka z ogórków.................................................................................114

Deser  lodowy  z  jabłkami.........................................................................115

Curry  z kurczakiem.................................................................................116

Surówka z pora i kapusty.........................................................................117

Czekoladowe  brownie..............................................................................118

Burgery  z  indyka....................................................................................119

Surówka z cukinii....................................................................................120

Orzechowe  praliny..................................................................................121



Ziemniaki  z  tuńczykiem...........................................................................122

Sałatka  brokułowa..................................................................................123

Chlebek  bananowy..................................................................................124

Ryba  ze  szparagami...............................................................................125

Surówka  z  marchewki.............................................................................126

Jabłka  z  kruszonką.................................................................................127

Kasza z warzywami.................................................................................128

Surówka z kapusty..................................................................................129

Sernik  truskawkowy................................................................................130

Gulasz  z  wołowiny..................................................................................131

Sałatka  ze  szpinakiem.............................................................................132

Ciasto z żurawiną....................................................................................133

Noodle  z  wołowiną.................................................................................134

Surówka  z  bakaliami...............................................................................135

Batoniki  kokosowe..................................................................................136

Ryż  z  fasolą...........................................................................................137

Surówka  z  oliwkami................................................................................138

Pudding  czekoladowy..............................................................................139

Makaron  z  pomidorami............................................................................140

Sałatka  grecka.......................................................................................141

Ciasto migdałowe....................................................................................142

Rozdział 7. Kolacja mistrzów

Sałatka  z  gruszką...................................................................................145

Pizza z kalafiora......................................................................................146

Makaron z buraczkami.............................................................................147

Kasza  gryczana......................................................................................148

Ziemniaki z makrelą................................................................................149

Makaron  z  indykiem................................................................................150

Bajgle z  łososiem....................................................................................151

Kurczak z brokułami................................................................................152



WWW.TRENING-PILKARSKI.PL

Rozdział 8. Przekąski na wagę złota

Jogurtowe  parfait....................................................................................155

Guacamole na chlebie żytnim...................................................................156

Pudding malinowy...................................................................................157

Smoothie  żurawinowe.............................................................................158

Babeczki  jagodowe.................................................................................159

Sałatka  owocowa....................................................................................160

Tortilla  z  kurczakiem...............................................................................161

Bułeczki  maślane....................................................................................162

Kanapki  z  łososiem.................................................................................163

Bruschetta  pomidorowa...........................................................................164

https://trening-pilkarski.pl/


6

WSTĘP

Zastanawiasz  się  czasem skąd bierze  się  sukces piłkarzy  takich  jak 

Robert  Lewandowski  czy  Cristiano  Ronaldo?  Co  powoduje,  że  po

trafią  utrzymać  się  na  piłkarskim  topie  przez wiele  lat?  Tych  czyn

ników  jest  z  pewnością  wiele:  godziny  spędzone  na  boisku, 

tytaniczna  praca  na  siłowni,  ciągłe  analizowanie  gry,  determinacja 

w dążeniu do realizacji swoich celów oraz marzeń. Oprócz wspomni

anych  elementów  jest  jeszcze  jedna  rzecz,  która  pozwala  im 

zachować witalność oraz nadzwyczajną kondycję. Oni po prostu dba

ją o to czym karmią swoje ciało.

Prawidłowe odżywianie oraz świadomość zawodników na temat tego 

jakie  produkty  poprawią  ich  poziom  energii,  a  tym  samym  wyniki 

sportowe na boisku,  to  jeden z priorytetów współczesnych piłkarzy. 

Jeden  z  czynników  sukcesu,  który  oddziela  zawodników  bardzo 

dobrych od zawodników wybitnych. 

Propagowanie  wiedzy  na  temat  treningu  piłkarskiego,  od  zawsze 

było  naszym  priorytetem.  Nie  ograniczamy  się  jednak  do  pisania 

tylko  i wyłącznie na tematy stricte piłkarskie. Trening piłkarski trwa 

bowiem  24  godziny  na  dobę  i  obejmuje  znacznie  szerszy  zakres 

tematów.  W  ebooku,  który  właśnie  zaczynasz  czytać  znajdziesz 

bardzo  dużą  porcję wiedzy  na  temat  dietetyki  sportowej. Dodatko

wo,  otrzymujesz  do  swojej  dyspozycji  dużą  ilość  różnorodnych 

przepisów,  które  możesz  wykorzystać  w  swojej  codziennej  diecie. 

Nie pozostaje ci więc nic innego jak zagłębić się w temat odżywiania 

i kontynuować pracę nad lepszym sobą.



DIETETYCZNE 

ABECADŁO
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DIETETYCZNE

ABECADŁO

Dlaczego odpowiednie odżywianie 
jest ważne dla piłkarza?

Można  powiedzieć,  że  zainteresowanie  zawodowych  piłkarzy 

tematyką  zdrowego odżywiania  ciągle  rośnie. Dbałość  o  zdrową di

etę ma największy wpływ na ich zdrowie oraz kondycję, a co za tym 

idzie  daje  im  przewagę  nad  konkurencją.  Zawodnicy  indywidualni 

oraz  całe  drużyny  coraz  częściej  poszukują  świeżego,  sezonowego 

i przygotowywanego lokalnie jedzenia, które mogliby wkomponować 

w  swój  reżim  treningowy.  Wiedza  na  temat  zbilansowanego  odży

wiania stanowi podstawę tego, aby każdy profesjonalny atleta mógł 

wejść na najwyższy poziom w swoim sporcie oraz mógł  cieszyć  się 

dobrym zdrowiem.

Każdy  może  czerpać  pożytek  ze  zdrowego  i  pełnowartościowego 

odżywiania.  Jednak  w  przypadku  sportowca  korzyści  wynikające 

z  odpowiedniej  diety  nie  są  związane  wyłącznie  z  dobrym  stanem 

zdrowia.  Mają  one  pozwolić mu  cieszyć  się  optymalnymi  wynikami 

w uprawianej dziedzinie. W sporcie bowiem oczekujemy, że wszys

tko co robi nasze ciało i umysł ma przynieść wielkie osiągniecia spor

towe w przyszłości.
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Optymalne produkty żywieniowe = 

Optymalne wyniki sportowe

Jest  zatem  kilka  szczególnych  wymagań  w  przypadku  planowania 

odpowiedniej diety, które każdy piłkarz musi uwzględnić:

• Dostarczanie  paliwa  potrzebnego  podczas  ruchu    —  szybki 

bieg,  wysoki  wyskok  czy  też  skoordynowanie  ruchów  na  boisku 

wymaga  reakcji  naszego  organizmu  na  poziomie  komórkowym, 

aby nasz  ruch był  „zasilany” poprzez składniki odżywcze pobier

ane  z  jedzenia.  Bez  tego,  siła  zawodnika,  jego  wytrzymałość, 

zwinność i mobilność będzie osłabiona.

• Napędzanie mózgu    —  sportowcy  są  podziwiani  ze względu  na 

ich zdolności fizyczne, ale rola mózgu w sporcie jest nie do prze

cenienia.  Odpowiednie  odżywianie  może  wspomóc  pamięć,  jas

ność  umysłu,  zdolność  do  podejmowania  decyzji  oraz  szybkość 

myślenia.

• Równowaga hormonalna    — hormony to chemiczni „posłańcy”, 

których celem jest utrzymać organizm w stanie równowagi. Wybi

erając określony rodzaj jedzenia regulujemy nasz głód, metabol

izm i efektywność wykorzystania składników odżywczych.
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• Wzrost  i  rozwój    —  dzieci  i  młodzież  często  mają  opinię 

„uodpornionych  na  jedzenie”.  Często  słyszymy  ludzi  mówiących 

„oni  mogą  jeść  wszystko  i  nic  im  nie  będzie”.  Nie  można  się 

zgodzić  z  takim  podejściem  do  sprawy.  Lata  młodzieńcze  są 

bowiem  niezwykle  istotnie,  jeśli  chodzi  o  dobre  odżywianie. 

Tkanki, hormony czy kości ulegają ciągłemu rozwojowi. Dokłada

jąc  do  tego  obciążenia  związane  ze  sportem  jasnym  staje  się 

fakt, jak istotne jest jedzenie pokarmów o odpowiedniej wartości 

odżywczej.

•  Trening      —  od  poziomu  amatora  do  zawodowca,  godziny 

spędzone  na  treningach  muszą  być  zharmonizowane  z  życiem 

codziennym.  Wybory  żywieniowe  pomagają  wspierać  zawodnika 

w pokonywaniu wszelkich przeszkód, które mogą się pojawić.

• Regeneracja  i  odbudowa    —  ciężkie  treningi  skutkują  stanami 

zapalnymi i uszkodzeniami tkanek. Odpowiednia dieta, wraz z po

trzebnym odpoczynkiem, pomaga w  regeneracji  i  odbudowie or

ganizmu i tym samym przygotowaniu do następnego treningu.

• Przewaga konkurencyjna   — wraz z rozwojem sportu, trenerzy 

poszerzają swoją wiedzę,  rozwijają się nowe techniki  i  technolo

gie, a w związku z tym znalezienie przewagi konkurencyjnej jest 

coraz  bardziej  istotne.  Dlatego  też,  odżywianie  powinno  być 

twoim  priorytetem.  Dzięki  temu  stawiasz  się  w  dobrej  pozycji 

wyjściowej do rozwinięcia pełnego potencjału.
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5 zasad żywieniowych 

Ponieważ każda osoba jest inna, stworzyliśmy zestaw pięciu wytycz

nych dotyczących odżywiania, które mogą posłużyć jako „rama”, na 

której  będziesz  mógł  oprzeć  swój  zindywidualizowany  plan  ży

wieniowy.  Te wytyczne mają  swoje  korzenie w  badaniach  naukow

ych  oraz  w  praktycznym  zastosowaniu  psychologii,  socjologii 

i  fizjologii  odżywiania.  Poniżej  znajdziesz  krótki  opis wspomnianych 

pięciu zasad dotyczących odżywiania. 

Zasada żywieniowa nr 1: Myśl o sobie

Jedzenie  to  kwestia  osobista.  Skrój  swój  plan  żywieniowy  tak,  aby 

wspierał  twoje  ciało,  cele  i  preferencje.  Zaadoptuj  strategie  ży

wieniowe w ten sposób, aby działały jak najlepiej dla ciebie, a nie in

nych osób dookoła.

 

Pamiętaj o trzech kluczowych czynnikach, które pozwolą ci osiągnąć 

żywieniowy sukces:

• Poznaj siebie   — musisz dobrze zrozumieć  i określić swoje cele, 

nawyki  oraz  unikalną  fizjologię  twojego  organizmu,  aby  określić 

swój plan żywieniowy.
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• Twórz  smaczne  posiłki    —  to  ty  jesteś  „Top  Chefem”  kiedy 

trzeba przygotować potrawy, w których mają się znaleźć odpow

iednie produkty, we własciwych dla ciebie  ilościach. Pamiętaj, że 

jedzenie musi smakować. Nie ma sensu zmuszać się do jedzenia 

potraw, których smaku nie polubisz.

• Nakarm swoje marzenia   — wybieraj jedzenie, które będzie ws

pierało cię w realizacji twoich celów i wpisuje się w twoje prefer

encje.

Zasada żywieniowa nr 2: Jedz w sposób 

przemyślany

Jedzenie przemyślane polega na  tym, że gdy przychodzisz do stołu 

to  wiesz  dokładnie  co  musisz  zjeść,  aby  dać  pozytywnego  „kopa” 

swojemu ciału,  umysłowi  i  duszy.  Jedzenie  jest  jednym z narzędzi, 

które  pozwoli  ci  zbudować  najlepszą  wersję  siebie.  Dlatego  też, 

wybieraj  jedzenie,  które  spożywasz mądrze  i  w  sposób  świadomy. 

Trzy czynniki sukcesu w tej zasadzie:

• Określ  swoje  zamiary    —  zatrzymaj  się  na  chwilę  i  pomyśl 

o tym co w danej chwili jesz, mając na uwadze swoje cele.

• Znajdź równowagę   — staraj się jeść dobrze i zdrowo przynajm

niej w 80% przypadków.

• Nie  jedz sam    —  znajdź  czas,  aby  cieszyć  się  jedzeniem  razem 

z przyjaciółmi oraz rodziną.
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Zasada żywieniowa nr 3: Pamiętaj o jakości 

jedzenia i wpływie na otoczenie

Nasze  pojęcie  dobrej  jakości  jedzenia  ciągle  ewoluuje  wraz  z  po

jawiającymi się nowymi badaniami naukowymi. Mimo to, kiedy decy

dujesz  o  tym  co  będziesz  jadł,  staraj  się mieć  na  uwadze  prostotę 

spożywanych  pokarmów  oraz  ich  naturalność  i  jak  najmniejszy 

stopień  przetworzenia. Wybieraj  produkty  ze  sprawdzonych  źródeł, 

które są smaczne i odżywcze jak np. warzywa i owoce, mięso i ryby, 

orzechy oraz produkty zbożowe pełnoziarniste. Tym razem, poniżej 

znajdziesz cztery kluczowe czynniki sukcesu:

• Nakarm  swoje  „super  moce”    —  wypełnij  swój  talerz 

jedzeniem,  które  pozwoli  twojemu organizmowi  produkować  en

ergię, odbudować się oraz chronić przed zagrożeniami.

• Pamiętaj  o  kolorach    —  twórz  „super  posiłki”,  w  których  znaj

dują  się  różnorodne,  bogate  w  wartości  odżywcze  warzywa 

i owoce.

• Uzupełniaj  braki    —  czasami  może  być  ciężko,  aby  dostarczyć 

organizmowi wszystkie potrzebne składniki odżywcze z  jedzenia. 

Jeżeli masz świadomość, że dieta ich nie dostarcza, uzupełnij luki 

suplementami, ale rób to rozważnie.
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• Maksymalizuj  wkładany  wysiłek    —  jedz  i  pij  odpowiednie 

produkty przed, w trakcie i po treningu lub meczu.

Zasada żywieniowa nr 4: Podtrzymanie

Podtrzymuj  swój  poziom  energii,  poprawiaj  nastrój  oraz  wspieraj 

metabolizm poprzez nawadnianie i odżywianie, począwszy od wczes

nego ranka i później przez cały dzień, w sposób, który wesprze two

je zadania do wykonania. 

Karm swoje ciało często, po to, aby dostarczyć mu składników odży

wczych,  utrzymać  zrównoważony  poziom  energii  i  poprawić  kon

centrację. Trzy czynniki sukcesu:

• Obudź  się  i  jedz    —  zjedz  swój  pierwszy  posiłek  w  ciągu  30 

minut od przebudzenia się.

• Zaplanuj  dzień     —  rozłóż  swoje  posiłki  w  ciągu  dnia  w  sposób 

równomierny, unikaj posiłków zbyt obfitych.

• Bądź zawsze nawodniony    — wybieraj napoje, które nawodnią 

twoje ciało oraz umysł.

Zasada żywieniowa nr 5: Ciesz się życiem

Od  zapachu  czegoś  wyjątkowo  smacznego  wydobywającego  się 

z piekarnika, po niesamowitą chrupkość upieczonych warzyw… 
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Jedzenie przypomina nam o drobnych radościach życia, które powin

niśmy  celebrować  tu  i  teraz.  Wybieraj  jedzenie,  które  tworzy 

wspomnienia, wzmaga nowe doświadczenia i łączy ludzi. 

Trzy czynniki sukcesu:

• Próbuj nowych rzeczy    — bądź kulinarnym odkrywcą, ekspery

mentuj i znajduj nowe smaki.

• Celebruj  wyjątkowe  okazje    —  raz  na  jakiś  czas  możesz  się 

zrelaksować i świętować z innymi.

• Smakuj dobre czasy   — niech jedzenie przypomina ci o specjal

nych okazjach, wyjątkowych ludziach i miejscach.
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Jakich składników odżywczych 
potrzebują sportowcy?

Zapotrzebowanie  energetyczne  sportowca  znacznie  przewyższa  to 

jakie  występuje  u  przeciętnej  osoby.  Jednakże,  proste  zwiększenie 

liczby  kalorii  nie  da  nam  oczekiwanych  rezultatów.  Maksymalizacja 

wartości odżywczej spożywanych przez sportowca posiłków powinna 

być twoim celem.

Większość  z  nas  jest  zaznajomiona  ze  słowami  takimi  jak:  białko, 

tłuszcz  i węglowodany.  Rozumiemy  to,  że  każdy  z  tych  składników 

jest  koniecznym  w  diecie  piłkarza  i  odgrywa  istotną  rolę  w  funkc

jonowaniu  organizmu.  Zazwyczaj  nasza  uwaga  w  aspekcie  odży

wiania  sportowego  skupia  się  właśnie  na  wspomnianych  wyżej 

składnikach, nazywanych makroskładnikami.
 

Jednakże, witaminy, minerały  i płyny nawadniające są równie  istot

nym  czynnikiem  sukcesu.  Przyjrzyjmy  się  zatem  bliżej  tym  skład

nikom.

Makroskładniki

Makroskładniki  są  elementami  pożywienia,  których  potrzebujemy 

w  dużych  ilościach.  Powszechnym  jest  kategoryzowanie  jedzenia 

według zawartości makroskładników, których dostarczają. Jednakże, 

większość produktów dostarcza nam więcej niż jeden makroskładnik.
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Siła białka

Białko jest jednym z podstawowych składników odżywczych. Do dys

pozycji  mamy  9  aminokwasów  (molekuły,  z  których  składa  się  bi

ałko), które musimy pobierać z  jedzeniem ponieważ nasze ciało nie 

może ich produkować samodzielnie. 

Sportowiec musi  uwzględniać w  swojej  diecie wysokiej  jakości  pro

teiny dla:

• odbudowy i naprawy tkanek,

• utrzymania zdrowego systemu odpornościowego,

• regulacji hormonów.

Najbardziej  kompletne  i  biodostępne  są  białka  pochodzenia  zwi

erzęcego.  Można  również  wspomagać  podaż  protein  poprzez  ich 

dostarczanie  z  produktów  roślinnych.  Jednakże,  wymaga  to  inteli

gentnego  podejścia  do  planowania  diety  i  może  też  skutkować 

wyższą konsumpcją kalorii  i węglowodanów, aby uzyskać pożądany 

poziom białka.
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Tłuszcz

Tłuszcz  jest  kolejnym  z  podstawowych  składników  odżywczych. 

W odróżnieniu jednak od białka, tłuszcz jest również bardzo efekty

wnym  źródłem  paliwa  dla  naszego  organizmu.  Tłuszcz  dostarcza 

nam  tzw. wolno uwalnianej  energii.  Kiedy odpoczywamy,  siedzimy, 

chodzimy lub uczestniczymy w wysiłku wytrzymałościowym o niskiej 

szybkości  większość  energii  pochodzi  ze  spalanego  w  organizmie 

tłuszczu. 

Sportowcy powinni włączyć do swojej diety wysokiej  jakości  tłuszcz 

dla:

• prawidłowej pracy komórek,

• wchłaniania wielu witamin i minerałów,

• prawidłowego funkcjonowania hormonów,

• zabezpieczenia organów wewnętrznych,

• regulacji temperatury,

• zachowania sytości.

Pomimo złej  sławy  jaką zyskał  tłuszcz,  zwłaszcza kwasy  tłuszczowe 

nasycone,  wiemy  doskonale,  że  jest  ważną  częścią  diety  każdego 

sportowca.
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Węglowodany

Węglowodany  to  cukry,  skrobia  i  błonnik  zawarty  w  naszym 

jedzeniu. Ciekawym jest jednak fakt, iż nie jest to niezbędny skład

nik odżywczy dla naszego ciała. Powodem jest to, iż organizm może 

konwertować  białka  w  glukozę  (cukier  prosty),  w  procesie 

glukogenezy  jeżeli  zajdzie  taka  potrzeba.  Sportowcy  powinni 

uwzględniać  węglowodany  w  swojej  diecie  z  powodu  dostarczania 

energii dla mięśni i mózgu.

Zazwyczaj sportowcy są zachęcani  to budowania swojego planu ży

wieniowego wokół węglowodanów. Jednakże, takie spojrzenie zależy 

w  dużym  stopniu  od  rodzaju  sportu,  który  uprawia  zawodnik,  in

tensywności  wysiłku  i  tego  jak  dobrze  wykorzystuje  tłuszcz. 

W  przypadku  piłkarzy  węglowodany  będą  odgrywać  znacząca  rolę 

w  diecie  zawodnika.  Charakterystyka  sportu  bowiem  powoduje 

konieczność posiadania dużych zasobów energii, zwłaszcza tej, którą 

możemy  szybko  uwolnić.  Taką,  szybko  dostępną  energię  dają  nam 

miedzy innymi cukry proste dostępne w pokarmie.

Błonnik to rodzaj węglowodanów, który nie dostarcza nam energii, 

ale  odgrywa  istotną  rolę  w  transportowaniu  pożywienia  przez  nasz 

układ  trawienny.  Błonnik  stanowi  pożywienie  dla  prozdrowotnych 

bakterii  znajdujących  się  w  naszych  jelitach.  Dzięki  tym  bakteriom 

nasz  system  odpornościowy  i  trawienny może  funkcjonować  praw

idłowo. Warzywa, owoce oraz orzechy i nasiona stanowią doskonałe 

źródło błonnika.
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Mikroskładniki

Trudno  mówić  o  odżywianiu  bez  wskazania  na  proteiny,  tłuszcze 

i  węglowodany,  ale  równie  dużo  uwagi  powinniśmy  poświęcić  wit

aminom  i minerałom oraz pozostałym mikroskładnikom w  jedzeniu. 

