
 תזונה למתאמנים

 ניר פינק

 דיאטן רצים וספורט



 ?למה תזונת ספורט

 מילוי מאגרים•

 שיפור ביצועים•

 דחיית עייפות•

 מניעת פציעות•

 שמירה על תפקוד מערכת החיסון•

 התאוששות מהירה•

 ועוד•

 



 ?למי תזונת ספורט

 ספורטאי•

 ?מתאמן חובב•

 אדם רגיל המתאמן •
 כ"בחד

 ?כמה פעמים בשבוע•

 ?איזה עצימות•



 :כללי –צרכי המתאמן 

 ?דרישה אנרגטית מוגברת•

 טווח גדול   –ג "ק/'גר 3-10פחמימות •

 גם טווח גדול   –ג "ק/'גר 1.2-1.7-2חלבון •

 .מהצריכה הקלורית היומית 20-30%שומן •

 !אב המזון הכי חשוב –נוזלים •

 !התאמה אישית חשובה•
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 פחמימות

 (  ?איפה)מאגר קטן בגוף •

מספקות יותר אנרגיה ליחידת זמן בהשוואה לשומן •

 וחלבון

 חשובות רק  •
 ?  לפעילות עצימה



 (אצל מתאמנים)המלצות לצריכת פחמימות 

 –שעה / ג"גרם פחמימות לק 1-1.5שעות מסיום אימון לאכול  0-4•
 ?  למי מתאים

 

 יום ואפילו פחות/ ג "ק/ גרם  3-7: פעילות מתונה•

 

 יום/ ג "ק/ גרם  7-12אינטנסיבית  –פעילות מתונה •

 

 -( שעות אימון ביום 4-6)פעילות מאוד אינטנסיבית •

 .ג ליום"ק/ גרם  10-12      



 סיכום -פחמימות 

 .במהלך ואחרי, לפני –חשובות לפעילות גופנית •

 חשובות לשימור הגליקוגן•

 גרגור פחמימות  •

•Train low compete 
 high? 



 חלבונים

 יום  -מתרומת האנרגיה הכללית ביום 2-3%•

 האחוז הולך וגדל ככל שיורדת רמת הגלוקוז בדם•

לאחר שעה של אימון עצים עליה בפירוק חלבון  •

 .  לאנרגיה

 הרבה מיתוסים  •



 צריכת חלבון במתאמנים

 0.8באוכלוסיה מומלץ •

 .ג"לק' גר

במתאמנים המלצות •

 ג"לק' גר 1.2-2נעות בין 

משתנה למתאמני כוח  •

לעומת מתאמנים 

 אירוביים



 תכולת חלבון במזונות השונים   

 גרם חלבון  25-30מזון המכיל    גרם חלבון 7 -מזון המכיל כ  

 'קוטג/ גביע גבינה לבנה  1 ביצה 1

 קופסת טונה 1 חלבוני ביצה 2

 גרם בשר דל שומן 100 פרוסה גבינה צהובה 1

 פרוסות פסטרמה 7 כוס חלב 3/4

 גרם דג דל שומן 150 ...(עדשים, אפונה)כוס קטניות מבושלות ¾ 

 קבבים 2 כפות טונה 2

 (עוף/הודו)כדורי בשר  3-4 (תבשיל כלשהו)פסטה / כוס אורז  1 ½

 שניצלוניםיחידות  5 גביע יוגורט 1

 עוף קטן¼  'קוטג/ כפות גבינה  2

 פולקעיחידות  2 כוס קורנפלקס   1½ 

 ???אבקות חלבון
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 חלבונים

מספר חלבונים חסרים  

 יכולים להשלים  

 זה את זה

 :סוגי מזון קיטניות+דגנים

ירקות  , דגנים
 וקיטניות

 חלבון חסר חלבון מלא

 :סוגי מזון

 ביצים, בשר

 מוצרי חלב ודגים



 חלון הזדמנויות לצריכת חלבון 

 ?מה ידוע עליו•

 ?למי הוא נכון•

 הבעייתיות שלו •



 שומנים 

 אין צרכים מיוחדים למתאמן •

 

 

 

 

 

 

 2010-מ ISSNנלקח מהמלצות •

 

 מתפריט יומי אחוז שומן   אוכלוסיה

 30% גופני לצורך שיפור כושר

-5שעות ביום  2-3המתאמן  ספורטאי

 אימונים בשבוע 6

30% 

  3-6ספורטאי המתאמן באינטנסיביות 

 אימונים בשבוע 5-6ביום  שעות

30% 



 שומנים לפני ובמהלך אימון

 חלבה  •

 שוקולד  •

 פינוי מהקיבה•



 משק הנוזלים 

 !מים –אב המזון הכי חשוב •

= חוסר , היפונתרמיה= עודף )איזון בתחום •

 (התייבשות/היפרנתרמיה

 ?לפי תחושת צמא•



 התייבשות וירידה ביכולת הגופנית  

*Saltin & Costill, 1988 



 מיום נכון

 .  ג שאבד"ליטר מים לכל ק 1.5מומלץ לצרוך •

 .  מומלץ שהחזרת הנוזלים תעשה בהדרגה•

אכילה בסמוך  לסיום האימון תאפשר החזרת  •

 המלחים שאבדו במהלכו
 (.מזון מכיל נוזלים)

 ?שתייה לפני אימון•

 



 סביב האימון

 :לפני אימון•

 שעות לפני   3-4•

 :ארוחה גדולה•

 פחמימות מורכבות  •

 חלבון  •

 מעט שומן וירקות•

 שתייה כחצי ליטר•



 סביב אימון

 :לפני אימון•

 שעות לפני 3-