Pomimo,  iż  nie  dostarczają  nam  energii  i  nie  potrzebujemy  ich 

w  dużych  ilościach  to  są  równie  ważne  dla  naszego  zdrowia 

i wyników  sportowych.  Te niewidoczne dla  nas  składniki  powodują, 

że możemy w pełni wykorzystać potencjał spożywanych makroskład

ników i wytworzyć z nich energię.
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Witalność witamin

Witaminy  są  naturalnym  składnikiem  jedzenia  o  pochodzeniu 

roślinnym  lub  zwierzęcym.  Są  nam  niezbędne  we  wszelkich  pro

cesach fizjologicznych, od ruchu mięśni czy rozwoju kości po zdrową 

krew, wzrok i wszystko co pomiędzy.

Wyróżniamy  dwie  kategorie  witamin:  rozpuszczalne  w  tłuszczu 

(A,D,E  i K), oznacza  to,  że wymagają  tłuszczu, aby zostać wchłon

ięte  i  wykorzystane  oraz  te,  które  są  rozpuszczalne  w  wodzie 

(w większości witaminy z grupy B oraz witamina C). 

Wspaniałe minerały

Minerały docierają do naszego ciała poprzez wodę i ziemię, w której 

uprawiamy  rośliny,  a  te  następnie  są  spożywane  przez  zwierzęta. 

Minerały  odgrywają  dużą  rolę  w  produkcji  energii,  zdrowiu  kości, 

odporności i wielu innych aspektach naszego funkcjonowania.

Wyróżniamy  dwie  kategorie minerałów: makroelementy  i mikroele

menty.  Jak  łatwo  się  domyślić  potrzebujemy większych  ilości mak

roelementów  takich  jak  wapń,  fosfor,  potas,  magnez  i  sód  niż 

mikroelementów:  żelazo,  cynk,  miedź,  chrom,  fluor,  jod,  selen 

i mangan.
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Spożywanie odpowiedniej ilości 

mikroskładników

Przy  tak  dużej  ilości  występujących  mikroskładników,  skąd  mamy 

wiedzieć czy spożywamy ich odpowiednią ilość?

Spożywanie produktów z każdej kategorii makroskładników (węglo

wodany,  tłuszcz, białko), które są naturalne,  lokalnie produkowane, 

w zależności od pory roku jest najlepszym sposobem na zapewnienie 

sobie odpowiedniej ilości witamin i minerałów w diecie. Nazywam to 

„magiczną synergią” prawdziwego jedzenia.

Składniki  odżywcze  działają  wspólnie,  a  nasze  ciało  doskonale  wie 

jak je wykorzystać w najlepszy sposób. Jest to dużo lepsze podejście 

niż stosowanie witamin  i minerałów w  formie wyizolowanych suple

mentów, mimo iż mają one też swoje miejsce w naszej diecie.
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Jakie jedzenie powinni spożywać 
piłkarze?

Podział  jedzenia ze względu na zawartość makro  i mikroskładników 

jest  pomocny  w  zrozumieniu  czego  potrzebuje  nasze  ciało  i  jak 

zbudować dobrze zbilansowany posiłek. Ale nie idziemy do sklepu po 

to, aby kupować aminokwasy czy magnez. Idziemy do sklepu po to, 

aby kupić pełnowartościowe jedzenie.

Spójrzmy  teraz  jak  możesz  zastosować  w  praktyce  wszystko  to, 

o czym pisaliśmy wcześniej.

Produkty o wysokiej wartości odżywczej

Wymyślne diety  sportowe  często  przyćmiewają  podstawy  zdrowego 

jedzenia.  Ale  to  właśnie  te  podstawy  zazwyczaj  wytrzymują  próbę 

czasu  i  kształtują  w  nas  pozytywne  nawyki,  które  pomagają  nam 

stać się wielkim (i zdrowym) sportowcem. 

Polecamy,  aby  wybierać  pełnowartościowe,  nieprzetworzone 

produkty  każdego  dnia.  Dają  one  dużo  lepsze  efekty  niż  batoniki 

sportowe, gotowe posiłki w puszce czy też wymyślne suplementy di

ety.
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Czym jest pełnowartościowe jedzenie?

Produkty spożywcze, które sami zbieramy, uprawiamy czy hodujemy 

dostarczają  nam  białka,  tłuszczu  i  węglowodanów  w  naturalny 

sposób  pełnych  mikroskładników  odżywczych  wspomagających  za

wodnika. Produkty pełnowartościowe to takie, które posiadają wyso

kie wartości witaminam i minerałów w przeliczeniu na 1 kalorię.

Żadnych wypełniaczy, żadnych pustych kalorii

Jajko  ugotowane  na  twardo  i  przetworzona  przekąska  kupiona 

w  sklepie mają w  przybliżeniu  taką  samą  ilość  kalorii  (około  100). 

Jednakże jajko ugotowane na twardo jest pełne antyutleniaczy, wit

aminy D, choliny, zdrowych tłuszczy i oczywiście jest bardzo dobrym 

źródłem białka. 

Sklepowa przekąska  zawiera  cukier  i wypełniacze,  które pozwolą  ci 

zatamować  chwilowy  głód,  ale  potem  zostawią  twoje  komórki  bez 

niezbędnych składników odżywczych.

Przyjrzyjmy  się  dwóm  różnym  talerzom.  Jeden  zawiera  sałatkę 

z  owocami,  marchewkę,  pieczarki  i  burgera  wołowego  ze  świeżym 

guakamole.  Drugi  zawiera  smażone  na  głębokim  tłuszczu  polęd

wiczki  z  kurczaka  i  frytki.  Jak  uważasz,  który  z  tych  talerzy  jest 

bardziej  wartościowy  odżywczo?  Prawdopodobnie  znasz  odpowiedź 

na to pytanie bez głębszej analizy poszczególnych składników. Jakie 

wskazówki mogą naprowadzić cię na właściwy wybór? 
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Naturalne  barwy  i  znajomość  źródła  pochodzenia  danego  produktu 

to  najprostsza  strategia,  która  pomoże  nam  szukać  pełnowartoś

ciowego pożywienia. 

Najlepsze produkty spożywcze  dla piłkarza

Najlepsze źródła białka w diecie sportowca:

• wołowina,

• drób,

• jagnięcina,

• wieprzowina,

• owoce morza/ryby,

• jajka,

• nabiał (nisko przetworzony).

Najlepsze źródła wysokiej jakości tłuszczu:

• oliwki i oliwa z oliwek,

• awokado i olej z awokado,

• masło i masło klarowane,

• nabiał (nisko przetworzony),

• orzechy i nasiona,

• tłuszcz  zwierzęcy  zawarty w mięsie – najlepiej mięso  z wolnego 

chowu.
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Najlepsze źródła węglowodanów:

• warzywa (kolorowe, zawierające błonnik zwłaszcza zielone liście),

• warzywa korzeniowe (słodkie ziemniaki, ziemniaki, buraczki czer

wone, pasternak),

• owoce,

• ziarna (owies, ryż, komosa ryżowa, kasze).

Produkty, które należy wyeliminować lub 

zredukować ich spożycie

Dla  ciebie  jako  sportowca  równie  ważne  co  spożywanie  zdrowego 

jedzenia  jest  też ograniczanie  jedzenia  śmieciowego  (wywołującego 

stany zapalne) takiego jak:

• cukier i słodziki,

• oleje roślinne przemysłowe (olej kukurydziany, sojowy),

• wysoko  przetworzone  produkty  (często  w  kolorowych  opakowa

niach z długą lista składników).
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Jakie pojęcia związane z dietetyką 
musisz znać jako piłkarz?

Energia

Czym  jest  energia?  W  prostych  słowach,  energia  to  zdolność  do 

wykonania  pracy.  Jedzenie  zawiera  energię,  która  jest wykorzysty

wana  do  napędzania  wysiłku  fizycznego.  Energia  jest  zazwyczaj 

mierzona w dżulach (J), gdzie jeden dżul jest definiowany jako ener

gia  potrzebna  do  przeniesienia  1  kilograma  na  dystansie  1  metra 

z  siłą  1  Newtona.  Jednakże,  energia  zawarta  w  jedzeniu  jest  za

zwyczaj mierzona w kaloriach. Kaloria  jest  to  ilość ciepła potrzebna 

do  podniesienia  temperatury  1  grama wody  o  1  stopień  Celcjusza. 

W praktyce zazwyczaj używamy pojęcia kilokalorii. 1 kilokaloria (kc

al) równa się 1000 kalorii (cal).

Ile kalorii mają w sobie poszczególne 

makroskładniki?
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Zapotrzebowanie energetyczne

Piłka  nożna  jest  sportem  o  charakterze  interwałowym,  sportem 

o wysokiej  intensywności  i wysokim wydatkowaniu energii. Charak

teryzuje  się  krótkimi  okresami wysokiej  intensywności  połączonymi 

z  okresami  odpoczynku  lub  niskiej  intensywności  wysiłkiem 

aerobowym (chód, trucht). 

Badania  naukowe  szacują,  że  przeciętne  tętno  zawodnika  piłki 

nożnej  podczas meczu  kształtuje  się  na  poziomie  85%  tętna mak

symalnego. To sugeruje, że przeciętna intensywność wysiłku jest na 

poziomie  bliskim  progu  mleczanowego.  Czasami  znajdujemy  się 

powyżej,  a  czasami  poniżej  progu  w  zależności  od  intensywności 

naszych akcji. 

Wskazuje  to,  że  zapotrzebowanie  energetyczne  jest  wysokie,  mu

simy więc poświęcić sporo uwagi w temacie dostarczania do organ

izmu  odpowiedniego  paliwa  na  potrzeby  treningu  i  zawodów. 

Oszacowano,  że  profesjonalny  zawodnik  (mężczyzna), w  zależności 

od  wagi,  w  czasie meczu  zużywa  od  1000  do  1500  kcal. Wydatek 

energetyczny  w  przypadku  kobiet  ustalono  na  około  1100  kcal  na 

mecz. W obu przypadkach, kobiet i mężczyzn, jednym z podstawow

ych błędów żywieniowych jest niedożywienie, powodujące w konsek

wencji wczesne zmęczenie, obniżone wyniki sportowe, większą ilość 

błędów i kontuzji. 

Całkowite  zapotrzebowanie  energetyczne  jest  inne  w  przypadku 

każdego  zawodnika.  Na  to  zapotrzebowanie  składa  się  kilka  ele

mentów: metabolizm bazowy (BMR), efekt termiczny jedzenia, efekt 

termiczny wysiłku.
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Konsumpcja energii przez piłkarza

Wydatek energetyczny piłkarza można przedstawić w postaci wzoru 

uwzględniającego następujące elementy:

• spoczynkowe tempo metabolizmu (RMR), które składa się z pod

stawowego tempa metabolizmu (BMR) i metabolizm podczas snu 

(SMR),

• efekt termiczny jedzenia (TEF),

• wydatek energetyczny przy codziennych czynnościach życiowych,

• energia potrzebna zawodnikowi przy wysiłku sportowym.

Metabolizm

Aby określić  zapotrzebowanie  energetyczne  sportowca, musimy  za

cząć od oceny podstawowych potrzeb energetycznych.  Podstawowe 

tempo metabolizmu  (BMR)  jest minimalną  ilością  energii  potrzebną 

do zachowania podstawowych funkcji życiowych człowieka i do regu

lacji temperatury ciała po przebudzeniu. Poziom BMR zawodnika za

leży od wieku, płci, wagi, diety. 

Wskaźnik  BMR  jest  obliczany  na  podstawie  konsumpcji  tlenu  przez 

człowieka.  W  stanie  spoczynku,  organizm  zużywa  około  0.3  litra 

tlenu  na  minutę  i  spala  „miksturę”  (w  większości)  węglowodanów 

i tłuszczu jako paliwo. 

Przeciętny  człowiek  nie  będący  sportowcem  spala  około  2.000  kcal 

dziennie, jednakże w przypadku zawodowych sportowców liczba kal

orii spożywanych dziennie może wynosić nawet 10.000 kcal. 
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Poza  kaloriami  potrzebnymi  do  podtrzymywania  podstawowych 

funkcji  organizmu,  dodatkowa  energia  jest  potrzebna  dla  wykony

wania  codziennych  czynności  oraz  wysiłku  treningowego.  Kiedy 

dodamy te dwie wartości do wskaźnika BMR to mówimy wtedy o ak

tywnym  tempie  metabolizmu  (Active  Metabolic  Rate).  Ta  wielkość 

reprezentuje całkowitą liczbę kalorii spalaną w ciągu typowego dnia.
 

Kilka formuł zostało opracowanych, aby oszacować BMR. Równanie, 

które  jest najbardziej akceptowane  i najbardziej dokładne  to  równ

anie MifflinSt Jeor.

Mężczyźni: (9.99 x waga) + (6.25 x wzrost)  (4.92 x wiek) + 5

Kobiety: (9.99 x waga) + (6.25 x wzrost)  (4.92 x wiek)  161

Waga w kilogramach, wzrost w centymetrach, wiek w latach.

Ilość  energii  obliczonej  na  podstawie  BMR  należy  pomnożyć  przez 

czynnik aktywności dziennej:

• bardzo niski wskaźnik 1.3 czyli BMR x 1.3,

• niski wskaźnik 1.6 czyli BMR x 1.6,

• umiarkowany wskaźnik 1.7 czyli BMR x 1.7,

• wysoki wskaźnik 2.1 czyli BMR x 2.1.
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W  większości  przypadków  wskaźnik  aktywności  dziennej  poza 

sportem  można  określić  jako  niewielki.  Zapotrzebowanie  ener

getyczne można więc oszacować obliczając BMR przy pomocy wzoru 

MifflinSt  Jeor, a potem mnożąc go przez wskaźnik aktywności dzi

ennej  1.3.  Następnie  będziemy  dodawać  kalorie  potrzebne  do 

wykonania treningu sportowego.

Zapotrzebowanie  energetyczne  dla  aktywności  fizycznej  związanej 

ze  sportem  możemy  obliczyć  osobno  wykorzystując  wartość  ek

wiwalentu metabolicznego MET (Metabolic Equivalent). 1 ekwiwalent 

metaboliczny  definiujemy  jako  przemianę  materii  dla  osoby,  która 

siedzi w bezruchu na krześle (wartość ta wynosi około 3.5 ml O2/kg/

min).  Wartość  MET  w  przypadku  piłki  nożnej  jest  określana  na 

poziomie  około  10.3  (kcal/kg/godz.),  ale może  przyjmować wyższe 

wartości w przypadku niektórych topowych zawodników.
 

Wydatek energetyczny dla wysiłku sportowego jest obliczany według 

poniższego wzoru:

(masa ciała w kg) x (wartość MET) x (liczba godzin 

aktywności) = liczba kalorii dla danej aktywności
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Przykład:  20  letni  piłkarz  (mężczyzna)  o  wzroście  185  cm 

i wadze 80 kg

Wzór MifflinSt Jeor: (9.99 x 80 kg) + (6.25 x 185 cm)  (4.92 x 20 

lat) + 5 = 799,2 + 1156,25  98,4 + 5 = 1867,05 kcal/dzień (ob

liczone BMR).

Wskaźnik  aktywności  dziennej:  (1867,05  kcal/dzień)  x  1.3  = 

2427,16 kcal/dzień.

Dodatkowa  energia  potrzebna  na  90  minutowy  trening  lub  mecz: 

(80 kg) x (10.3 MET) x (1.5 godz.) = 1236 kcal dla aktywności spor

towej.

Całkowite  zapotrzebowanie  energetyczne  na  dzień:  2427,16 

kcal + 1236 kcal = 3663,16 kcal/dzień.
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Planowanie posiłków

Zrozumienie  podstaw  odżywiania  i  zapewnienie  sobie  najlepszych 

produktów  żywieniowych  to  duży  krok  w  dobrym  kierunku. 

Wprowadzenie tej wiedzy w życie to prawdziwy skok dla sportowca, 

niezbędny, aby czerpać korzyści. Jest to jednocześnie najtrudniejszy 

ruch do wykonania.

Poniżej znajdziesz kilka wskazówek jak planować swoje posiłki.

Bądź przygotowany!

Kiedy wchodzisz na boisko  i wiesz że włożyłeś dużo czasu  i wysiłku 

potrzebnego,  aby  stać  się  najlepszym  czujesz  się  przygotowanym. 

To  samo  powinno  odnosić  się  w  stosunku  do  twojego  odżywiania. 

Odżywianie  twojego  organizmu  w  celu  osiągnięcia  najlepszych 

wyników  sportowych  wymaga  planowania  i  odpowiedniego  przygo

towania.  Poniżej  kilka  porad,  które  pomogą  ci  w  stworzeniu 

pełnowartościowych posiłków:

• Przygotuj plan    — rozplanuj swoje posiłki na przynajmniej kilka 

dni  do  przodu.  Pozwoli  ci  to  zmaksymalizować  różnorodność 

posiłków, uniknąć głodu i trzymać się wytyczonych celów.

• Zrób listę   — bazując na przygotowanym planie posiłków, zapisz 

na liście co będziesz potrzebował ze sklepu.



34

• Określ swój czas w kuchni   — aby przygotować świeże jedzenie 

(mycie,  krojenie,  przechowywanie  i  gotowanie)  potrzebujesz 

mniej  czasu  niż  myślisz.  Zaplanuj  swój  czas  w  kuchni,  dzięki 

czemu tydzień minie bez zbędnej straty czasu.

Stwórz talerz mistrza

Skomponowanie  zdrowego  posiłku  może  być  przyjemne  i  pod

budowujące. 

Wystarczy przestrzegać tego 4 stopniowego procesu, którego celem 

jest posiłek dostarczający energii dla optymalnych wyników sportow

ych:

1.Wybierz swoje proteiny    — rozpocznij od wyboru źródła białka 

pamiętając,  że  powinno  ono  być  obecne w  każdym posiłku.  Ce

lujemy  w  porcję  produktu  wielkości  naszej  dłoni.  Rosnący 

i  rozwijający  się  zawodnik  o  dużej  aktywności może  jednak  po

trzebować porcji nawet dwukrotnie większej.

2. Dopełnij  warzywami    —  wypełnij  resztę  swojego  talerza 

kolorowymi warzywami, zawierającymi błonnik, które dostarczą ci 

witamin  i  minerałów.  Różnorodność  warzyw  w  trakcie  tygodnia 

zapewni ci dostęp do wszystkich korzystnych mikroskładników.
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3. Tłuszcz  jest  twoim  przyjacielem    —  uzupełnij  swój  posiłek 

naturalnymi,  zdrowymi  tłuszczami.  Celuj  w  porcję  o  wielkości 

kciuka  w  przypadku  oleju  i  masła  lub  nieco  większą  jeżeli  uży

wasz produktów typu awokado, orzechy lub oliwki.

4.Wybierz  swoje  węglowodany    —  dodaj  do  posiłku 

węglowodany złożone w formie jak najmniej przetworzonej. Mogą 

to być ziemniaki, słodkie ziemniaki, warzywa korzeniowe, ryż, ko

mosa  ryżowa,  płatki  owsiane.  Wybierając  te  produkty  zamiast 

makaronu,  chleba  lub  słodyczy  podnosimy  wartość  odżywczą 

posiłku i utrzymujemy poziom insuliny w normie.

 

Dostosuj swoje posiłki do treningu

Komponowanie  zbilansowanych  posiłków  to  wielka  umiejętność 

każdego sportowca, rodzica czy trenera. Jednakże, zdolność przygo

towywania  swojego  „zwycięskiego  talerza”  w  taki  sposób,  aby 

uzyskać  przewagę  związaną  z  czasem  spożywania  posiłków  około

treningowo jest równie istotna. 
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Innymi  słowy,  nie  chodzi  tylko  o  to  co  jesz,  ale  również  kiedy  to 

jesz.

Zwracając  uwagę  na  czas  odżywiania  jesteś  zdolny  zachować 

odpowiedni  poziom  energii  w  trakcie  zawodów,  zachować  zdolność 

mózgu do trzeźwego myślenia, zmniejszyć ryzyko kontuzji i popraw

ić proces regeneracji. 

Co jeść przed treningiem?

Ogólne  nawyki  żywieniowe  sportowca  są  zasadniczo ważniejsze  niż 

to  co  jest  bezpośrednio  spożywane  przed  treningiem.  Jednakże, 

odpowiednie wybory żywieniowe bezpośrednio przed treningiem mo

gą mieć znaczenie jak będziesz się czuł. Czy będziesz energetyczny 

i skupiony na boisku czy też ociężały i rozkojarzony.

Posiłek lub przekąska zjedzona przed treningiem powinna być:

• łatwa do strawienia,

• bogata w białko i węglowodany,

• o niskiej zawartości tłuszczu,

• zjedzona 30  90 minut przed sesją treningową.

Co jeść podczas treningu?

Najważniejszym  elementem  odżywiania  podczas  treningu  jest  na

wodnienie. Jeżeli zawodnik dobrze się odżywia przed oraz po trenin

gu  i  sesja  treningowa  nie  trwa  dłużej  niż  1  –  3  godziny,    rzadko 

zdarza się, aby jedzenie było potrzebne.
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Sesje treningowe o czasie trwania 3 – 5 godzin wymagają wsparcia 

organizmu  węglowodanami  i  białkiem.  Świeże  owoce  zawierające 

szybko  działające  węglowodany  oraz  woda  dla  odpowiedniego 

nawadniania będą najlepszą opcją. 

Co jeść po treningu?

Odżywianie  jest  zasadniczym  elementem  procesu  regeneracji. 

Odpowiednie  nawodnienie  i  odżywienie  pomoże  nam  uzupełnić  za

pasy  glikogenu,  pozbyć  się  z  organizmu  szkodliwych  metabolitów 

i naprawić mikro naderwania mięśni.

Po treningu nasze mięśnie domagają się węglowodanów skrobiowych 

i białka (w stosunku około 4:1). Węglowodany skrobiowe są ważne 

dla  uzupełnienia  zapasów  glikogenu  i  stymulacji  insuliny,  która  za

pobiega rozkładowi białka w naszych mięśniach. Proteiny są natomi

ast niezbędne dla odbudowy mięśni.

Odżywianie treningowe kontra meczowe

Rodzaj  produktów  które  sportowiec  spożywa  w  dniu  meczowym 

powinien być podobny do tych spożywanych w dniach treningowych. 

Pamiętaj żeby w dniu meczowym jeść rzeczy, które zna twój organ

izm i na które zareaguje w sposób pozytywny.

To  co  może  różnić  dzień  meczowy  od  dnia  treningowego  to  czas 

spożywanych posiłków i ich ilość. Większą ilość szczegółów na temat 

odżywiania przed i po meczu znajdziesz w dalszej części książki.
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Podsumowanie

Podsumowując,  prawdą  jest  to,  że  jesteśmy  zbudowani  z  tego  co 

jemy. Kiedy  zawodnik  czuje  się  dobrze wtedy niezaprzeczalnie  jest 

w  stanie  rozwinąć  swój  potencjał.  Oparcie  swojej  diety  na  odżyw

czych proteinach, tłuszczu i węglowodanach pochodzących z natural

nych  źródeł  będzie  dużym  wsparciem  dla  zawodnika  pragnącego 

rozwijać  swoje  umiejętności.  Taka  dieta  bowiem  dostarczy  mu 

odpowiedniej ilości mikro i makroskładników, których potrzebuje. 

Zwiększona siła, lepsza mobilność, bystrość umysłu, balans hormon

alny  i  szybsza  regeneracja.  To  wszystko  stanie  się  realne  jeżeli 

uczynimy z odżywiania nasz priorytet. 



PRZY(GOTOWANIE) 

MECZOWE
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PRZY(GOTOWANIE)

MECZOWE

Odżywianie w dniu meczowym

Piłkarze  podczas  meczu  przebiegają  nawet  8    10  km.  Wszystkie 

sprinty,  które  wykonują,  jogging  oraz  setki  zmian  kierunku  biegu 

wpływają na duże zapotrzebowanie na energię. W miarę wyczerpy

wania  się  energii  wzrasta  ryzyko  podejmowania  złych  decyzji  i  ich 

wykonania  (30% wszystkich  bramek  zdobywanych  jest w  ostatnich 

15  minutach  spotkania).  Jest  więc  zatem  niezbędne,  aby  temat 

odżywiania w dniu meczowym stał się dla ciebie priorytetem. Tylko 

dzięki  temu  będziesz w  stanie  utrzymać  swoje wyniki  sportowe  na 

dobrym poziomie przez cały czas trwania meczu. 
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Potrzeby żywieniowe piłkarzy są zazwyczaj wyższe niż  innych spor

towców ponieważ są oni w ciągłym ruchu. Odpowiednia konsumpcja 

wszystkich  makroskładników  –  węglowodanów,  białka  i  tłuszczu  – 

pozwoli  ci  utrzymać  twoje  osiągi  sportowe.  Rekomendowane  jest, 

w  dniu  meczowym,  aby  5565%  zapotrzebowania  kalorycznego 

pochodziło  z  węglowodanów,  1215%  z  białka  i  mniej  niż  30% 

z tłuszczu. 
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Potrzeby żywieniowe przed 
meczem

To  co  jesz  i  kiedy  jesz  może  zrobić  wielką  różnicę  pod  względem 

twoich  rezultatów  oraz  procesu  odnowy  biologicznej.  Na  około  trzy 

godzin przed meczem, powinieneś zjeść coś co pomoże ci:

• podtrzymać poziom energii,

• poprawić wyniki sportowe,

• nawodnić się,

• zachować ilość tkanki mięśniowej,

• przyspieszyć proces regeneracji.

W  dalszej  części  ebooka  znajdziesz  kilka  sposobów  na  to,  aby  za

spokoić twoje wymagania żywieniowe w dniu meczowym.

Białko przed meczem

Spożywając białko kilka godzin przed meczem:

• Pomożesz  swoim  mięśniom  zachować  albo  nawet  zwięk

szyć  rozmiar.  Jest  to  niezwykle  ważne  dla  każdego  kto  chce 

poprawić  swoje  zdrowie,  kompozycję  ciała  czy  też  wyniki  spor

towe.

• Możesz  zredukować markery  świadczące o uszkodzeniach 

mięśni  (mioglobina,  kinaza  kreatynowa)  lub  przynajmniej  za

pobiegać  pogorszeniu  się  ich  stanu.  Im  mniej  uszkodzeń 

powstanie w  twoich mięśniach,  tym  szybsza  regeneracja  organ

izmu i lepsza adaptacja do treningu w dłuższym okresie.
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• Wprowadzasz do krwioobiegu aminokwasy wtedy, gdy twoje 

ciało najbardziej ich potrzebuje. Zwiększa to zdolności organizmu 

do  budowania mięśni.  Nie  tylko więc  zapobiegasz  zniszczeniom, 

ale i zwiększasz ich rozmiar.

Jedna uwaga zanim ruszysz przygotowywać proteinowego shake`a: 

szybkość trawienia nie ma zbyt dużego znaczenia w tym przypadku. 

Dlatego  też,  każde  źródło  protein  spożyte  kilka  godzin  przed 

meczem powinno zrobić robotę.

Węglowodany przed meczem

Spożywanie węglowodanów przed meczem:

• Napędza  twój  występ  w  meczu  i  pomaga  w  regeneracji. 

Nieporozumieniem  jest  zakładanie,  że  potrzebujesz  węglo

wodanów  tylko  wtedy,  gdy  twój  wysiłek  wymaga  pracy 

wytrzymałościowej  o  czasie  trwania  dłuższym  niż  2  godziny. 

W  rzeczywistości  węglowodany  wspomagają  również  krótszy 

wysiłek fizyczny o wysokiej intensywności trwający około 1 godz

iny.  Zatem,  jeżeli  nie  wybierasz  się  jedynie  na  spokojną 

przechadzkę po parku, warto wprowadzić do systemu odpowied

nią ilość węglowodanów, aby poprawić swoje wyniki sportowe.

• Pomaga  zachować  mięśnie  i  glikogen  zgromadzony 

w wątrobie.  Dzięki  temu  twój  mózg  dostaje  sygnał,  że  jesteś 

dobrze  odżywiony  przez  co  możesz  nie  tylko  zachować  swoje 

mięśnie, ale także je rozwijać.
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• Stymuluje uwalnianie  insuliny. Kiedy połączysz węglowodany 

z  proteinami  wspomagasz  syntezę  białek  i  zapobiegasz  ich 

rozkładowi. To kolejny dowód na to, że posiłek złożony z obu ele

mentów to dobry pomysł. 

Tłuszcze przed meczem

Tłuszcze spożywane przed meczem:

• Nie  poprawiają,  ale  też  nie  pogarszają  osiąganych 

wyników  sportowych.  Nie  są  również  dobrym  paliwem,  które 

napędza wyniki – od tego są węglowodany.

• Pomagają  ograniczyć  tempo  trawienia,  dzięki  czemu 

utrzymujemy  poziom  glukozy  i  insuliny  we  krwi.  To  pozwala  ci 

utrzymać organizm w stanie równowagi.

• Dostarczają  niektórych  witamin  i  minerałów,  przez  co  są 

ważne w diecie każdego człowieka.

Odżywianie przed meczem w praktyce

Mając na uwadze wszystkie powyższe punkty, możemy teraz przejść 

do praktycznych rekomendacji dotyczących okresu przed meczem.

W  zależności  od  twoich  indywidualnych  potrzeb,  zjedz  normalny 

posiłek na około 3 godziny przed meczem. Możesz  również potrze

bować  dodatkowych  kalorii  na  około  60 minut  przed  rozpoczęciem 

spotkania.
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3 godziny przed wysiłkiem

Z takim wyprzedzeniem przed twoim meczem staraj się zjeść posiłek 

różnorodny (złożony z węglowodanów, białka  i  tłuszczu) oraz wypić 

niskokaloryczne płyny np. wodę.

W  przypadku  mężczyzn  twój  posiłek  może  wyglądać 

następująco:

• około  170  gramów  produktów  o  dużej  zawartości  (gęstości)  bi

ałka, np. wołowina, kurczak, tuńczyk,

• około 40 gramów produktów zawierających zdrowe  tłuszcze, np. 

orzechy włoskie, migdały, oliwa z oliwek,

• około 200 gramów produktów o dużej zawartości węglowodanów 

(waga po ugotowaniu), np. ryż, makaron,

• około 200 gramów warzyw.

W przypadku kobiet sytuacja wygląda następująco:

• około 85 gramów produktów o dużej zawartości (gęstości) białka, 

np. wołowina, kurczak, tuńczyk,

• około 20 gramów produktów zawierających zdrowe  tłuszcze, np. 

orzechy włoskie, migdały, oliwa z oliwek,

• około 100 gramów produktów o dużej zawartości węglowodanów 

(waga po ugotowaniu), np. ryż, makaron, 

• około 100 gramów warzyw.

Uwaga:  twoje  dokładne  potrzeby  będą  się  wahać  w  zależności  od 

twoich  rozmiarów,  celów,  genetyki  i  czasu  trwania  oraz  intensy

wności wysiłku.
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60 minut przed meczem

Im bliżej jesteś meczu tym mniej czasu masz na trawienie. Dlatego 

też w  przypadku  spożywania  posiłku  na  60 minut  przed,  polecamy 

coś bardziej płynnego jak np. shake albo smoothie. 

Twoje smoothie może wyglądać mniej więcej tak:

• około 20 gramów białka w proszku,

• około  100  gramów  warzyw  (szpinak  jest  najlepszym  rozwiąz

aniem jeśli chodzi o smoothie),

• 100  gramów  produktów  zawierających  węglowodany  (owoce  ja

godowe lub banan sprawdzą się najlepiej),

• 10 gramów tłuszczu (np. siemię lniane),

• niskokaloryczny  napój  jak  woda  lub  niesłodzone  mleko  mig

dałowe.
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Przykładowy przepis na smoothie:

• 20 gramów białka w proszku o smaku czekoladowym,

• 100 gramów szpinaku,

• 1 banan,

• 10 gramów masła orzechowego,

• 250 ml mleka migdałowego.

Prawdopodobnie nie musimy tego mówić, ale w przypadku posiłków 

przedmeczowych  wybieraj  produkty,  o  których  wiesz,  że  nie  będą 

drażnić twojego żołądka. Dlaczego? Chyba łatwo się domyślić.
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Wymagania żywieniowe w trakcie 
meczu

To co  jesz  lub pijesz w  trakcie meczu  jest  istotne, ale pod kilkoma 

warunkami.  Jeżeli  zamierzasz  spożywać  jedzenie  w  trakcie 

spotkania,  to  pamiętaj  o  celach  jakie  powinno  spełniać.  Cele  te  są 

podobne  jak  w  przypadku  odżywiania  przedmeczowego.  Ponad 

wszystko musisz  zachować  odpowiedni  poziom  nawodnienia  organ

izmu,  dlatego  też  woda  jest  najważniejszą  rzeczą,  o  której musisz 

pamiętać.

Cele żywieniowe w trakcie trwania meczu:

• pozostań nawodniony,

• dostarczaj jedzenie, które stanowi natychmiastowe źródło energii 

dla organizmu,

• wspieraj swoje wyniki sportowe,

• zachowaj swoje mięśnie,

• wspieraj regenerację.

Białko w trakcie meczu

Spożywanie białka w trakcie meczu:

• Pomaga  zapobiegać  degradacji  tkanki  mięśniowej.  Dzięki 

temu wspierasz swoją regenerację i poprawiasz adaptację trenin

gową  w  dłuższym  okresie.  Jest  to  ważne  w  przypadku,  gdy  od 

twojego ostatniego posiłku minęły ponad 3 godziny. 
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Potrzebujesz  jedynie  niewielkich  ilości  protein,  aby  kontrolować

rozkład  białek  w  organizmie  –  około  15  gramów  na  godzinę.

Węglowodany w trakcie meczu

Spożywanie węglowodanów w trakcie meczu:

• Dostarcza natychmiastowego źródła paliwa dla organizmu. 

Pomaga  to  poprawić wyniki  sportowe  i  przyspiesza  regenerację. 

Utrzymujemy  również  na  niskim  poziomie  hormon  stresu  czyli 

kortyzol, a zwiększamy poziom przydatnych hormonów.

Ile węglowodanów powinniśmy spożywać?

To zależy. Maksymalna ilość węglowodanów, którą jesteśmy w stan

ie  strawić/wchłonąć w  trakcie wysiłku  to  około 60    80 gramów na 

godzinę.  Wartości  te  są  najszybciej  osiągalne  jeżeli  zmiksujemy 

różnego  rodzaju  węglowodany:  glukozę,  fruktozę  i  maltodekstrynę 

(ze względu na  ich różne mechanizmy transportowania). Jeżeli  jed

nak  dodamy  proteiny  do  węglowodanów  możemy  osiągnąć  wtedy 

takie  same  korzyści  spożywając  jedynie  30    45  gramów  węglo

wodanów na godzinę. 

Proteiny  zapobiegają  degradacji  tkanki  mięśniowej,  więc  jest  to 

dobry pomysł żeby i tak je dodawać.
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Spożywanie tłuszczu w czasie gry:

• Jedzenie niewielkich  ilości tłuszczu przed  i po treningu może być 

bardzo  dobrym  pomysłem.  Jednakże,  powinieneś  unikać  spoży

wania tłuszczu w trakcie meczu, ponieważ tłuszcz jest trudny do 

strawienia.  Oczywiście  jest  to  również  zależne  od  sposobu 

funkcjonowania układu trawiennego danej osoby.

Odżywianie w trakcie meczu w praktyce

Czy musisz jeść w trakcie sesji treningowej?

W przypadku wysiłku trwającego mniej niż 2 godziny, główna uwaga 

powinna  być  skupiona  na  nawadnianiu.  Zwłaszcza  jeżeli  dbasz 

o  odpowiednie  przygotowanie  żywieniowe  przed  i  po meczu.  Pam

iętaj więc o zabraniu dużej ilości wody.

Co  w  takim  razie  z  napojami  izotonicznymi?  Napoje  takie  oferują 

sporo korzyści, zwłaszcza w przypadku wysiłku trwającego więcej niż 

2  godziny.  Dostarczają  ci  doddatkowych  kalorii  potrzebnych  do 

podtrzymania optymalnych wyników sportowych.

Kiedy jeszcze powinieneś stosować napoje izotoniczne:

• Jeżeli grasz przy wysokich temperaturach i dużo się pocisz, napo

je  izotoniczne  mogą  być  przydatne  ponieważ  zawierają 

elektrolity,  które  przyspieszają  proces  nawadniania  organizmu 

i regeneracji.
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• Jeżeli  twoim  celem  jest  zwiększenie  masy  mięśniowej,  wtedy 

wypicie  napoju  zawierającego  proteiny  i  węglowodany  lub 

aminokwasy EEA może dostarczyć pewnych korzyści.

• Ponadto,  na  najwyższym  poziomie  sportowym  oraz  rywalizacji, 

nawet  jeżeli napoje nie pomagają w sposób znaczący  to nie  za

szkodzi wypić kilka łyków podczas gry, aby zmaksymalizować na

wodnienie i dostarczyć energii.
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Odżywianie po meczu

Spójrzmy teraz na zapotrzebowanie żywieniowe po meczu.

Odżywianie po meczu może ci pomóc: 

• zregenerować się,

• nawodnić,

• uzupełnić poziom „paliwa” w organizmie,

• budować mięśnie,

• poprawić przyszłe wyniki sportowe.

Spożywanie białka po meczu

Jedzenie białka po meczu zapobiega  rozkładowi protein  i  stymuluje 

ich syntezę, co prowadzi w konsekwencji do poprawy jakości tkanki 

mięśniowej  lub  po  prostu  jej  zachowania.  Jest  to  więc  dobra 

strategia dla lepszej regeneracji, adaptacji i lepszych wyników.

W  przeszłości,  większość  ekspertów  rekomendowało  szybko  działa

jące  proteiny  np.  hydrolizat  białka  serwatkowego  lub  kazeiny.  To 

dlatego,  że  pierwsze  badania  wskazywały,  że  im  szybciej  aminok

wasy  znajdą  się  w  twoich  mięśniach,  tym  lepsze  rezultaty  osiąg

niemy.  Jednakże,  ostatnie  badania  naukowe  pokazują,  że 

hydrolizowane, szybko strawne proteiny dostają się do naszego sys

temu zbyt szybko. Ponieważ wnikają  i znikają z naszego układu kr

wionośnego  bardzo  szybko,  mogą  wcale  nie  wspomagać  syntezy 

białek lub hamować ich rozkładu.
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Białko  zjedzone  przed  meczem  ciągle  utrzymuje  się  na  wysokim 

poziomie  w  układzie  krwionośnym  więc  to  jak  szybko  znajdzie  się 

w  nim  kolejna  dawka  protein  nie ma  znaczenia.  Innymi  słowy,  nie 

ma popartych naukowo dowodów, że białko w proszku, zwłaszcza to 

o charakterze szybko – strawnym, daje  lepsze  rezultaty po wysiłku 

niż białko pobierane z normalnego jedzenia.

Białko w proszku nie jest też gorsze. Co oznacza, że możesz wybrać 

dowolny typ protein, który uwzględnisz w swoim posiłku pomeczow

ym.

Chcesz  to  zrobić  szybko  i  wygodnie?  Przygotuj  sobie  wspaniały 

shake  po  spotkaniu.  Chcesz  zjeść  prawdziwe  jedzenie?  Przygotuj 

więc wysoko proteinowy posiłek.

Każde wysoko  jakościowe  białko  powinno  dać  rezultaty,  oczywiście 

jeżeli spożywasz je w odpowiedniej  ilości, czyli około 40 – 60 g dla 

mężczyzn i 20 – 30 g dla kobiet.

Węglowodany po wysiłku

W przeciwieństwie do popularnego przekonania, nie  jest konieczne, 

aby opychać się po meczu przetworzonymi węglowodanami jak cuki

er,  aby  spowodować  zwiększone wydzielanie  insuliny  i  teoretycznie 

w  ten  sposób  odbudować  poziom  glikogen  w mięśniach  i  wątrobie 

jak najszybciej się da po wysiłku.
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W  rzeczywistości,  miks  minimalnie  przetworzonych  węglowodanów 

złożonych  znajdujących  się  w  dobrej  jakości  jedzeniu,  plus  owoce 

(aby  lepiej  odtworzyć  poziom  glikogenu  w  wątrobie)  jest  lepszym 

wyborem, ponieważ:

• jest lepiej tolerowane przez organizm,

• odbudowuje poziom glikogenu równomiernie w ciągu następnych 

24 godzin,

• może prowadzić do osiągania lepszych wyników następnego dnia.

Badania pokazują, że wyhamowanie  rozkładu białek, a zarazem  ich 

synteza w najlepszy sposób zachodzi przy poziomie insuliny 15 – 30 

mU/L. Jest to poziom jedynie trzykrotnie wyższy niż poziom insuliny 

na czczo, który wynosi 5 – 10 mU/L. Takie poziomy są łatwo osiągal

ne po spożyciu pełnego posiłku lub wypiciu shake`a na kilka godzin 

przed i po meczu. Dodatkowo, po spożyciu pełnego posiłku, poziom 

insuliny  powinien  utrzymywać  się  w  korzystnym  zakresie  przez 

następne 4 godziny po jedzeniu.

Tłuszcz po meczu

Ogólna  opinia  głosi,  że  powinniśmy  unikać  spożywania  tłuszczu  po 

wysiłku  ponieważ  to  spowalnia  trawienie  i  wchłanianie  składników 

odżywczych.

Mimo  iż  jest  to prawda, w większości przypadków, nie ma to więk

szego znaczenia. Jak  już wspomnieliśmy szybkość  trawienia protein 

i węglowodanów nie  jest koniecznie  tak ważna  jak kiedyś  sądzono. 

Tak samo ma się sprawa z tłuszczami.
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Przeprowadzono  badania,  które  porównywały  co  się  stanie,  gdy 

ludzie będą pić po wysiłku mleko odtłuszczone, a nie z pełną zawar

tością  tłuszczu.  Uczestnicy  badania  pili  400 ml mleka  chudego  lub 

225 ml mleka  tłustego.  Pijący mleko  chude pobierali w  ten  sposób 

taką samą ilość kalorii. Dodatkowo jednak pobierali o 6 gram białka 

więcej  niż  pozostali  uczestnicy.  Powinni mieć  zatem  przewagę  nad 

nimi. Jednakże to pijący mleko tłuste zakończyli badania z wyższym 

bilansem  netto  protein.  Naukowcy  nie  mieli  innego  wytłumaczenia 

jak wyższa zawartość tłuszczu w mleku.

Inne badania pokazują, że spożycie nawet 55 g tłuszczu po wysiłku 

i  kolejnych  55  g  w  następnych  dwóch  posiłkach  nie  przeszkadzało 

w uzupełnieniu glikogenu w porównaniu do posiłków z niższą zawar

tością tłuszczu i taką samą ilością węglowodanów.

Odżywianie po meczu w praktyce

Mimo, że nie musisz w pośpiechu biec z boiska prosto do lodówki od 

razu  jak  skończył  się  mecz,  to  nie  powinieneś  również  czekać 

w nieskończoność, żeby zjeść. Brak posiłku w czasie do 2 godzin po 

wysiłku może spowolnić twoją regenerację.

Jest to jednak zależne od tego co i  ile zjadłeś przed meczem. Jeżeli 

twój posiłek przed spotkaniem był mały lub zjadłeś go na kilka godz

in  przed,  wtedy  jest  to  dosyć  ważne,  aby  spożyć  posiłek  w miarę 

szybko. Najlepiej w ciągu godziny.
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Jeżeli natomiast zjadłeś normalnej wielkości posiłek na 2 – 3 godziny 

przed meczem wtedy masz  pełną  godzinę  lub  dwie  po meczu,  aby 

zjeść kolejny posiłek  i nadal maksymalizować korzyści z odżywiania 

okołomeczowego.  Możesz  zatem  spędzić  nawet  godzinę  w  kuchni 

przygotowując prawdziwą ucztę.

0 – 2 godziny po wysiłku

Podejście do regeneracji po meczu jest w tym przypadku takie samo 

jak  przygotowanie  do  niego    zjedz  pełnowartościowy  posiłek 

złożony z dobrej jakości produktów.

W  przypadku  mężczyzn  twój  posiłek  może  wyglądać 
następująco:

• około  170  gramów  produktów  o  dużej  zawartości  (gęstości)  bi

ałka, np. wołowina, kurczak, tuńczyk,

• około 40 gramów produktów zawierających zdrowe  tłuszcze, np. 

orzechy włoskie, migdały, oliwa z oliwek,

• około 200 gramów produktów o dużej zawartości węglowodanów 

(waga po ugotowaniu), np. ryż, makaron,

• około 200 gramów warzyw.

W przypadku kobiet sytuacja wygląda następująco:

• około 85 gramów produktów o dużej zawartości (gęstości) białka, 

np. wołowina, kurczak, tuńczyk,

• około 20 gramów produktów zawierających zdrowe  tłuszcze, np. 

orzechy włoskie, migdały, oliwa z oliwek,

• około 100 gramów produktów o dużej zawartości węglowodanów 

(waga po ugotowaniu), np. ryż, makaron, 

• około 100 gramów warzyw.
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Jeżeli po meczu nie czujesz się głodny to jest to w porządku. Jeżeli 

nie  chcesz  jeść,  możesz  wybrać  płynną  formę  posiłku.  Przygotuj 

sobie super shake`a uwzględniając te same proporcje produktów jak 

wspomniane wcześniej.



58

Strategie odżywiania meczowego 
w zależności od czasu rozgrywania 
spotkania

Poniżej  znajdziesz  rozkład  jazdy, według  którego możesz  planować 

swoje  posiłki  w  zależności  od  godziny,  o  której  rozgrywany  jest 

mecz.

Mecz wcześnie rano (godzina 9:00 – 9:30)

Zjedz  bogatą  w  węglowodany  kolację  i  wypijaj  dodatkowe  ilości 

wody w dzień poprzedzający spotkanie. 

Zjedz  porcję  płatków  śniadaniowych,  owsiankę  lub  tosty  z masłem 

orzechowym  przed  pójściem  spać.  Śniadanie  przed  meczem  zjedz 

o godzinie 6:00  6:30 rano.

Mecz w godzinach przedpołudniowych (10:00 – 
11:00)

Zjedz  bogatą  w  węglowodany  kolację  i  wypijaj  dodatkowe  ilości 

wody  w  dzień  poprzedzający  spotkanie.  Śniadanie  przed  meczem 

zjedz o godzinie 7:00 rano.

Mecz wczesnym popołudniem (13:00 – 14:00)

Zjedz  bogatą  w  węglowodany  kolację  i  wypijaj  dodatkowe  ilości 

wody w dzień poprzedzający spotkanie. Zjedz duże śniadanie bogate 

w węglowodany oraz dodatkowy posiłek do godziny 10:00 rano.
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Mecz wieczorem (20:00 – 21:00)

Zjedz  duże  śniadanie  bogate  w węglowodany  oraz  obiad.  Pamiętaj 

o dodatkowych ilościach płynów. Kolację zjedz około godziny 17:00.

Turniej z większą ilością gier

2  dni  wcześniej    —  jeżeli  możliwe  ogranicz  wysiłek  fizyczny,  aby 

uzupełnić zapasy glikogenu.

Dzień wcześniej    — zjedz wysokowęglowodanowe śniadanie, obiad 

i kolację z dodatkową ilością płynów.

Dzień  turnieju    —  zjedz  śniadanie  z  dużą  ilością  węglowodanów. 

Tylko  znane  i  sprawdzone  produkty,  nie  jest  to  dobry  czas  na 

próbowanie nowych rzeczy.

Podczas  turnieju    —  spożywaj  węglowodany  co  60  do  90  minut, 

aby utrzymywać stabilny poziom energii. Dodatkowo możesz spoży

wać  niewielkie  ilości  tłuszczu  (np.  orzechy),  które  podtrzymają 

poziom energii.



ZASPOKÓJ 

SWOJE 

PRAGNIENIE!
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ZASPOKÓJ SWOJE 

PRAGNIENIE!

Funkcje nawadniania w organizmie

Równie  ważne  jak  to  co  jemy  jest  to  co  pijemy.  Sposób  naszego 

nawadniania  dopełnia  zbilansowaną  dietę,  której  potrzebuje  spor

towiec. Pragnienie, które odczuwamy jest dla nas sygnałem, że po

trzebujemy  wody.  To  ona  podtrzymuje  nas  przy  życiu  i  pełni 

w naszym organizmie następujące funkcje:

• reguluje temperaturę ciała,

• wspiera pracę mięśni (skurcze, relaksacja),

• transportuje składniki odżywcze i tlen do całego organizmu,

• „smaruje” nasze stawy,

• pomaga w usuwaniu szkodliwych produktów przemiany materii.

Wszystkie główne systemy w naszym ciele zależą od wody, dlatego 

też bezspornym jest fakt, iż piłkarze muszą znać podstawy zarządz

ania nawadnianiem organizmu.
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Woda czy napoje sportowe?

Często dochodzi do dyskusji, skąd powinny pochodzić płyny w diecie 

sportowca. My gorąco zachęcamy, abyś odstawił na półkę produkty 

takie  jak napoje gazowane (zero kalorii  również), energetyki, wody 

smakowe, napoje owocowe lub słodzone latte.

Napoje  te  są  zazwyczaj  naszpikowane  cukrem  i  sztucznymi  dod

atkami. Napoje energetyczne zawierają duże ilości kofeiny, ziół i in

nych stymulantów, których długoterminowy wpływ na zdrowie ciężko 

pracującego zawodnika pozostaje nieznany. 

Często  słyszymy,  że  woda  powinna  być  głównym  wyborem.  Co 

w takim razie z napojami sportowymi, które są tak mocno promow

ane  wśród  sportowców?  W  większości  przypadków  jeżeli  stosujesz 

zbilansowaną,  zdrową  dietę  i  przykładasz  uwagę  do  nawadniania, 

woda w zupełności wystarczy.

Długotrwały wysiłek (więcej niż 2  lub 3 godziny), wysokiej  intensy

wności ćwiczenia i gorąca oraz wilgotna pogoda mogą wymagać za

stosowania  dodatku  cukru  i  dodatkowych  elektrolitów.  W  takich 

sytuacjach polecamy stosowanie napojów z elektrolitami zrobionych 

domowym sposobem.
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Ile wody powinien pić piłkarz?

Nasz mechanizm pragnienia zazwyczaj działa bardzo dobrze w celu 

zapobiegania  odwodnieniu,  ale  my  czasami  zapominamy,  aby  go 

słuchać. 

Każdy zawodnik musi zwracać uwagę na sygnały dostarczane przez 

organizm,  mówiące  nam  o  nadchodzącym  odwodnieniu.  Jedną 

z  praktycznych  porad  jest  picie  wcześnie  i  często.  Rozpocznij  swój 

poranek szklanką wody, a przez cały dzień miej przy sobie butelkę 

wody i pij regularnie.

Wypijanie 30 ml wody na kilogram masy ciała jest generalną zasadą 

jeśli  chodzi  o minimalne  spożycie  płynów. Więcej  wody  będzie  po

trzebne  w  gorącą  pogodę  lub  podczas  bardzo  intensywnych  sesji 

treningowych. Nawet niewielkie odwodnienie na poziomie 2% może 

negatywnie wpłynąć na twoje wyniki sportowe.
 

Zawartość płynów w świeżym, pełnowartościowym jedzeniu jest za

zwyczaj większa niż w przypadku wysoko przetworzonych, gotowych 

produktów. Dzięki temu lepiej nam posłużą w aspekcie nawadniania 

organizmu.
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Strategie nawadniania organizmu

Kiedy  ciężko  pracujesz  podczas  treningu  lub  meczu  tracisz  duże 

ilości  wody  w  formie  potu.  Podczas  meczu  w  bardzo  ciepły  dzień 

możesz  wypocić  nawet  3  litry  wody.  W  zimniejsze  dni  natomiast 

stracisz  zdecydowanie  mniej  wody.  Zapotrzebowanie  na  płyny 

każdego zawodnika jest inne i zależy w dużej mierze od pogody zmi

eniającej  się  w  trakcie  sezonu.  Tak  samo  jak  dostosowujesz  swój 

trening  pod  własne  wymagania  i  potrzeby,  tak  samo  powinieneś 

dostosowywać  swoje  wybory  dotyczące  nawadniania  organizmu 

przed, w trakcie i po treningu lub meczu. 

W  ten  sposób  opracujesz  strategię,  która  pozwoli  ci  zachować  op

tymalną  formę,  a  przez  to  zwiększy  szanse  dobrego  występu 

w meczach o stawkę. 

Ile i kiedy pić?

Podczas meczów oraz  treningów powinieneś unikać  stanu odwodni

enia  organizmu  poprzez  picie  wody  oraz  napojów  sportowych. 

W czasie spotkań najbardziej oczywiste momenty kiedy możesz uzu

pełnić  płyny  w  organizmie  to  rozgrzewka  oraz  przerwa.  Podczas 

treningów  twój  trener  powinien  zorganizować  przerwy  na  picie 

w sposób uwzględniający pogodę oraz intensywność treningu.

Treningi dają ci szansę, aby określić swój stopień pocenia się i zapo

trzebowania  na  płyny.  Dzięki  temu  masz  pogląd  na  to,  ile  pow

inieneś pić i jak często. 
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Picie tyko wtedy gdy jesteś spragniony nie jest zbyt dobrą strategią, 

gdyż pragnienie i suchość w ustach oznacza, że prawdopodobnie już 

jesteś  odwodniony.  Twój  stopień  odwodnienia  powinien  być  ogran

iczony do utraty mniej niż 2% twojej masy ciała (np. 1 kg dla osoby 

ważącej 50 kg, 1.5 kg dla osoby ważącej 75 kg i 2 kg dla zawodnika 

ważącego 100 kg). 

Jeżeli chcesz w prosty sposób sprawdzić ile płynów straciłeś podczas 

meczu zrób proste pomiary. Zważ się przed rozpoczęciem spotkania, 

a potem po jego zakończeniu i sprawdź różnicę w wadze.

Negatywne  efekty  odwodnienia  są  zwłaszcza  groźne  podczas  in

tensywnego  wysiłku  w  gorącym  otoczeniu.  W  takich  warunkach 

pamiętanie o swoim planie nawadniania powinno być dla ciebie pri

orytetem.
 

Tylko  w  taki  sposób  ograniczysz  swój  ogólny  deficyt  płynów.  Twój 

plan  może  obejmować  wypicie  kilku  łyków  przy  linii  bocznej  za 

każdym  razem  gdy  gra  jest  przerwana  lub  dodatkowe  przerwy  na 

picie podczas treningu. 

Spożywanie płynów ma  również  swoje ograniczenia. Pamiętaj więc, 

aby nie pójść za daleko w drugą stronę  i nie pić nadmiernych ilości 

wody,  które  sprawią,  że  po  zakończonym  wysiłku  będziesz  ważył 

więcej niż przed. Taki pomysł na pewno nie poprawi twoich wyników 

sportowych na boisku i prawdopodobnie doprowadzi również do dys

komfortu w układzie trawiennym.
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Kiedy potrzebujesz czegoś więcej 
niż woda?

Wyczerpanie  zapasów  energii  może  w  trakcie  meczu  być  dużym 

problemem dla zawodników na pozycjach wymagających dużej mo

bilności  i  wykonywania  dużej  ilości  sprintów.  Stosując  odpowiednie 

strategie żywieniowe i przygotowanie meczowe polegające na spoży

waniu  większej  liczby  węglowodanów  przed  meczem  oraz  w  jego 

trakcie jesteś w stanie zachować energię na dłużej.

Spożywanie dodatkowych płynów podczas meczu nie tylko pozwoli ci 

przebiegnąć  więcej  kilometrów  i  w  szybszym  tempie  w  drugiej 

połowie,  ale  również  pozwoli  ci  zachować  jasność  oceny  sytuacji 

i odwlec moment, w którym zmęczenie bierze górę. Mecze są często 

wygrywane  lub przegrywane w ostatnich minutach,  a  zmęczeni  za

wodnicy są bardziej podatni na kontuzje i urazy. Im dłużej pozostan

iesz  w  lepszej  kondycji  od  przeciwnika  tym  większe  szanse  na 

wygraną i zakończenie meczu w dobrym zdrowiu.

W swojej strategii nawadniania możesz również wykorzystać napoje 

sportowe  o  zawartości węglowodanów około  48%  (48  g/100 ml). 

Dzięki  temu  zaspokoisz  jednocześnie  swoje  zapotrzebowanie  na 

płyny  oraz węglowodany.  Poza węglowodanami  powinieneś  również 

pamiętać  o  spożywaniu  odpowiednich  ilości  sodu  podczas  wysiłku 

trwającego  około  2  godzin  lub  odbywającego  się  w  trudnych  war

unkach, stymulujących wydalanie dużych ilości soli. 
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Wydalanie soli z organizmu możesz  łatwo zaobserwować  w postaci 

białych  smug  na  ubraniu  po  zakończeniu  ciężkiej  sesji  treningowej 

w upalny dzień. Zwiększone wydalanie soli z organizmu powoduje, iż 

stajesz  się bardziej podatny na skurcze mięśni. Aby  temu zapobiec 

możesz dodawać niewielkie ilości soli do swojego jedzenia lub napo

jów, które wypijasz podczas wysiłku.
 

Kofeina jest dostępna w większości spożywanych przez ciebie napo

jów  (np.  herbata,  kawa)  oraz  różnego  rodzaju  żelach  sportowych. 

Ten  stymulant  może  mieć  pozytywne  efekty  podczas  wydłużonego 

wysiłku fizycznego. 

Efekty te uzyskujemy już przy stosunkowo niewielkich dawkach ko

feiny spożywanych przez większość ludzi na świecie (około 23 mg/

kg masy  ciała).  Taką  dawkę możesz  spożyć  wypijając  12  filiżanki 

kawy. Nie musisz  zatem aplikować  sobie olbrzymich dawek kofeiny 

w postaci napojów energetycznych.
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Nawodnienie po wysiłku

Regeneracja po wysiłku jest częścią przygotowań do następnej sesji 

treningowej,  a  uzupełnienie  poziomu  utraconych  płynów  jest 

kluczowym  elementem  tego  procesu.  Zarówno  woda  jak  i  sól  ut

racone  poprzez  pot muszą  być  uzupełnione.  Staraj  się wypić  około 

1.2 – 1.5  litra płynów na każdy kilogram masy ciała utracony pod

czas treningu lub meczu. 

Wypijane  napoje  powinny  zawierać  sód,  zwłaszcza  jeżeli  nie  jesteś 

w stanie dostarczyć do organizmu soli zawartej w jedzeniu (nie masz 

dostępu do posiłku przez  określony  czas po wysiłku). Napoje  spor

towe,  które  zawierają  elektrolity  również  mogą  pomóc  w  dostar

czaniu  odpowiedniej  ilości  soli  w  okresach  zwiększonego  pocenia 

się. 

Jak oszacować współczynnik pocenia się:

•  Zważ  się  przed  i  po  treningu  trwającym  przynajmniej  godzinę, 

który odbywa się w warunkach zbliżonych do meczowych (wyso

ka intensywność).

•  Ważenie  powinno  odbywać  się  bez  zbędnego  ubrania  i  bez 

obuwia. Po wysiłku wytrzyj się  ręcznikiem  i sprawdź wagę prak

tycznie od razu po zakończeniu treningu (w ciągu 10 minut).

• Zapisz lub zapamiętaj ilość płynów, którą spożyłeś w trakcie sesji 

treningowej.
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• Obliczenia: Utrata potu (w litrach) = waga przed treningiem 

(kg)  –  waga  po  treningu  (kg)  +  płyny  spożyte  podczas 

treningu (litry).

• Aby obliczyć wskaźnik utraty potu na godzinę, podziel otrzymany 

wynik przez czas trwania treningu w minutach i pomnóż razy 60.
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Przygotuj swój własny napój 
sportowy

Jak już wspomnieliśmy wcześniej w większości przypadków, aby za

dbać  o  odpowiednie  nawodnienie  organizmu  wystarczy  woda.  Są 

jednak sytuacje, jak chociażby wysoka temperatura powietrza, duża 

intensywność  treningu,  w  których  możesz  stosować  napoje  spor

towe. Pamiętaj, że napoje energetyczne w żaden sposób nie zalicza

ją się do tej kategorii produktów i powinieneś ich unikać.

Napoje sportowe są bardzo łatwe w przygotowaniu – nie wspomina

jąc  o  tym,  że  są  dużo  tańsze niż  gotowe produkty,  które  kupujesz 

w  sklepie.  Wszystko  czego  potrzebujesz  to  kilka  podstawowych 

składników i własna wyobraźnia. 

Przyjrzyjmy się zatem co znajduje się w napojach sportowych  i czy 

możemy przygotować je sami.

Przygotowanie napoju sportowego, wbrew temu co sugerują ich pro

ducenci  (i  w  co  chcieliby  żebyś wierzył),  nie  jest  fizyką  kwantową. 

Tego rodzaju napoje zawierają zazwyczaj dwa główne składniki:

• Węglowodany   — czyli cukry, które dostarczają paliwa do organ

izmu.

• Sód   — czyli po prostu sól. Małe ilości soli pomagają przyspieszyć 

proces  rehydratacji.  Utrzymują  również  ilość  płynów 

w równowadze oraz uzupełniają sól utraconą z potem. 
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Napoje izotoniczne

Producenci napojów spędzają dużo czasu opracowując proporcje wę

glowodanów  i  soli,  które  w  rezultacie  pozwolą  im  osiągnąć 

„miksturę”,  którą  nazywamy  izotonikiem  (są  również  napoje  hipo

toniczne  oraz  hipertoniczne,  o  których  za  chwilę).  Jeżeli  napój  jest 

oznaczony  jako  izotoniczny,  oznacza  to,  że  zawiera  podobną  kon

centrację soli i cukrów jak w ciele człowieka. Innymi słowy będzie on 

zawierał od 6 do 8% węglowodanów (cukrów).

Izotoniki  zaprojektowane  są  w  ten  sposób,  aby  szybko  uzupełniać 

płyny  w  organizmie  utracone  podczas  pocenia  się.  Napoje  takie 

dostarczają  również  pewnej  ilości  węglowodanów.  Nasze  ciało 

preferuje  glukozę  jako  źródło  energii.  Dlatego  też,  napoje  izoton

iczne  mogą  być  przydatne  podczas  wysiłku,  ponieważ  zawierają 

właśnie  ten  rodzaj  cukrów.  Izotoniki  są  najczęstszym  napojem 

spożywanym  przez  sportowców,  zwłaszcza  wtedy  gdy  wysiłek  ma 

formę wytrzymałościową (np. biegi średnio i długodystansowe). 

Napoje hipertoniczne

Napoje hipertoniczne wykorzystywane są w celu suplementacji two

jej  codziennej  diety w węglowodany.  Ten  rodzaj  napoju  zwiera  zn

acznie  większe  ilości  węglowodanów  niż  izotoniki  oraz  napoje 

hipotoniczne. Najlepiej  spożywać  je po wysiłku ponieważ pomagają 

w szybkiej odbudowie zapasów glikogenu. 
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Podczas  bardzo  długich wysiłków  jak  np. maratony wymagana  jest 

duża ilość energii. Dlatego też czasami sportowcy spożywają napoje 

hipertoniczne  w  trakcie  wysiłku,  aby  dostarczyć  odpowiednią  ilość 

kalorii.  Jednakże,  zalecane  jest,  aby  pijąc  je  podczas  wysiłku 

stosować również napoje izotoniczne, które uzupełniają płyny. 

Napoje hipotoniczne

Napoje hipotoniczne przygotowane są w ten sposób, aby jak najszy

bciej  uzupełnić  płyny,  które  utraciliśmy  podczas  pocenia  się. 

W  odróżnieniu  od  izotoników  i  napojów  hipertonicznych  zawierają 

stosunkowo małą ilość węglowodanów. Ten rodzaj napojów jest pop

ularny  wśród  sportowców,  którzy  potrzebują  uzupełniać  płyny,  ale 

nie potrzebują dodatkowych kalorii np. gimnastycy. Najlepiej spoży

wać  je  po  wymagającym  treningu  ponieważ  poprzez  szybkie  uzu

pełnienie  utraconej  z  organizmu  wody  zatrzymujemy  proces 

odwodnienia, a tym samym ograniczamy zmęczenie. 

W jaki sposób przygotować swój własny napój 

sportowy?

Pomimo, iż nie zawsze jest konieczne spożywanie napojów sportow

ych podczas  treningów  lub meczu,  to w pewnych określonych war

unkach,  o  których  pisaliśmy wcześniej  są  one wskazane.  Poza  tym 

nie  da  się  ukryć,  że  i  tak  są  one  bardzo  często  stosowane  przez 

piłkarzy zamiast zwykłej wody. Dlatego jeżeli preferujesz napoje izo

toniczne od zwykłej wody to z pewnością możesz je stosować. Pam

iętaj, że lepiej wypić coś niż nic. 
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Czy  wiedziałeś,  że  możesz  przygotować  napój  sportowy  samemu, 

i będzie on składał się z bardziej naturalnych składników i kosztował 

mniej niż ten ze sklepu?

Na kolejnych stronach ebooka przedstawimy ci 5 przepisów na przy

gotowanie  napoju  sportowego  jako  alternatywę  dla  gotowych 

produktów sklepowych. W każdym przypadku będziemy przygotowy

wać 500 ml napoju czyli typową objętość gotowych produktów. Aby 

uzyskać  większe  ilości  po  prostu  zwiększ  dawki  każdego  ze  skład

ników proporcjonalnie.

Opcja 1. Napój sportowy z naturalnym sokiem 

owocowym

Składniki:

• 250  ml  naturalnego  soku  owocowego  (100%  soku  owocowego, 

a nie napój owocowy),

• 250 ml wody,

• szczypta soli.

Wykonanie: zmieszaj wszystkie składniki i odstaw do schłodzenia.

Jeżeli do wykonania tego przepisu wykorzystasz sok pomarańczowy, 

który zawiera około 10 g węglowodanów w 100 ml to całkowita ilość 

węglowodanów,  która  znajdzie  się  w  napoju  wyniesie  około  25  g. 

Oznacza to, że osiągnęliśmy poziom nieznacznie wyższy niż dla na

pojów  izotonicznych,  ale  nieco  poniżej  produktów  typu  Gatorade. 

Jednakże,  tak  przygotowany  napój  z  pewnością  smakuje  bardziej 

naturalnie niż produkty gotowe i kosztuje dużo mniej.
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Jeżeli odpowiada ci  smak soku z koncentratu możesz go wykorzys

tać, możesz też zastosować świeżo wyciskany sok jeżeli masz nieco 

większe wymagania. 

Opcja 2. Napój miętowo – jabłkowy

Składniki:

• sok z połowy limonki,

• 150 ml soku jabłkowego,

• woda 330 ml,

• miód lub cukier brązowy – 1 mała łyżeczka,

• mięta – 46 liści,

• szczypta soli.

Wykonanie:  zmieszaj  ze  sobą  liście mięty  oraz  cukier  (lub miód), 

ale nie ugniataj ich zbyt mocno. Dodaj sok jabłkowy i wodę. Dokład

nie wymieszaj składniki i odstaw do schłodzenia.

Ten  przepis  wymaga  większych  przygotowań,  ale  z  pewnością  jest 

warto.  Napój  zrobiony  jest  z  naturalnych  składników  i  smakuje 

obłędnie.  Tak  przygotowany  napój  zwiera  mniej  więcej  tyle  samo 

węglowodanów,  co  produkty  dostępne  w  sklepach,  ale  nie  zawiera 

sztucznych dodatków, które znajdziesz w napojach znanych marek. 

Nie  jest  tak  tani  w  przygotowaniu  jak  pierwszy  przepis,  ale 

z pewnością wynagrodzi ci to wspaniałym smakiem. 



75

Opcja 3. Napój cytrynowo – imbirowy

Składniki:

• 50 ml soku z cytryny (cała cytryna),

• kawałek świeżego imbiru,

• 450 ml wody,

• 3 małe łyżeczki miodu,

• szczypta soli.

Wykonanie:  wrzuć  kilka  cienkich  plastrów  imbiru  do  dużego 

dzbanka  z  gorącą wodą  i  odczekaj,  aż woda  nabierze  aromatu  im

birowego.  Następnie  usuń  imbir  i  dodaj  sok  z  wyciśniętej  cytryny. 

Dodaj  miód  i  wymieszaj.  Odstaw  całość  do  wystygnięcia,  a  potem 

przelej do butelki i wstaw do lodówki.

Ten przepis  to kolejna naturalna opcja.  Imbir  jest  znany ze  swoich 

właściwości  prozdrowotnych  zwłaszcza  z  działania  antyzapalnego. 

Podobne  działanie ma  cytryna.  Napój  ten  jest  zdrową  opcją,  która 

również zawiera duże ilości witaminy C. 

Opcja 4: Woda kokosowa „naturalny napój spor

towy”

W stu procentach naturalny, gotowy do spożycia napój sportowy jest 

ciężko dostępny w naturze  i  nie  rośnie na drzewach… A może  jed

nak.
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100%  sok  z  kokosa  to  napój  sportowy,  który  oferuje  nam  matka 

natura. Zawiera 5 g węglowodanów w 100 ml czyli bardzo podobne 

wartości  jak  w  przypadku  masowo  produkowanych  napojów.  Poza 

tym  zwiera  imponującą  miksturę  minerałów  takich  jak  sód,  potas, 

wapń,  fosfor  i  magnez.  Niektóre  z  tych  składników  również  zna

jdziesz w markowych produktach.

Woda kokosowa jest gotowa do spożycia i w zasadzie nie potrzebuje 

żadnych dodatków.  Jednakże,  niektórzy  ludzie  narzekają  na  specy

ficzny smak tego soku. Jeżeli również nie jesteś zwolennikiem takich 

smaków spróbuj wcisnąć do wody kokosowej trochę soku z cytryny.

Wadą wody kokosowej  jest z pewnością  jej cena (nie  jest tak tania 

jak gotowe produkty) oraz trudniejsza dostępność w sklepach.

Opcja 5: Woda smakowa

Składniki:

• 50 ml soku owocowego,

• 450 ml wody.

Taki  napój  praktycznie  nie  zwiera w  sobie węglowodanów,  co  ozn

acza,  że  raczej  trudno  nazwać  go  napojem  sportowym.  Jednak 

w większości przypadków (o czym mówiliśmy już wcześniej) nie po

trzebujesz dodatkowych  ilości węglowodanów podczas wysiłku.  Jest 

to  dobra  opcja  zwłaszcza  dla  osób,  które  muszą  pilnować  swojej 

wagi.
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SUPLEMENTACJA

DIETY PIŁKARZA

Czym są suplementy diety?

Suplementy są nieodłącznym elementem w każdej dziedzinie sportu. 

Z  racji,  że  mamy  do  czynienia  z  wystawianiem  organizmu  na 

naprawdę  wysokie  obciążenie  związane  z  intensywnym  wysiłkiem 

warto  jest  wspomóc  jego  regenerację  oraz  wspomóc  go  suple

mentami  wpływającymi  ergogenicznie  (podnoszącymi  wydajność). 

Z  definicji wynika,  iż  jest  to  środek  spożywczy,  którego  celem  jest 

uzupełnienie  normalnej  diety,  będący  skoncentrowanym  źródłem 

witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazują

cych  efekt  odżywczy  lub  inny  fizjologiczny.  Suplementy  nie  są 

lekami i nie podlegają prawu farmaceutycznemu.

Na  rynku mamy mnóstwo  suplementów  zarówno dla  amatorów  jak 

i zawodowców, a producenci zawsze opisują je w samych superlaty

wach. Niestety na rynku jest wiele suplementów, które albo nie ma

ją  jakiegoś  super  działania  albo  nie  znajdą  zastosowania  w  piłce 

nożnej. 

Jedną  z  instytucji,  która  zajmuje  się  klasyfikacją  suplementów  ze 

względu  na  ich  działanie  i  możliwość  zastosowania  w  sporcie  jest 

Australijski instytut Sporu (AIS).  
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Dzieli on suplementy na kilka grup: 

• Grupa  A    —  Suplementy  mające  największe  wsparcie  w  literat

urze naukowej.

• Grupa B    — Suplementy, w przypadku których wyniki rzetelnych 

badań  naukowych,  opublikowanych  w  recenzowanych  czasopis

mach  są    niejednoznaczne  lub  są  to  środki,  które mogą  okazać 

się przydatne w konkretnych okolicznościach.

• Grupa  C    —  Suplementy  niemające  wsparcia  w  literaturze 

naukowej  (nie działają)  lub w przypadku których brakuje  rzetel

nych  badań  naukowych,    potwierdzających  korzystny  wpływ  na 

poprawę zdolności  wysiłkowych.

• Grupa  D    —  Suplementy  niebezpieczne,  zakazane,  często 

zanieczyszczone i ogólnie nie polecane.

Do  Grupy  A  należą  te  suplementy,  które  mają  udowodnione  dzi

ałanie oraz są dozwolone w sporcie. Dzielimy je na kilka grup. 

Jedzenie dla sportowców:

• napoje dla sportowców,

• żele energetyczne,

• słodycze dla sportowców,

• batony dla sportowców,

• suplementy z elektrolitami,

• suplementy białkowe (izolowane źródła protein),

• mieszanki (tj. do tworzenia płynnych posiłków).
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Suplementy  stosowane  w  celu  zapobiegania  lub  leczenia 

dolegliwości  klinicznych  (np.  zdiagnozowane  niedobory  skład

ników odżywczych.):

• suplement z żelazem,

• suplement wapnia,

• suplement multiwitaminowy,

• witamina D,

• probiotyki.

Suplementy  mające  poprawiać  formę  sportową/zdolności 

wysiłkowe:

• kofeina,

• betaalanina,

• dwuwęglany,

• sok z buraków,

• kreatyna,

• glicerol.

Zarówno  suplementy  sklasyfikowane  jako  jedzenie  dla  sportowców 

jak  i  te zawierające minerały   i witaminy stosowane są w celu uzu

pełnienia niedoborów w diecie. W  tym  rozdziale  jednakże,  skupimy 

się  głównie  na  suplementach  poprawiających  zdolności  wysiłkowe. 

Pamiętaj,  że  suplementację  powinieneś  skonsultować    z  osobami, 

które specjalizują się w tym temacie, a nie podejmować ją na włas

ną rękę po przeczytaniu kilku informacji w Internecie. 
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Nigdy nie testuj suplementów przed samymi zawodami czy ważnym 

meczem,  włączenie  nowego  suplementu  powinno  mieć  miejsce 

w  okresie  przygotowawczym,  aby  sprawdzić  jak  działa  na  twój  or

ganizm. Włączenie go do diety w okresie startowym może nieść ze 

sobą  niepożądane  skutki,  przez  które  możesz  zaprzepaścić  szansę 

na dobry występ. 
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Kofeina

Kofeina  jest  chemicznym  związkiem  organicznym  oraz  alkaloidem 

purynowym.  Znamy  ją  głównie  z  ziaren  kawy,  występuje  też 

w  yerba  mate,  herbacie  oraz  innych  surowcach  roślinnych. 

Dodawana  jest  również  do  napojów  energetyzujących  czy  gazowa

nych  typu  cocacola  lub  pepsi.  Jej  występowanie  w  tak  wielu  gat

unkach roślin powoduje, że spożywa ją około 90% populacji.  

Kofeina jest głównie spotykana w:

• kawie,

• herbacie,

• yerba mate,

• kakao,

• guaranie,

• napojach energetyzujących,

• napojach gazowanych,

• suplementach sportowych.
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Bezpieczna dawka spożycia kofeiny dla dzieci to ok. 5,3 mg/kg masy 

ciała, dla osoby dorosłej to 300 mg, a kobiet 200 mg kofeiny dzien

nie. Dawka toksyczna kofeiny to ok. 20 – 40 mg/kg masy ciała czyli 

około 1400 – 2800 mg dziennie dla osoby ważącej 70 kg. 

Kofeina jest powszechnym suplementem wśród sportowców z uwagi 

na jej działanie ergogeniczne.  Według danych kofeina oddziałuje na 

sportowca  na wielu  płaszczyznach. Może  przyczyniać  się  do wzrost 

wytrzymałości, siły i mocy, poprawiać szybkość reakcji  czy zdolność 

koncentracji  i  skupienie  uwagi.  Te  wszystkie  elementy mają  swoje 

odzwierciedlenie  w  sporcie,  gdyż  niekiedy  ułamek  sekundy  dzieli 

sportowca  od  złotego  medalu,  a  właśnie  ten  ułamek  sekundy 

możemy zyskać dzięki suplementacji kofeiną.
 

Kofeina  potrafi  poprawić  wyniki  sportowe  praktycznie  przy  każdym 

typie  dyscypliny.  Istnieją  dowody,  że  zawodnicy  uczestniczący 

w  wysiłkach  jednostajnych,  trwających  30  –  60  min  oraz  powyżej 

90  min,  czyli  tzw.  sportach  wytrzymałościowych  odnoszą  korzyści 

z  suplementacji  kofeiną. Sprawdzi  się  zarówno  świetnie u  sprintera 

jak  i  maratończyka.  Korzystne  działanie  zanotowano  również 

w  sportach  drużynowych  jak  siatkówka,  koszykówka  czy  piłka 

nożna. 

Według  badań  efektywną  dawką  kofeiny  jest  około  3 mg/kg masy 

ciała.  Celem  skutecznej  suplementacji  kofeiną  powinno  być 

dopasowanie  odpowiedniej  dawki  indywidualnie.  Porcja  powinna 

przynieść jak najwięcej korzyści przy minimum skutków ubocznych, 

co należy ustalić z zawodnikiem najlepiej podczas treningów. 
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Wydaje  się,  że  optymalna  dawka  kofeiny  to  między  3  –  6  mg/kg 

masy ciała, jednak u osób podatnych na jej działanie mogą sprawdz

ić się również niższe dawki rzędu 1 – 3  mg/kg masy ciała, a niek

tóre osoby mogą wymagać dawek powyżej 6 mg/kg masy ciała.

Kofeina  jest  szybko  przyswajana  i  osiąga maksymalne  stężenie we 

krwi po czasie 1 godziny od spożycia. Jest powolnie katabolizowana, 

jej  okres  półtrwania  wynosi  od  4  do  6  godzin  u  większości  osób. 

Standardowo zaleca się przyjmowanie kofeiny 1 godzinę przed pla

nowaną aktywnością fizyczną. W wysiłkach długotrwałych przyjmow

anie  kofeiny  w  trakcie  np.  w  żelu  energetycznym  może  przynieść 

dodatkowe korzyści. 
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Kreatyna

Kreatyna  to  organiczny  związek  chemiczny  zawierający  elementy 

strukturalne guanidyny  i kwasu octowego. W organizmach zwierzę

cych  tworzy  się  w  trakcie  przemiany  materii,  występuje  głównie 

w  mięśniach  i  ścięgnach.  Z  postaci  fosfokreatyny  jest  zamieniana 

w ADP  i  kolejno w ATP w  celu  dostarczania  energii  dla  organizmu. 

Jej  przemiana  następuje  w  momencie  zwiększonego  zapotrzebow

ania na energię. 

Korzyści  ze  stosowania  kreatyny  odnotowują  nie  tylko  sportowcy 

w wysiłkach krótkotrwałych maksymalnych, ale też zawodnicy wielu 

innych dyscyplin:

• Zawodnicy  sportów  drużynowych  i  innych  sportów  typu  „start

stop”  głównie  ze względu na  skuteczniejszą  resyntezę  PCr,  czyli 

piłkarze, koszykarze czy siatkarze.
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• Zawodnicy  sportów  beztlenowych,  w  których  czynnikiem  ogran

iczającym jest wtrzymałość siłowa np. biegacze 400800 m, pły

wacy 100200 m, zawodnicy sportów walki.

• Zawodnicy  sportów,  w  których  należy  zwiększać  beztłuszczową 

masę  ciała  np.  zawodnicy  futbolu  amerykańskiego,  kulturyści, 

sztangiści.

• Zawodnicy  sportów  wytrzymałościowych  np.  biegacze  długodys

tansowi, pływacy czy kolarze.

Kreatyna jest jednym z najbardziej przebadanych suplementów. Os

trożność  należy  zachować  w  przypadku  chorób  związanych 

z  niewydolnością  nerek.  Po  przyjęciu  kreatyny  ze  zbyt małą  ilością 

wody  mogą  wystąpić  skurcze  żołądka.  Zbyt  duża  jednorazowa 

dawka może powodować biegunki i nudności.

Najbogatszym  źródłem  pokarmowym  kreatyny  są  produkty 

pochodzenia  zwierzęcego,  przede  wszystkim  śledzie  (6,5    9,5  g/

kg).  Niestety  ilości  w  jakich  ona  występuje  są  niewielkie  i  tak 

naprawdę, aby pokryć zapotrzebowanie musiałbyś spożyć naprawdę 

duże objętości wybranych produktów.

Najpopularniejsze formy kreatyny:
 

• Monohydrat  kreatyny    —  jest  to  jedna  z  najprostszych  i  na

jtańszych jej  form, co może tłumaczyć dlaczego do dziś  jest na

jbardziej wiodącą. Jest to połączenie cząsteczki wody i kreatyny.
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• Jabłczan kreatyny   — połączenie kreatyny z kwasem jabłkowym 

w  stosunku  1:3.  Cechuje  się  on  stabilniejszą  strukturą  od 

poprzednika  i  jest dużo bardziej odporny na enzymy żołądkowe. 

Często można go spotkać pod nazwą tricreatine malate czy TCM.

• Chlorowodorek  kreatyny    —  forma  chlorowodorku  wykazuje 

znacznie bezpieczniejsze działanie dla żołądka, przez co może być 

stosowany  przez  osoby,  które  borykają  się  z  problemami 

żołądkowymi po monohydracie.

• Orotan  kreatyny    —  połączenie  cząsteczek  monohydratu 

z  kwasem  orotowym.  W  badaniach,  ta  właśnie  forma  wykazała 

zwiększoną  biodostępność  w  przewodzie  pokarmowym.  Efektem 

tego  jest  lepsza  przyswajalność  kreatyny  przez  organizm  oraz 

szybsze i lepsze jej wykorzystanie w treningu. 

Współpracując już dosyć długi czas ze swoimi klientami zawsze pole

camy monohydrat kreatyny. Dlaczego? Jest to kreatyna, która zawi

era najwięcej kreatyny w kreatynie, zazwyczaj ok. 90%, a przy tym 

jest najtańszą jej formą. 

Wiele badań dotyczących suplementacji kreatyny potwierdza zwięk

szoną skuteczność tak zwanego “ładowania”, które polega na przyj

mowaniu około 0,3 grama kreatyny/kg masy ciała/dzień. Przy czym 

warto rozdzielić to na 3 – 4 dawki w ciągu dnia.

 

W  ten  sposób  powinno  dojść  do  swoistego  “nasycenia”  organizmu 

kreatyną. Następnie można przejść do dawkowania podtrzymujące

go w ilości 3 – 5 g kreatyny na dzień, nawet i całorocznie. 
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Warto pamiętać, że najwięcej tego związku odkłada się w mięśniach 

podczas  pierwszych  2  –  3  tygodni  stosowania.  Osobiście  polecamy 

suplementację  kreatyny  przed  treningiem,  lub  w  dni  bez  treningu, 

po posiłku. 
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Betaalanina

Składa się z aminokwasów   i  jest dość często używana wśród spor

towców. Wykazuje  w  organizmie  człowieka  szereg  bardzo ważnych 

funkcji  biologicznych.  Znana  jest  przede  wszystkim  z  charak

terystycznego szczypania  i swędzenia, które pojawia się na ciele po 

jej zażyciu. 

Beta–alanina  odgrywa  bardzo  ważną  rolę  w  organizmie  człowieka. 

Wszystko  na  co  wpływa,  związane  jest  z  wydajnością,  jak  również 

i z wytrzymałością pracy mięśniowej. Związane jest to z obecnością 

w  tkance  mięśniowej  karnozyny,  która  odpowiada  za  szereg 

niezwykle istotnych funkcji. 

Karnozyna  to  dipeptyd,  który  służy  jako  bufor  fizjologiczny mający 

za zadanie ograniczać w mięśniach spadek pH, nie dopuszczając do 

powstawania  zbyt  dużej  ilości  kwasu mlekowego  w  czasie  wysiłku. 

Zbyt duża  ilość kwasu mlekowego w mięśniach powoduje, że nasze 

zdolności wysiłkowe automatycznie spadają.
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Dzięki  betaalaninie  możemy  opóźnić  ten  proces  przez  co  nasza 

wydajność  będzie  większa.  Jeśli  trenowałeś  kiedyś  na  siłowni 

i robiłeś wyciskanie sztangi  leżąc na 8 powtórzeń, ale zrobiłeś tylko 

7, bo czułeś  takie pieczenie w mięśniach, że nie dałeś  rady więcej, 

to  prawdopodobnie  dzięki  suplementacji  betaalaniną  zrobiłbyś  8.   

Tak właśnie w skrócie działa betaalanina. 

Dawka  betaalaniny  zalecana  do  spożycia  w  celu  uzyskania  zam

ierzonych  efektów  wynosi  od  3  –  7  gramów  na  dzień.  Jeśli  zaży

wamy  jej mniej nie  zauważymy efektów,  jeśli więcej na pewno nie 

poprawimy jeszcze bardziej wyników. Innym przelicznikiem jest za

żywanie 0,5 – 0,8 g betaalaniny na każde 10 kg masy  ciała.  Jeśli 

denerwuje cię swędzenie, które powoduje beta – alanina  to można 

dawkę dzienną podzielić na kilka dawek w ciągu dnia, np. jeśli suple

mentujesz 5 g to możesz ją podzielić na 5 porcji po 1 g. 

Badania  jasno nie określają  jak długo  stosować beta – alaninę. My 

polecamy zazwyczaj 12 – 16  tyg.,  lecz  jest  to bardzo  indywidualne 

i  zależne  od  tego  jak  sportowiec  widzi  wzrost  wydajności 

i wytrzymałości mięśni. Dobrze się sprawdzi w połączeni z kreatyną. 

Beta  –  alanina  nie  ma  żadnego  wpływu  na  wyniki  krwi,  pracę 

wątroby,  nerek,  serca  czy  układu  odpornościowego.  Jej  suple

mentacja  jest  bezpieczna  z  tymże  zalecamy  stosowanie  zalecanych 

porcji, o których pisaliśmy wyżej. 
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Sok z buraków

Za skutecznym działaniem soku z buraków stoją azotany w nim za

warte,  wykazujące    funkcje  ergogeniczne.    Azotany mogą  również 

wpływać pozytywnie na zdrowie układu sercowo – naczyniowego re

dukując  ciśnienie  krwi  zarówno  podczas  ćwiczeń,  w  niedotlenieniu, 

jak i u osób starszych. Aż 25% azotanów wchłaniana jest już w jam

ie ustnej, pozostała część w dalszej części przewodu pokarmowego. 

Od kilkunastu lat prowadzone są badania na sportowcach sprawdza

jące pozytywny wpływ azotanów na zdolności wysiłkowe.  W 2009 r. 

w  badaniu  Bailey’a  zastosowano  500  ml  soku  z  buraków,  dzięki 

któremu zaobserwowano, że zmniejszyła się ilość poboru tlenu przez 

płuca,  jak  i  akumulacja  fosforu  nieorganicznego  oraz  akumulacja 

ADP w mięśniach. Wykazano, że zmniejszył się koszt tlenowy podej

mowanych  czynności,  a  co  za  tym  idzie mniejsze  zapotrzebowanie 

na ATP. 
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Jesteśmy zatem po prostu silniejsi i zwiększamy swoje możliwości. 

W  kolejnych  badaniach  wykazano,  że  koszt  tlenowy  w  wysiłku 

o umiarkowanej intensywności zmniejsza się średnio o około 4% po 

wypiciu soku z buraków 2,5 h przed wysiłkiem. Po 15 dniach suple

mentacji  sokiem z buraków zauważono znaczny wzrost mocy wyjś

ciowej oraz szczytowej. 

Podsumowując, azotany w diecie wpływają zarówno na zdrowie  jak 

i zdolności wysiłkowe naszego organizmu. 

Mogą obniżać ciśnienie krwi, zmniejszyć koszt  tlenowy wysiłku oraz 

zwiększyć wydolność i moc zawodnika. 

Kiedyś  uważano,  że  azotany  mogą  być  niebezpieczne  dla  naszego 

organizmu na skutek powstawania nnitrozoamin, które są kancero

genne dla człowieka,  jednak badania toksykologiczne oraz epidemi

ologiczne nie potwierdzają ich toksyczności. 

Stosowanie azotanów z warzyw tj. buraków może być dużo bardziej 

bezpieczniejsze  niż  stosowanie  w  zamian  soli  azotanowych,  które 

w wysokich dawkach mogą okazać się toksyczne. 

Sok  z  buraka  w  koncentratach,  większych  dawkach,  może  po

wodować dolegliwości pokarmowe oraz czerwone zabarwienie moczu 

oraz  stolca  (jest  to  całkowicie  nieszkodliwe  i  nie  świadczy 

o nieszczelności bariery jelitowej).
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Polecana jest suplementacja ok. 500 ml soku z buraka lub jego kon

centratu 2 – 3 h przed treningiem. Suplementacja sokiem z buraków 

znajdzie  swoje  uzasadnienie  u  sportowców,  zarówno  przy  wysiłku 

o wysokiej  intensywności  trwającym od 5 do 30minut,  jak  i  u  tych 

trenujących  sporty  wytrzymałościowe  (więcej  niż  40  min.).  Sok 

z  buraka  jest  dość  powszechny  u  zawodników  sztuk  walki,  jednak 

sprawdzi się w wielu dyscyplinach sportowych. 
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Wodorowęglan sodu

Jest  nam  dobrze  znany  pod  nazwą  soda  oczyszczona,  co  ciekawe 

stosowana  głównie  do  wypieków  może  poprawiać  zdolności 

wysiłkowe.  Spożycie  wodorowęglanu  skutkuje  lepszym  przepływem 

krwi,  a  co  za  tym  idzie  dostarcza  szybciej  składniki  odżywcze  do 

mięśni.  Wpływa  to  na  poprawę  kurczliwości  mięśni,  funkcji  szlaku 

glikolitycznego,  dostarczania  tlenu  do  mięśni  oraz  poprawę  wydol

ności organizmu w wysiłkach intensywnych.

Skuteczne dawkowanie wodorowęglanu sodu mieści się w przedziale 

200 – 300 mg/kg masy ciała w okresie około 60 – 120 min. przed 

treningiem.  Taka  ilość  daje  nam  dla  80  kg  zawodnika  około  16  – 

24  g  wodorowęglanu  sodu,  jednak może  ona  spowodować  dolegli

wości  żołądkowo  –  jelitowe.  W  takim  przypadku  dawkę  należy 

podzielić  na  kilka  mniejszych  i  stosować  co  30  minut  przed  tren

ingiem lub całkowicie ją zmniejszyć.  
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Wodorowęglan  sodu  znalazł  swoje  zastosowanie  ergogeniczne 

w sporcie  i według AIS znajduję się w grupie suplementów A.  Jed

nakże z racji częstego powodowania dolegliwości żołądkowojelitow

ych wiele osób musi rezygnować z jego suplementacji. 
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Ashwagandha

Ashwagandha  (Withania  somnifera)  to  zioło  stosowane  w  ajur

wedyjskiej  tradycyjnej  medycynie  Indii.  Jego  korzeń  ma  zapach 

koński  (w sanskrycie, ashva oznacza  „koń”, a gandha oznacza  „za

pach”)  i  mówi  się,  że  nadaje  siłę  i  męskość  konia.  Stosowane  są 

różne  części  rośliny,  ale  najczęściej  w  suplementach  wykorzysty

wany jest wyciąg z korzeni.

Do działań ashwagandhy należą:

• działanie przeciwlękowe ,

• obniżenie poziomu kortyozolu, 

• zwiększenie poziomu testosteronu,

• zmniejszenie bezsenności, zmęczenie i objawów depresji,

• zmniejszenie  wyjściowego  poziomu  glukozy  we  krwi  i  poziomu 

cholesterolu LDL i wzrost HDL,

• zwiększenie mocy wyjściowej u sportowców,

• zwiększenie VO2max u sprinterów.
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Jak  widać  ashwagandha  ma  szerokie  spektrum  działania.  Jednak 

nas,  pod względem  sportowym,  interesują    3  rzeczy.  Po  pierwsze, 

obniżenie  poziomu  kortyzolu  co  koreluje  z  podwyższeniem  poziom 

testosteronu.  Zbyt  duże  obciążenie  treningowe,  głównie  podczas 

sezonu  przygotowawczego  może  potęgować  wzrost  poziomu 

kortyzolu  poprzez  słabszą  regenerację.  Ten  zaś  będzie  powodował 

obniżenie  poziom  testosteronu,  co  w  konsekwencji  będzie  po

wodować  większe  zmęczenie,  spadek  chęci  do  treningu  oraz 

mniejsze zaangażowanie. 

Kolejnym aspektem jest zwiększenie mocy wyjściowej oraz VO2max. 

Oba te parametry są niezwykle istotne w piłce nożnej ponieważ dz

ięki nim stajemy się szybsi, silniejsi  i po prostu  lepiej przygotowani 

pod względem fizycznym. 

Dawki suplementacji zależne są od zawartości witanolidów w danym 

suplemencie. Dlatego zaleca się suplementację od 300 do 500 mg, 1 

– 2 razy dziennie w zależności od celów  i odczuć. Proponujemy za

cząć od jednej porcji dziennie i z czasem zwiększyć dawkę. Badania 

nie wykazały  póki  co większych  skutków  ubocznych,  jednak  zaleca 

się okresowe przerwy w suplementacji.



ŚNIADANIOWA 

„11”
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ŚNIADANIOWA

„11”

Śniadanie  uważane  jest  przez  dużą  część  osób  za  najważniejszy 

posiłek  dnia,  który  daje  nam  energii  na  wszelkie  wyzwania  dnia 

codziennego.  Jednakże,  jest  też  spora grupa  ludzi  twierdzących,  że 

śniadanie w zasadzie nic nam nie daje i możemy spokojnie pominąć 

ten posiłek. 

My  gorąco  wierzymy,  że  dla  osób  takich  jak  ty,  czyli  zawodników, 

którzy dążą do gry na profesjonalnym poziomie, śniadania, podobnie 

jak i pozostałe posiłki w ciągu dnia są kluczowe. Tylko zaspokajając 

swoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne w stu procentach, jesteś 

w  stanie  sprostać  wymaganiom  stawianym  przez  ten  sport.  Pomi

janie  któregokolwiek  posiłku  jest  niedopuszczalne  i  może  spo

wodować pogorszenie twoich wyników na boisku.

Śniadanie  staraj  się  zjeść  w  przeciągu  30  minut  po  przebudzeniu. 

Dzięki  temu  zapewnisz  swojemu  organizmowi  odpowiednią  dawkę 

energii,  potrzebnej  na  naukę,  treningi  oraz mecze.  Zadbaj  również 

o odpowiednie nawodnienie ponieważ organizm ludzki jest po prostu 

odwodniony po całej nocy spędzonej w łóżku.

W  tym  rozdziale  znajdziesz  jedenaście  przepisów  na  pełnowartoś

ciowe  śniadanie,  które możesz  zacząć  stosować  już  od  dziś.  Nasze 

przepisy  są  łatwe w  przygotowaniu  oraz  nie wymagają  dużej  ilości 

czasu spędzonego w kuchni. 
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  Składniki

  50 g płatków owsianych

  350 ml mleka

  jogurt grecki

  miód

  owoce (opcjonalnie)

      OWSIANKA

Wykonanie

Wsyp płatki do garnka, wlej mleko, dodaj szczyptę soli. Zagotuj, a następnie trzymaj na 

małym ogniu przez 4 do 5 minut, mieszając od czasu do czasu i uważając, aby nie przypalić 

garnka. Podaj na talerzu lub misce, na wierzchu połóż jedną łyżkę jogurtu greckiego i skrop 

całość miodem.

Łatwe

15 min

1 porcja

Wegetariańskie
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  Składniki

  100 ml mleka 3.2%

  2 łyżki st. jogurtu naturalnego

  1 banan

  150 g mrożonych owoców leśnych

  50 g jagód

  1 łyżka st. siemienia lnianego

  1/2 łyżeczki cynamonu

  1 łyżka st. różnych nasion

  (słonecznik, dynia)

  1 łyżka st. miodu

ŚNIADANIOWY
SUPER SHAKE

Wykonanie

Wrzuć wszystkie składniki do blendera i zmiksuj do osiągnięcia gładkiej konsystencji. 

Podawaj w szklance.

Łatwe

10 min

1 porcja

Wegetariańskie

Bezglutenowe
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  Składniki

  100 g komosy ryżowej

  3 łyżki st. oliwy z oliwek

  sok z 1 cytryny

  1/2 łyżki st. octu jabłkowego

  120 g tuńczyka z puszki

  1 awokado (pokrojone)

  200 g pomidorów cherry

  50 g sera feta (pokruszonego)

  50 g liści sałat

  2 łyżki st. różnych nasion

SAŁATKA 
Z TUŃCZYKIEM

Wykonanie

Wypłucz komosę ryżową w zimnej wodzie. Wsyp do garnka, zalej wodą, tak aby komosa 

całkowicie została zakryta wodą i zagotuj. Zmniejsz ogień i gotuj na wolnym ogniu przez 

15 min. Ziarna muszą napęcznieć, ale nie powinny być rozgotowane. Następnie przesyp do 

miski, aby ostygło. W międzyczasie do pojemnika wlej oliwę z oliwek, sok cytrynowy i ocet 

jabłkowy, dodaj przyprawy. Wymieszaj wszystkie składniki z przygotowanym wcześniej 

dressingiem i przypraw do smaku. Podawaj z komosą ryżową.

Łatwe

25 min

2 porcje

Bezglutenowe
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  Składniki

  50 g mieszanych liści sałat

  1 jajko ugotowane na twardo

  100 g usmażonej piersi kurczaka 

  1/2 awokado 

  50 g jabłka 

  20 g papryki czerwonej 

  25 g pomidorów cherry

  50 g ogórka (plastry)

  1 łyżka st. oliwy z oliwek

  1/2 łyżki st. octu balsamicznego

SAŁATKA 
Z KURCZAKIEM

Wykonanie

Wszystkie składniki pokrój w paski lub w kostkę. Następnie wymieszaj je ze sobą i polej 

dressingiem z oliwy i octu. Przypraw sałatkę do smaku.

Łatwe

20 min

1 porcja

Bezglutenowe
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  Składniki

  120 g mąki gryczanej

  2 jajka

  300 ml mleka

  25 g roztopionego masła

  szczypta soli

  jogurt naturalny

  dowolne owoce

NALEŚNIKI 
GRYCZANE

Wykonanie

Mąkę wsyp do miski, dodaj sól, jajka oraz mleko. Zmiksuj lub wymieszaj na gładkie ciasto. 

Następnie dodaj roztopione masło i jeszcze raz zmiksuj. Ciasto przykryj ściereczką i odstaw 

na minimum 20 minut.

Rozgrzej dobrze patelnię. Przed nabieraniem ciasta łyżką wazową wymieszaj je. Wlewaj 

niewielką porcję ciasta, rozprowadź je po powierzchni patelni i smaż do zrumienienia z obu 

stron. Jeśli ciasto ciężko rozprowadza się po patelni możesz dodać więcej mleka 

i zmiksować.

Łatwe

30 min

8 sztuk

Wegetariańskie

Bezglutenowe
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  Składniki

  2 kromki chleba żytniego

  1/2 awokado

  2 jajka

  1 pomidor

  sól

  pieprz

  szczypiorek

   JAJKA NA 
CHLEBIE ŻYTNIM

Wykonanie

Zrób tosty z 2 kawałków chleba i połóż je na talerzu. Rozgnieć awokado, dopraw do smaku 

i posmaruj nim kromki chleba. Następnie usmaż jajka sadzone. Na posmarowane kromki 

połóż jajka. Na górze dodaj plastry pomidora i posyp obficie pokrojonym szczypiorkiem.

Łatwe

15 min

1 porcja

Wegetariańskie
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  Składniki

  2 jajka (lekko ubite)

  25 g sera feta (pokruszony)

  5 kawałków pomidorów

  suszonych (ze słoika)

  1 łyżka st. oliwy z oliwek

  mix liści sałat

        OMLET 
Z SEREM FETA

Wykonanie

Podgrzej patelnię z olejem z oliwek, dodaj ubite jajka i zacznij smażyć. Kiedy jajka są już 

podsmażone, ale jeszcze lekko płynne, posyp je posiekanymi pomidorami oraz serem feta 

pokruszonym na kawałki. Złóż omlet na pół i smaż jeszcze przez 1 minutę przed podaniem. 

Podawaj z miksem z liści sałat.

Łatwe

15 min

1 porcja

Wegetariańskie

Bezglutenowe
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  Składniki

  2 jajka

  2 garści szpinaku

  50 g płatków owsianych

  masło do smażenia

  pomidor

  ogórek

  sól

  pieprz

        OMLET ZE 
SZPINAKIEM

Wykonanie

Szpinak porwij na mniejsze kawałki i wrzuć do miski. Do szpinaku dodaj 2 całe jajka oraz 

garść płatków owsianych (50 g). Dopraw całość solą i pieprzem i dobrze wymieszaj. Na 

rozgrzaną patelnię wlej przygotowaną wcześniej masę i smaż około 2 minuty na każdej 

stronie. Podawaj z sałatką z pomidorów i ogórków.

Łatwe

15 min

1 porcja

Wegetariańskie
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  Składniki

  4 jajka

  100 g szpinaku 

  (grubo pokrojonego)

  4 łyżki st. pesto

  100 ml śmietany

  1 łyżka st. startego żółtego

  sera

  przyprawy

        JAJKA 
ZAPIEKANE

Wykonanie

Rozgrzej piekarnik do 200 stopni C. Zmieszaj ze sobą posiekany szpinak, pesto, śmietanę 

i dopraw wszystko wedle uznania. Przełóż przygotowaną masę do naczynia żaroodpornego 

i posyp całość startym serem żółtym. Zrób 4 zagłębienia i wbij w nie jajka. Włóż do 

piekarnika i piecz przez około 10  12 min, aż białko jaj się zetnie. Żółtka powinny być nieco 

płynne.

Łatwe

15 min

2 porcje

Wegetariańskie

Bezglutenowe
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  Składniki

  170 g płatków owsianych 

  150 g rodzynek

  100 g suszonych moreli 

  (grubo posiekanych)

  100 g orzechów włoskich

  (pokruszonych)

  350 ml soku jabłkowego

  150 g jogurtu naturalnego

  miód

        MUESLI 
SZWAJCARSKIE

Wykonanie

W dużej misce wymieszaj ze sobą płatki owsiane, rodzynki, posiekane morele oraz orzechy. 

Zalej wszystko sokiem jabłkowym i zostaw na 10  20 minut, po to aby płatki i owoce 

nasiąknęły. Następnie podziel całość na 5 porcji. Na górze połóż łyżkę jogurtu i polej całość 

niewielką ilością miodu.

Łatwe

20 min

5 porcji

Wegetariańskie
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  Składniki

  1 szklanka kaszy kuskus

  2 szklanki soku jabłkowego

  250 g dowolnych owoców

 (maliny, truskawki)

  20 g rodzynek 

  orzechy włoskie

  migdały

  nasiona chia

        KUSKUS NA 
SŁODKO

Wykonanie

Kaszę kuskus wsyp do dużej miski i wymieszaj z rodzynkami. Sok jabłkowy zagotuj i zalej 

nim kuskus z rodzynkami. Odstaw i przykryj na 5 minut. Następnie dodaj orzechy, migdały 

i nasiona. Wymieszaj wszystko razem. Na górze połóż owoce.

Łatwe

15 min

2 porcje

Wegetariańskie



OBIADOWY 

HATTRICK
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OBIADOWY

HAT  TRICK

Obiad,  to dla sportowca,  jeden z  trzech głównych posiłków w ciągu 

dnia. Jak już wcześniej wspominaliśmy, każdy posiłek jest ważny dla 

piłkarza, który myśli o profesjonalnej grze w piłkę nożną. W związku 

z tym, zadbaj o to, aby to co jesz przybliżało cię do osiągnięcia twoi

ch celów i marzeń oraz zaspokajało twoje zapotrzebowanie na ener

gię. 

Dobrze  skomponowany  obiad,  poprzez  który  dostarczysz  swojemu 

ciału węglowodanów, tłuszczu i białka, pozwoli ci przygotować się na 

wieczorną  sesję  treningową  na  boisku  lub  na  siłowni.  Dzięki 

pełnowartościowemu  posiłkowi  twój  poziom  energii  będzie  na  tyle 

wysoki,  że  nie  będziesz  miał  problemów  z  nawet  najbardziej 

wymagającym i  intensywnym treningiem. Zyskasz dzięki  temu uzn

anie w oczach trenerów oraz kolegów z drużyny.

W tym rozdziale znajdziesz dziesięć przepisów na trzydaniowy obiad 

składający się z dania głównego, surówki oraz deseru. Opracowane 

przepisy  są  bardzo  różnorodne  dlatego  z  pewnością  znajdziesz 

wśród nich coś dla siebie. Mamy opcje między innymi dla wegetarian 

oraz osób wrażliwych na gluten. Jeżeli nie masz czasu, aby przygo

tować pełen zestaw posiłków możesz wykorzystać jedynie przepis na 

danie  główne.  Jeżeli  chcesz  natomiast  przygotować  dla  siebie  (lub 

znajomych)  prawdziwą  ucztę,  zachęcamy  do  przygotowania  całego 

zestawu obiadowego.
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  Składniki

  200 g piersi z kurczaka

  200 g makaronu chińskiego

  250 g mrożonych warzyw

  1 puszka zielonego groszku

  100 g czerwonej papryki

  1 łyżeczka imbiru

  1/2 łyżeczki chilli

  1 czerwona cebula

  4 łyżki st. sosu sojowego

  2 łyżki st. octu ryżowego

  2 ząbki czosnku

        DOMOWA 
CHIŃSZCZYZNA

Wykonanie

Pierś z kurczaka umyj, osusz ręcznikiem papierowym i pokrój w cienkie paseczki. Olej 

rozgrzej na głębokiej patelni i smaż na nim kurczaka. Paprykę i cebulę pokrój w paseczki 

i dorzuć na patelnię kiedy kurczak będzie już podsmażony. Następnie na patelnię dodaj 

mrożone warzywa i przyprawy, smaż przez około 10 min. pod przykryciem. Dodaj 500 ml 

wody i wrzuć makaron, wszystko razem wymieszaj. Wyłącz ogień i poczekaj, aż makaron 

wchłonie cały płyn. W razie potrzeby dolej wody.

Wymagające

30 min

4 porcje

Bezglutenowe



114

  Składniki

  2 ogórki

  1 cebula czerwona

  100 g sera twarogowego

  2 łyżki st. śmietany 10%

  sól

  pieprz

  koperek

        SURÓWKA 
Z OGÓRKÓW

Wykonanie

Umyj ogórki i pokrój w plasterki. Dodaj do nich drobno posiekaną cebulę. Serek twarogowy 

rozmieszaj ze śmietanką i dodaj do warzyw. Przypraw do smaku i dobrze wymieszaj całość. 

Przed podaniem posyp obficie drobno posiekanym koperkiem. 

Łatwe

15 min

4 porcje

Wegetariańskie

Bezglutenowe
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  Składniki

  2 łyżki st. masła

  4 jabłka (obrane i pokrojone)

  1 łyżeczka cynamonu

  2 łyżki st. cukru trzcinowego

  lody waniliowe

  herbatniki

       DESER LODOWY 
Z JABŁKAMI

Wykonanie

W małym garnku rozpuść masło na małym ogniu i dodaj jabłka, cynamon i cukier. Gotuj 

przez 10 minut, aż jabłka zrobią się miękkie, ale ciągle zachowują swój kształt. Następnie 

rozłóż całość na mniejsze porcje (podajemy w szklankach do deserów). Na górze dodaj 2 

łyżki lodów waniliowych oraz pokruszone herbatniki. Jabłka powinny być jeszcze ciepłe gdy 

podajemy na stół.

Łatwe

20 min

4 porcje

Wegetariańskie
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  Składniki

  200 g ryżu basmati

  200 g piersi z kurczaka

  200 ml mleka kokosowego

  2 łyżki st. curry w proszku

  1 łyżeczka cukru trzcinowego

  1 łyżka st. kurkumy

  1 cebula

  2 ząbki czosnku

  1/2 łyżeczki chilli

  1 łyżeczka imbiru w proszku

  starta skórka z cytryny

  1 łyżka st. soku z cytryny

       CURRY 
Z KURCZAKIEM

Wykonanie

W misce wymieszaj posiekany czosnek, chilli, imbir, sok i skórkę z cytryny oraz łyżkę oliwy 

z oliwek. Kurczaka pokrój w małe kawałki i zamarynuj przygotowanymi przyprawami. 

Odstaw do lodówki na 5 minut. Na patelni zeszklij cebulę, a następnie dodaj kurczaka wraz 

z marynatą. Podsmaż na złoty kolor, następnie zmniejsz ogień i dodaj cukier, curry i 

kurkumę. Na koniec dodaj mleko kokosowe i gotuj przez około 5 minut często mieszając. 

Dopraw do smaku solą oraz pieprzem. Podawaj z ryżem.

Łatwe

30 min

2 porcje

Bezglutenowe
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  Składniki

  1/4 małej główki białej kapusty

  1 por

  1/2 cebuli czerwonej

  1/2 jabłka

  jogurt naturalny

  sól

  pieprz

       SURÓWKA 
Z PORA I KAPUSTY

Wykonanie

Białą kapustę, pora i cebulę posiekaj. Jabłko zetrzyj na tarce lub pokrój w drobną kostkę. 

Wszystkie składniki wymieszaj ze sobą, dopraw pieprzem i solą. Dodaj jogurt (do uzyskania 

pożądanej konsystencji).

Łatwe

15 min

4 porcje

Wegetariańskie

Bezglutenowe
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  Składniki

  25 g masła

  100 g czekolady gorzkiej (50%)

  1 jajko

  75 g cukru trzcinowego

  30 g mąki pszennej

  1/4 łyżeczki proszku do pieczenia

  50 g orzechów włoskich

  (posiekanych)

       CZEKOLADOWE 
BROWNIE

Wykonanie

Masło roztop w małym garnku, a następnie dodaj 150 g czekolady (całość topimy 

i mieszamy). Jajka ubij razem z cukrem trzcinowym (całe jajka). Do ubitych jajek dodaj 

roztopione masło z czekoladą, mąkę oraz proszek do pieczenia. Całość wymieszaj. Na 

koniec dodaj posiekane orzechy włoskie oraz pozostałą część czekolady (również drobno 

posiekaną). Wymieszaną masę rozłóż na mniejsze porcje na papier do pieczenia (robimy 

małe ciastka) i piecz w piekarniku przez około 10 minut w temperaturze 180 stopni C.

Łatwe

25 min

6 sztuk

Wegetariańskie
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  Składniki

  500 g mięsa mielonego z indyka

  400 g ziemniaków

  1/2 łyżki st. tymianku

  1 cytryna

  250 g czerwonych buraczków

  (ugotowanych)

  1 cebula czerwona (posiekana)

  2 łyżki st. posiekanego kopru

  2 łyżki st. oliwy z oliwek

  2 łyżki st. musztardy

       BURGERY 
Z INDYKA

Wykonanie

Mielone mięso z indyka włóż do miski i wsyp tymianek. Zetrzyj skórkę z całej cytryny 

i dodaj przyprawy do smaku. Rękoma wymieszaj dokładnie wszystkie składniki i uformuj 4 

burgery. Włóż do lodówki, aby je schłodzić. Czerwone buraczki zmieszaj z sokiem z połowy 

cytryny, cebulą, koprem oraz oliwą z oliwek i musztardą. Ugotowane ziemniaki ugnieć na 

puree dodając niewielką ilość mleka. Burgery smaż na patelni lub grillu przez około 5 minut 

z każdej strony. Podajemy na talerzu z dodatkiem buraczków oraz porcją puree.

Średnia trudność

45 min

2 porcje

Bezglutenowe



120

  Składniki

  1 mniejsza cukinia

  12 marchewki

  kilka rzodkiewek

  1 łyżka st. soku z cytryny

  1 łyżka st. oliwy z oliwek

  pieprz 

  sól

       SURÓWKA 
Z CUKINII

Wykonanie

Umyj dokładnie wszystkie warzywa. Z cukinii obetnij końce, marchew obierz. Warzywa 

zetrzyj na tarce o dużych oczkach lub pokrój. Dodaj oliwę oraz przyprawy.

Łatwe

10 min

4 porcje

Wegetariańskie

Bezglutenowe
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  Składniki

  1 szklanka płatków owsianych

  błyskawicznych

  1 łyżka st. miodu

  3 łyżki st. masła orzechowego

  50 ml mleka

  50 g orzechów włoskich

  (podprażone i posiekane)

  25 g suszonych rodzynek

  2 łyżki st. kakao

       ORZECHOWE 
PRALINY

Wykonanie

W misce wymieszaj ze sobą płatki owsiane, masło orzechowe, miód, kakao i posiekane 

rodzynki. Dodaj orzechy włoskie i stopniowo dolewaj mleka, ciągle mieszając. Masę 

o zwartej konsystencji schłodź w lodówce przez 15 minut. Po wyjęciu uformuj niewielkie 

praliny. Posyp je kakao.

Łatwe

20 min

10 sztuk

Wegetariańskie
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  Składniki

  4 średniej wielkości ziemniaki

  200 g tuńczyka z puszki

  1/2 czerwonej cebuli

  (posiekana)

  1 papryczka chili    

  (drobno pokrojona)

  sok z 1 limonki

  200 g jogurtu greckiego

  szczypiorek

       ZIEMNIAKI 
Z TUŃCZYKIEM

Wykonanie

Umyj dokładnie ziemniaki i włóż do piekarnika. Piecz przez 60 minut, aż zrobią się miękkie. 

Wyjmij ziemniaki i rozetnij na pół. Umieść na talerzu. Na ziemniaki nałóż tuńczyka. Dodaj 

czerwonej cebuli i chili. Na końcu skrop całość sokiem z limonki. Dołóż do każdej porcji 

jogurt grecki i posyp posiekanym szczypiorkiem.

Łatwe

60 min

2 porcje

Bezglutenowe
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  Składniki

  1 brokuł (ugotowany al dente)

  5 rzodkiewek

  1 pomidor

  szczypiorek

  sól

  pieprz

       SAŁATKA 
BROKUŁOWA

Wykonanie

Ugotowane brokuły rozdziel na mniejsze kawałki, dodaj pokrojone rzodkiewki oraz 

pomidory. Posyp drobno posiekanym szczypiorkiem. Dopraw do smaku przyprawami.

Łatwe

15 min

2 porcje

Wegetariańskie

Bezglutenowe
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  Składniki

  3 dojrzałe banany

  100 g jabłka

  2 jajka

  200 g mąki razowej pszennej

  1 proszek do pieczenia

  1/2 łyżeczki cynamonu

  50 g orzechów włoskich

  (posiekanych)

  1 dodatkowy banan do dekoracji

       CHLEBEK 
BANANOWY

Wykonanie

Obierz jabłko, usuń pestki i zetrzyj je na tarce. 3 dojrzałe banany rozgnieć widelcem na 

papkę i ubij z jajkami na puszystą masę. Dodaj jabłka i wymieszaj. Mąkę połącz z proszkiem 

do pieczenia i cynamonem. Następnie suche składniki dodaj do przygotowanej masy 

bananowej i wymieszaj (krótko, ale dobrze). Na końcu dodaj orzechy. Całość przełóż do 

prostokątnej foremki. Na wierzchu połóż przeciętego na pół banana jako dekorację. Piecz 

w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C przez około 45 min.

Średnia trudność

60 min

10 porcji

Wegetariańskie
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  Składniki

  400 g małych ziemniaków

  8 szparagów (przeciętych 

  w pół)

  2 filety z ryby 

  2 łyżki st. oliwy z oliwek

  100 g pomidorków cherry

  1 łyżka st. octu jabłkowego

  liście bazylii

       RYBA ZE 
SZPARAGAMI

Wykonanie

Rozgrzej piekarnik do 220 stopni C. Wrzuć ziemniaki do naczynia żaroodpornego i dodaj 1 

łyżkę oliwy z oliwek. Piecz ziemniaki przez około 20 minut, aż zaczną robić się brązowe. 

Następnie dodaj szparagi do ziemniaków i wstaw do piekarnika na kolejne 15 minut. Po 15 

minutach dodaj pomidorki cherry skropione octem oraz filety z ryby (ułóż je pomiędzy 

warzywami). Całość polej pozostałą oliwą z oliwek i wstaw ponownie do piekarnika na 

ostatnie 1015 minut, aż ryba będzie gotowa. Po wyjęciu z piekarnika danie dekorujemy 

liściami bazylii.

Łatwe

60 min

2 porcje

Bezglutenowe
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  Składniki

  250 marchewki

  1 por (biała część)

  1 jabłko

  2 łyżeczki soku z cytryny

  1 łyżka st. śmietany 10%

  1 łyżeczka miodu

  sól

  pieprz

       SURÓWKA 
Z MARCHEWKI

Wykonanie

Marchew i jabłko obierz i zetrzyj na tarce o małych oczkach. Dodaj sok z cytryny, miód 

i wymieszaj. Pora podziel wzdłuż na 4 części, pokrój cienko na mniejsze kawałki. Śmietanę, 

pieprz i sól połącz razem. Dodaj do warzyw i wymieszaj, aby składniki się połączyły.

Łatwe

15 min

3 porcje

Wegetariańskie

Bezglutenowe
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  Składniki

  500 g jabłek

  200 g płatków owsianych

  błyskawicznych 

  1/4 szklanki mąki pszennej

  orkiszowej

  100 g masła

  1/4 szklanki cukru trzcinowego

  szczypta cynamonu

  szczypta kardamonu

  1/2 szklanki rodzynek

       JABŁKA 
Z KRUSZONKĄ

Wykonanie

Jabłka obierz i pokrój w drobną kostkę. Dodaj do nich rodzynki. Roztop masło na patelni 

i podsmaż płatki owsiane z mąką orkiszową do lekkiego zezłocenia. Dopraw cynamonem, 

kardamonem i cukrem. Włóż jabłka do naczynia żaroodpornego i przykryj przygotowaną 

kruszonką z płatków i mąki. Piecz w temperaturze 180 stopni przez około 30 minut.

Średnia trudność

50 min

8 porcji

Wegetariańskie
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  Składniki

  350 g cukinii

  8 szt. cebuli dymki

  200 g kaszy gryczanej prażonej

  2 łyżki st. oleju lnianego

  400 g soczewicy zielonej

  30 g suszonych śliwek

  10 g orzechów włoskich

  koperek

  sok z jednej cytryny

  1/2 łyżeczki chili

  30 g sera koziego

       KASZA 
Z WARZYWAMI

Wykonanie

Cukinię pokrój w plastry i zgrilluj, aż stanie się lekko przybrązowiona i miękka. 

W międzyczasie cebulę dymkę podsmaż na patelni, aż zmięknie i nabierze koloru (możesz 

pokroić ją w połówki przed smażeniem). W garnku zagotuj wodę i dodaj kaszę. Gotuj 

zgodnie z oznakowaniem na opakowaniu. Następnie odcedź i skrop olejem. Odstaw do 

ostygnięcia na 5 minut. W dużym naczyniu wymieszaj ze sobą kaszę, ugotowaną soczewicę, 

suszone śliwki, orzechy, sok z cytryny, chili oraz koperek. Następnie rozłóż całość na 

mniejsze talerze. Na górze połóż zgrillowaną cukinię, cebulę oraz pokruszony ser kozi.

Średnia trudność

45 min

4 porcje

Wegetariańskie

Bezglutenowe
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  Składniki

  500 g kiszonej kapusty

  1 duża marchew

  1 jabłko

  1 cebula czerwona

  oliwa z oliwek

  pieprz

       SURÓWKA 
Z KAPUSTY

Wykonanie

Kapustę kiszoną pokrój na drobniejsze kawałki. Marchewkę, jabłko oraz cebulę zetrzyj na 

grubych oczkach tarki. Dodaj pozostałe składniki i wymieszaj. Możesz ozdobić posiekaną 

natką pietruszki.

Łatwe

10 min

5 porcji

Wegetariańskie

Bezglutenowe
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  Składniki

  85 g herbatników

  200 g sera twarogowego

  200 g jogurtu greckiego

  4 łyżki st. cukru pudru

  ekstrakt z wanilii

  2 łyżki st. konfitury truskawkowej

  100 g truskawek (pociętych na

  pół)

       SERNIK 
TRUSKAWKOWY

Wykonanie

Herbatniki rozbij na małe kawałki i rozłóż na dnie 4 szklanek lub miseczek. Ubij twarożek, 

jogurt, cukier oraz ekstrakt z wanilii do uzyskania jednolitej, gładkiej masy i przełóż na 

przygotowane herbatniki. Schłodź w lodówce przed podaniem. Konfiturę wymieszaj razem 

z przygotowanymi truskawkami. Rozdziel całość na przygotowane wcześniej 4 porcje. 

Udekoruj truskawkami.

Łatwe

15 min

4 porcje

Wegetariańskie
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  Składniki

  300 g wołowiny (pokrojona 

  w paski)

  200 g ryżu basmati

  1 cebula (drobno pokrojona)

  1 ząbek czosnku (pokrojony)

  2 łyżki st. oliwy z oliwek

  1 czerwona papryka (pokrojona)

  400 g pomidorów krojonych 

  z puszki

  rozmaryn (posiekany)

  50 g oliwek

       GULASZ 
Z WOŁOWINY

Wykonanie

W dużym rondlu podsmaż cebulę oraz czosnek na oliwie, dopóki nie zmiękną i nie nabiorą 

koloru. Następnie dorzuć wołowinę, paprykę, pomidory, rozmaryn i całość zagotuj. Gulasz 

duś przez 25 minut dopóki mięso nie będzie dobrze ugotowane (dodajemy wody jeżeli 

potrzeba). Po ugotowaniu dodaj oliwki i wymieszaj całość. Podawaj z ryżem.

Łatwe

35 min

4 porcje

Bezglutenowe
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  Składniki

  50 g liści szpinaku

  1 awokado

  1 ogórek

  50 g sera feta

  pestki dyni

  Sos:

  jogurt naturalny

  czosnek granulowany

  sól

  pieprz

       SAŁATKA ZE 
SZPINAKIEM

Wykonanie

Umyj i osusz liście szpinaku. Awokado i ogórka pokrój w grubszą kostkę. Ser feta pokrusz 

na mniejsze kawałki. Wszystkie składniki wymieszaj ze sobą. Sos: do 2 łyżek jogurtu dodaj 

szczyptę soli, pieprz oraz czosnek granulowany. Składniki dokładnie wymieszaj. Polej sosem 

przygotowaną wcześniej sałatkę. Dodatkowo na wierzchu posyp pestkami dyni.

Łatwe

15 min

2 porcje

Wegetariańskie

Bezglutenowe
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  Składniki

  3 szklanki mąki migdałowej

  1 łyżeczka proszku do pieczenia

  1/4 łyżeczki soli

  4 jajka

  1 łyżka st. miodu

  1 łyżeczka octu jabłkowego

  1 łyżka st. soku z pomarańczy

  1 łyżka st. startej skórki 

  z pomarańczy

  50 g suszonej żurawiny

       CIASTO 
Z ŻURAWINĄ

Wykonanie

Połącz wszystkie składniki suche w dużej misce. W drugiej misce ubij jajka, dodaj miód, 

ocet jabłkowy, sok z pomarańczy. Ubijaj, aż składniki dobrze się połączą. Następnie połącz 

składniki suche z mokrymi i wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Dodaj skórkę 

pomarańczy oraz żurawinę. Masę wlej do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz 

przez 45 minut w temperaturze 180 stopni C. Przed podaniem odstaw do ostygnięcia.

Średnia trudność

45 min

10 porcji

Wegetariańskie

Bezglutenowe
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  Składniki

  200 g makaronu mie

  400 g wołowiny (pokrojona)

  1 duży brokuł (w kawałkach)

  1 łyżka st. oleju sezamowego

  Sos:

  3 łyżki st. sosu sojowego

  2 łyżki st. sosu oyster

  1 łyżka st. ketchupu

  2 ząbki czosnku (rozgniecione)

  kawałek imbiru (starty)

  1 łyżka st. octu jabłkowego

       NOODLE 
Z WOŁOWINĄ

Wykonanie

Rozpocznij od przygotowania sosu. Wymieszaj przygotowane składniki w małej misce. 

Następnie zagotuj wodę w garnku i wrzuć brokuła. Gotuj kilka minut, a potem dodaj do 

garnka makaron. Całość gotuj przez następne 3 minuty. W międzyczasie rozgrzej olej na 

patelni (musi być bardzo gorący) i usmaż paski wołowiny, dopóki nie staną się mocno 

brązowe. Następnie dodaj przygotowany sos, zamieszaj, podduś przez chwilę i wyłącz 

palnik. Odcedź makaron z brokułem, dodaj do wołowiny i wymieszaj. Podawaj na gorąco.

Średnia trudność

30 min

3 porcje
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  Składniki

  2 jabłka

  50 g orzechów włoskich

  50 g rodzynek

  50 g suszonych moreli

  25 g płatków migdałowych

  jogurt naturalny

  sok z 1 cytryny

       SURÓWKA 
Z BAKALIAMI

Wykonanie

Jabłka dokładnie umyj, pokrój w półplasterki i skrop sokiem z cytryny. Orzechy pokrój 

i upraż na patelni z płatkami migdałowymi. Morele pokrój na drobne paski. Wymieszaj 

wszystkie składniki dodając rodzynki. Dołóż 2 łyżki jogurtu naturalnego.

Łatwe

15 min

4 porcje

Wegetariańskie

Bezglutenowe
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  Składniki

  10 łyżek st. wiórków kokosowych

  3 łyżki st. masła orzechowego

  1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

  3 łyżki st. miodu

  1 łyżeczka siemienia lnianego

  1 łyżeczka nasion chia

  4 kawałki czekolady gorzkiej

  skórka pomarańczy

       BATONIKI 
KOKOSOWE

Wykonanie

Wszystkie składniki poza czekoladą i skórką pomarańczy mieszamy dokładnie w misce. Po 

uzyskaniu jednolitej masy przełóż ją do prostokątnego naczynia i ubij równomiernie jak 

ciasto. Wstaw do zamrażarki na 15 min. Masę wyjmij z naczynia i pokrój ostrym nożem na 

kilka mniejszych batonów. Oblej je roztopiona czekoladą i posyp startą skórką 

z pomarańczy. Wstaw do lodówki, aby polewa się ścięła.

Łatwe

25 min

4 porcje

Wegetariańskie

Bezglutenowe
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  Składniki

  400 g piersi z kurczaka

  400 g czerwonej fasoli (puszka)

  400 ml mleka kokosowego (7%)

  1/2 łyżeczki tymianku

  6 cebulek dymek

  200 g ryżu basmati

  Marynata miodowomusztardowa:

  2 łyżki st. oliwy z oliwek

  2 łyżki st. musztardy

  2 łyżki st. miodu

  1 łyżeczka papryki słodkiej

   RYŻ Z
FASOLĄ

Wykonanie

Pokrój pierś z kurczaka w cienkie paski. Przygotuj marynatę mieszając ze sobą wszystkie 

składniki. Następnie mięso natrzyj przygotowaną marynatą i odstaw do lodówki na pół 

godziny. Gotowanie: do garnka dodaj fasolę, mleko kokosowe, tymianek, 4 cebule dymki 

(pokrojone) i 100 ml wody. Całość zagotuj i duś na małym ogniu. Wypłukany wcześniej ryż 

wsyp do garnka i gotuj na średnim ogniu przez około 10 minut, mieszając od czasu do 

czasu. Zmniejsz ogień i gotuj przez następne 5 minut, aż ryż zrobi się miękki, a cały płyn 

zostanie wchłonięty. W międzyczasie usmaż kurczaka na patelni. Całość podziel na mniejsze 

porcje i podaj na talerzu.

Wymagające

45 min

4 porcje

Bezglutenowe
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  Składniki

  250 g młodej cukinii

  50 g czarnych oliwek

  20 g łuskanego słonecznika

  2 łyżki st. soku z cytryny

  4 łyżki st. oliwy z oliwek

  sól

  pieprz

   SURÓWKA 
Z OLIWKAMI

Wykonanie

Ziarna słonecznika upraż na patelni. Cukinię umyj i osusz. Pokrój w długie cienkie paski 

(powinny przypominać makaron). Oliwki pokrój w plasterki. Do soku z cytryny wsyp pieprz 

oraz sól i dodaj oliwę z oliwek. Wszystko dobrze wymieszaj do uzyskania emulsji. Następnie 

wszystkie składniki surówki wymieszaj ze sobą. 

Łatwe

15 min

3 porcje

Wegetariańskie

Bezglutenowe
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  Składniki

  2 dojrzałe awokado

  1 duży banan (pokrojony)

  6 suszonych śliwek

  6 łyżek st. mleka kokosowego

  2 łyżki st. masła

  orzechowego

  3 łyżki st. kakao

  100 g jogurtu naturalnego

  2 łyżeczki miodu

  gorzka czekolada do dekoracji

   PUDDING 
CZEKOLADOWY

Wykonanie

Miąższ z awokado przełóż do miksera. Dodaj pokrojonego banana, śliwki, mleczko 

kokosowe, masło orzechowe oraz kakao. Miksuj do uzyskania jednolitej masy (możesz 

dodać więcej mleka jeżeli masa jest zbyt gęsta). Całość masy podziel na 4 małe porcje 

i przełóż do szklanek. Dodaj łyżkę jogurtu do każdej porcji i skrop miodem. Ozdób startą na 

drobno czekoladą. Odstaw do lodówki przynajmniej na 30 minut. 

Łatwe

15 min

4 porcje

Wegetariańskie

Bezglutenowe
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  Składniki

  150 g makaronu (penne)

  1 czerwona cebula

  200 g piersi z kurczaka

  1 łyżka st. oliwy z oliwek

  2 ząbki czosnku

  1 łyżeczka oregano

  1 puszka krojonych

   pomidorów

  50 ml śmietany 30%

  bazylia

  sól, pieprz

   MAKARON 
Z POMIDORAMI

Wykonanie

Ugotuj makaron w osolonej wodzie. Na większej patelni na oliwie podduś pokrojoną 

w kosteczkę cebulę, dodaj pokrojoną w kosteczkę pierś kurczaka i obsmaż na większym 

ogniu. Pod koniec dodaj pokrojony czosnek, dopraw solą, pieprzem oraz oregano. Dodaj 

posiekane pomidory z puszki i zagotuj. Dopraw solą, pieprzem. Gotuj na średnim ogniu 

przez ok. 10 minut. Następnie dodaj śmietankę oraz bazylię, wymieszaj i zagotuj delikatnie 

mieszając. Podawaj z makaronem. 

Łatwe

30 min

2 porcje
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  Składniki

  1/2 sałaty lodowej

  1 czerwona papryka

  1 ogórek

  1/2 czerwonej cebuli

  50 g sera feta

  1 pomidor

  czarne oliwki

  oliwa z oliwek

  ocet jabłkowy 

  zioła prowansalskie

  sól, pieprz

     SAŁATKA 
GRECKA

Wykonanie

Warzywa pokrój i wymieszaj ze sobą. Dodaj pokrojony w kostkę ser feta. Polej całość oliwą 

z oliwek i octem jabłkowym. Dopraw i dobrze wymieszaj. 

Łatwe

15 min

4 porcje

Wegetariańskie

Bezglutenowe
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  Składniki

  2 szklanki mąki migdałowej

  1/2 szklanki cukru trzcinowego

  1 łyżeczka proszku do pieczenia

  5 jajek

  2 jabłka

  garść płatków migdałowych

     CIASTO 
MIGDAŁOWE

Wykonanie

Jabłka obierz ze skórki i pokrój w drobną kostkę (zostaw pół jabłka do dekoracji). Jabłka 

gotuj z odrobiną wody, aż zmiękną. Następnie ostudź i zblenduj. Jajka ubij z cukrem na 

puszystą masę. Następnie dodaj mąkę migdałową, proszek do pieczenia, zblendowane 

jabłka i całość dobrze wymieszaj. Gotowe ciasto przełóż do foremki wyłożonej papierem do 

pieczenia. Na wierzchu ułóż pozostałe jabłko pokrojone w plastry i posyp płatkami 

migdałowymi. Piecz przez około 50 min w temperaturze 170 stopni C.  

Łatwe

60 min

10 porcji

Wegetariańskie

Bezglutenowe



KOLACJA 

MISTRZÓW
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KOLACJA

MISTRZÓW

Po  całym dniu  spędzonym w  szkole  oraz  na  treningach  twoje  ciało 

domaga się składników odżywczych, które pozwolą mu się zregener

ować oraz przygotować do nastepnego dnia. Tym bardziej więc pow

inieneś  zadbać  o  to,  aby  kolacja,  którą  zjesz  uwzględniała  te 

wszystkie  wymagania.  Jako  jeden  z  trzech  głównych  posiłków 

w  trakcie  dnia,  kolacja  powinna  dostarczać  twojemu  organizmowi 

określonej  ilości  kalorii  (o  tym  jak  wyliczyć  zapotrzebowanie  kal

oryczne mogłeś przeczytać w rozdziale pierwszym) oraz makroskład

ników. 

Jedzenie  wyłącznie  wysokowęglowodanowych  posiłków  wieczorem, 

nie  uwzględniających  odpowiedniej  ilości  białka  i  tłuszczu  może 

okazać  się  chybionym  pomysłem.  Unikaj  więc  pokarmów  opartych 

na cukrach prostych i zadbaj o odpowiednią dawkę dobrej jakości bi

ałka. Twoje mięśnie ci za to podziękują.

W  tym  rozdziale  znajdziesz  osiem  przepisów  na  pełnowartościową 

kolację, która uwzględnia wszystkie potrzebne makroskładniki. Pam

iętaj,  aby  nie  spożywać  ostatniego  posiłku  zbyt  późno.  Daj  szansę 

swojemu ciału na strawienie pokarmu i wykorzystanie wartości odży

wczych w nim zawartych.
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  Składniki

  200 g liści sałaty masłowej

  200 g sera brie

  1 duża gruszka

  25 g orzechów włoskich

  1 łyżka st. miodu

  1 łyżeczka musztardy

  1 łyżeczka masła

  sok z pomarańczy  

  oliwa z oliwek

  sól

  pieprz

     SAŁATKA 
Z GRUSZKĄ

Wykonanie

Na suchej patelni upraż orzechy. Odstaw do ostygnięcia i posiekaj na drobniejsze kawałki. 

Na tej samej patelni rozpuść masło i podsmaż pokrojoną na mniejsze części gruszkę 

(oddziel gniazda nasienne). Owoce polej miodem, skrop intensywnie sokiem z pomarańczy 

i przytrzymaj jeszcze chwilę na patelni. Pozostałości ze smażenia gruszek przelej do 

miseczki. Dopraw oliwą, musztardą, solą i pieprzem.  Ser brie pokrój na mniejsze kawałki. 

Na talerzu rozłóż sałatę, ser i gruszki. Polej dressingiem i posyp orzechami.   

Łatwe

25 min

2 porcje

Wegetariańskie

Bezglutenowe
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  Składniki

  1 kalafior

  130 g żółtego sera Gouda

  1 jajko

  1 łyżeczka tymianku

  1 łyżeczka bazylii

  1 łyżeczka suszonego czosnku

  szczypta słodkiej papryki

  3 łyżeczki koncentratu

   pomidorowego

  100 g papryki żółtej

  pieczarki, oliwki, 

  pomidory cherry

     PIZZA 
Z KALAFIORA

Wykonanie

Kalafior rozdrobnij w blenderze. Ugotuj w osolonym wrzątku na małym ogniu (około 

12 min). Kalafior odcedź po ugotowaniu i przestudź. Następnie dodaj ser gouda, jajko 

i przyprawy. Wymieszaj na jednolitą masę. Ciasto wyłóż na blachę wyłożoną papierem do 

pieczenia. Piecz w piekarniku przez około 20 min. w 200 stopniach C. Następnie wyjmij, 

posmaruj sosem przygotowanym z koncentratu, soli i przypraw. Na ciasto nałóż pokrojone 

pieczarki i oliwki oraz paprykę i posyp startym serem. Piecz przez następne 15 min.  

Wymagające

60 min

2 porcje

Wegetariańskie

Bezglutenowe



147

  Składniki

  250 g makaronu

  100 g sera feta

  10 g świeżego kopru (posiekany)

  1 łyżka st. soku z cytryny

  oliwa z oliwek

  250 g buraków czerwonych

  (ugotowanych)

  Sos:

  50 ml oliwy z oliwek

  1 łyżeczka soli

  3 ząbki czosnku

  1 papryczka chili

     MAKARON 
Z BURACZKAMI

Wykonanie

Ugotuj makaron zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. W międzyczasie przygotuj sos. 

Wrzuć pokrojone, ugotowane buraczki do blendera, dodaj oliwę z oliwek, sól, czosnek i chili. 

Zmiksuj do uzyskania jednolitej konsystencji. Do miseczki wrzuć pokruszony ser feta. Dodaj 

posiekany koperek, skrop sokiem z cytryny i całość wymieszaj. Ugotowany makaron odcedź 

i dodaj do niego przygotowany sos. Wymieszaj dokładnie. Przed podaniem makaron posyp 

serem feta wymieszanym z koperkiem.  

Średnia trudność

30 min

4 porcje

Wegetariańskie
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  Składniki

  100 g kaszy gryczanej prażonej

  100 g piersi z kurczaka

  2 łyżki st. sosu sojowego

  1 łyżka st. oliwy z oliwek

  1 ząbek czosnku

  1 mała cukinia

  1 por

  1/2 szklanki zielonego groszku

  2 łyżeczki ziół prowansalskich

  1 łyżeczka słodkiej papryki

  natka pietruszki

     KASZA 
GRYCZANA

Wykonanie

Ugotuj kaszę, odcedź i wyłóż na duży talerz. Wymieszaj z sosem sojowym i zostaw do 

ostygnięcia. Na dużej patelni usmaż pokrojone w kostkę mięso na oliwie z oliwek. Dodaj 

pokrojonego w kostkę pora oraz plasterki czosnku. Smaż przez około 3 minuty. Następnie 

dodaj pokrojoną cukinię oraz zielony groszek. Dopraw całość solą pieprzem, ziołami 

i papryką. Smaż przez około 7 minut, aż warzywa zmiękną. Dodaj kaszę gryczaną, 

wymieszaj całość i smaż jeszcze przez około 2 minuty. Przed podaniem posyp posiekaną 

drobno natką pietruszki.   

Łatwe

30 min

2 porcje

Bezglutenowe
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  Składniki

  200 małych ziemniaków

  200 g fileta z makreli (w oliwie 

  z oliwek)

  4 cebule dymki

  150 g ugotowanego buraka

  czerwonego

  pomidorki koktajlowe

  sok z 1 cytryny

  skórka z 1/2 cytryny

  kminek

     MAKRELA Z 
ZIEMNIAKAMI

Wykonanie

Ziemniaki umieść w garnku i gotuj, aż zrobią się miękkie. Następnie ostudź je i pokrój 

w cienkie plastry. Filet z makreli pokrusz na mniejsze kawałki i wrzuć do miski, razem 

z pokrojonymi ziemniakami, cebulą dymką, buraczkiem oraz koperkiem. W oddzielnej misce 

wymieszaj ze sobą oliwę z oliwek (pozostałą z fileta z makreli), sok z cytryny, kminek oraz 

dodatkowe przyprawy jak sól i pieprz. Przygotowanym dressingiem polej sałatkę, 

a następnie dodaj pomidorki koktajlowe i posyp startą skórką z cytryny.

Łatwe

30 min

2 porcje

Bezglutenowe



150

  Składniki

  200 g makaronu

  200 g piersi z indyka

  1 awokado

  50 g płatków migdałowych

  2 łyżki st. oliwy z oliwek

  2 ząbki czosnku

  liście bazylii

  natka pietruszki

  sól

  pieprz

     MAKARON 
Z INDYKIEM

Wykonanie

Makaron ugotuj zgodnie z oznaczeniami na opakowaniu. Mięso pokrój na mniejsze kawałki, 

dopraw solą i pieprzem i usmaż na patelni. Następnie upraż migdały i odstaw do 

ostygnięcia. Do blendera wrzuć migdały, czosnek, bazylię, natkę pietruszki, rozgniecione 

awokado, oliwę z oliwek i szczyptę soli. Całość zblenduj na jednolitą masę. Do makaronu 

dodaj pesto oraz indyka. Całość delikatnie wymieszaj. Danie posyp płatkami migdałowymi 

oraz udekoruj liściami bazylii.   

Łatwe

30 min

2 porcje
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  Składniki

  100 g fileta z łososia

  (ugotowany)

  200 g sera twarogowego

  4 bajgle

  skórka i sok z połowy cytryny

  2 łyżki st. posiekanego

  szczypiorku

  

     BAJGLE 
Z ŁOSOSIEM

Wykonanie

Ugotowany filet z łososia rozdrobnij i wrzuć do miski. Dodaj serek, sok i startą skórkę 

z cytryny, szczypiorek oraz sporą ilość czarnego pieprzu. Wymieszaj wszystko dokładnie 

widelcem. Bajgle przekrój na pół i lekko stostuj. Następnie na każdą połowę bajgla nałóż 

przygotowaną wcześniej masę. Na wierzchu posyp szczypiorkiem.   

Łatwe

15 min

2 porcje
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  Składniki

  200 g brokułów

  200 g piersi z kurczaka

  200 g brązowego ryżu

  20 g imbiru (drobno pokrojony)

  2 ząbki czosnku (pokrojony)

  1 czerwona cebula 

  1 czerwona papryka marynowana 

  2 łyżki st. oliwy z oliwek

  1 łyżeczka ostrej papryki

  1 łyżka st. miodu

  1 łyżka st. sosu sojowego

     KURCZAK 
Z BROKUŁAMI

Wykonanie

Brokuł wrzuć do garnka, zalej wrzątkiem i gotuj przez około 4 min. Na głębokiej patelni 

rozgrzej oliwę z oliwek, dodaj imbir, paprykę w proszku, czosnek i cebulę i całość podsmaż 

przez około 2 min. Następnie dodaj kurczaka i podsmaż kolejne 2 min. Brokuł odcedź 

i wrzuć na patelnię razem z sosem sojowym, miodem, pokrojoną papryką i niewielką ilością 

wody pozostałej z gotowania brokułów. Gotuj przez następne kilka minut. Ryż ugotuj 

zgodnie z instrukcją na opakowaniu.   

Łatwe

30 min

2 porcje

Bezglutenowe



PRZEKĄSKI 

NA WAGĘ 

ZŁOTA
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PRZEKĄSKI

NA WAGĘ ZŁOTA

Zapotrzebowanie kaloryczne piłkarza znacząco przekracza zapotrze

bowanie przeciętnego człowieka. Ma to oczywiście związek z charak

terystyką sportu. W czasie gry w piłkę nożną wykonujesz wiele akcji 

eksplozywnych, takich jak: sprinty, wyskoki, wślizgi, gwałtowne zmi

any  kierunku  biegu.  Wszytkie  te  elementy  gry  wymagają  dużych 

ilości energii, a tym samym dużej ilości kalorii dostarczanych organ

izmowi.

Przy  dużym  zapotrzebowaniu  na  kalorie  trzy  posiłki  dziennie mogą 

okazać się nie wystarczające. Dlatego też powinieneś w trakcie dnia 

spożywać  dodatkowe,  mniejsze  posiłki,  które  pozwolą  ci  uzupełnić 

poziom energii. 

W  tym  rozdziale  przedstawiamy  przepisy  na  mniejsze  przekąski, 

które  możesz  przygotować  w  wolnej  chwili  i  zjeść  wtedy,  kiedy 

będziesz  tego potrzebował. Do  twojej dyspozycji oddajemy dziesięć 

przepisów na posiłki, które uzupełnią  i ubarwią  twoją codzienną di

etę.  Dostarczą  również  twojemu  ciału  niezbędnych  makro  i  mik

roskładników.
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  Składniki

  150 g jogurtu naturalnego

  50 g jagód (opcjonalnie borówka

  amerykańska)

  20 g granoli

     JOGURTOWE 
PARFAIT

Wykonanie

Przygotuj wszystkie potrzebne składniki. Następnie połącz je wszystkie w szklance lub 

szklanej miseczce układając poszczególne składniki warstwami.

Łatwe

15 min

1 porcja

Wegetariańskie
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  Składniki

  4 kromki chleba żytniego

  2 dojrzałe awokado

  1 pomidor

  1/4 czerwonej cebuli (drobno

  posiekanej)

  1 ząbek czosnku (pokrojony)

  1 papryczka chili

  sok z 1/2 limonki

  świeża kolendra (drobno

  posiekana)

     GUACAMOLE NA 
CHLEBIE ŻYTNIM

Wykonanie

Miąższ z awokado wrzuć do dużej miski i rozgnieć widelcem. Pomidora, cebulę i czosnek 

pokrój w drobną kostkę i dodaj do awokado. Dopraw solą, pieprzem oraz sokiem z limonki. 

Dodaj posiekaną drobno kolendrę. Całość dokładnie wymieszaj, do uzyskania odpowiedniej 

konsystencji. Gucamole nakładamy na przygotowane wcześniej kromki chleba żytniego.

Łatwe

20 min

4 porcje

Wegetariańskie
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  Składniki

  3 łyżki st. nasion chia

  400 ml mleka kokosowego

  12 łyżki st. miodu

  1/2 łyżeczki wanilii mielonej

  szczypta cynamonu

  100 g mrożonych malin

  garść płatków migdałowych

     PUDDING 
MALINOWY

Wykonanie

Połącz ze sobą, w szklanej misce, nasiona chia, mleko kokosowe, miód, wanilię i cynamon. 

Wszystkie składniki ubij, aby dobrze się połączyły. Miskę przykryj i odstaw na noc do 

lodówki. Rano ubij całość jeszcze raz (możesz dodać trochę mleka, tak aby uzyskać 

preferowaną gęstość). Maliny rozmroź i zmiksuj. Masę rozłóż na mniejsze porcje dodając 

maliny i płatki migdałowe na górze.

Łatwe

15 min

3 porcje

Bezglutenowe

Wegetariańskie
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  Składniki

  200 ml soku żurawinowego

  175 g mrożonych malin

  100 ml mleka

  200 g jogurtu naturalnego

  1 łyżka st. miodu

     SMOOTHIE 
ŻURAWINOWE

Wykonanie

Wszystkie składniki umieść w blenderze i miksuj do uzyskania jednolitej konsystencji. 

Podziel na pożądaną ilość porcji i podawaj w szklankach.

Łatwe

15 min

2 porcje

Bezglutenowe

Wegetariańskie
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  Składniki

  400 g mąki pszennej

  2 łyżeczki proszku do pieczenia

  1/2 łyżeczki soli

  100 g masła (miękkiego)

  150 g cukru trzcinowego

  50 g nasion chia

  100 ml mleka kokosowego

  sok i skórka z całej cytryny

  2 jajka

  100 g jagód

     BABECZKI 
JAGODOWE

Wykonanie

Dodaj sok z cytryny do mleka kokosowego i odstaw na bok. Połącz ze sobą mąkę, proszek 

do pieczenia, sól, startą skórkę z cytryny i nasiona chia w średniej wielkości misce. W dużej 

misce zmiksuj ze sobą masło i cukier do uzyskania kremowej konsystencji. Następnie 

dodawaj jajka (jedno po drugim) mieszając z pozostałą masą. Dodaj mąkę i wymieszaj 

całość ręcznie. Dodaj mleko kokosowe z sokiem z cytryny i połącz całość ze sobą. Nałóż 

ciasto w foremki i posyp jagodami. Piecz w piekarniku przez 25 minut w temperaturze 190 

stopni C.

Wymagające

60 min

6 sztuk

Wegetariańskie
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  Składniki

  2 łyżki st. miodu

  1 jabłko (pokrojone w kostkę)

  100 g owoców koktajlowych

  (brzoskwinia, ananas, gruszka)

  100 g winogron czerwonych

  1 łyżka st. soku z cytryny

  1 łyżeczka cynamonu

     SAŁATKA 
OWOCOWA

Wykonanie

Wymieszaj ze sobą miód, cynamon i sok z cytryny. Odstaw na bok. Umieść w misce 

przygotowane wcześniej owoce, polej dressingiem z miodu i cytryny i delikatnie wymieszaj. 

Podawaj w mniejszych porcjach.

Łatwe

15 min

2 porcje

Wegetariańskie

Bezglutenowe
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  Składniki

  4 gotowe tortille

  100 g piersi kurczaka

  pomidorki koktajlowe

  2 ogórki

  100 g czerwonej papryki

  sałata lodowa 

  jogurt naturalny

  1 ząbek czosnku

  papryka słodka  

  masło do smażenia

  zioła prowansalskie  

     TORTILLA 
Z KURCZAKIEM

Wykonanie

Pierś z kurczaka pokrój w kostkę, posyp pieprzem, solą i papryką w proszku (dodaj inne 

przyprawy, które lubisz). Usmaż przygotowane mięso na niewielkiej ilości masła. Przygotuj 

sos czosnkowy – wymieszaj jogurt z przeciśniętym przez praskę czosnkiem oraz 

przyprawami. Tortillę podgrzej na patelni, posmaruj sosem czosnkowym, nałóż mięso 

i pokrojone wcześniej warzywa. Całość zawiń. 

Łatwe

25 min

4 porcje
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  Składniki

  225 g mąki pszennej

  1/4 proszku do pieczenia

  50 g masła

  25 g cukru pudru

  150 ml mleka

  1 jajko

  10 g rodzynek

  konfitura truskawkowa

 (opcjonalnie)

     BUŁECZKI 
MAŚLANE

Wykonanie

Połącz ze sobą mąkę, proszek do pieczenia, rodzynki oraz sól. Dodaj masło i rozprowadź 

w mące. Dodaj cukier oraz mleko i ugnieć ciasto. Masę rozłóż na płaskiej powierzchni 

posypanej mąką. Rozwałkuj delikatnie ciasto na grubość około 2 cm. Wytnij okrągłe bułeczki 

używając małej szklanki lub specjalnego wycinaka. Posmaruj górę każdej bułeczki 

roztrzepanym jajkiem. Piecz przez około 1215 minut w 220 stopniach. 

Łatwe

30 min

10 sztuk

Wegetariańskie
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  Składniki

  4 plastry łososia wędzonego

  100 g sera twarogowego

  1 łyżka st. śmietany

  2 rzodkiewki

  sok z limonki

  2 kromki chleba razowego

  ogórek

  sól, pieprz

     KANAPKI 
Z ŁOSOSIEM

Wykonanie

Serek twarogowy wrzuć do miski i rozgnieć, dodaj śmietanę oraz pokrojoną drobno 

rzodkiewkę. Wciśnij sok z limonki, wymieszaj wszystko razem i dopraw do smaku solą 

i pieprzem. Przygotowany twarożek nałóż na kromki chleba razowego. Dodaj plastry 

z łososia oraz pokrojony w plastry ogórek. 

Łatwe

15 min

1 porcja
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  Składniki

  4 kromki pieczywa pszennego

  2 pomidory

  czosnek

  liście bazylii

  oliwa z oliwek

  ser mozzarella

  sól

  pieprz

     BRUSCHETTA 
POMIDOROWA

Wykonanie

Ząbek czosnku rozetnij na pół i natrzyj nim przygotowane kromki pieczywa (z obu stron). 

Następnie pieczywo skrop oliwą z oliwek i podpiecz na patelni (z obu stron). Pomidory 

pokrój w kostkę i wrzuć do miski. Dodaj posiekaną drobno bazylię oraz oliwę z oliwek, sól 

i pieprz. Całość wymieszaj. Na podpieczone kromki nałóż pomidory, na górze dołóż ser 

mozzarella i skrop oliwą z oliwek. 

Łatwe

20 min

2 porcje

Wegetariańskie
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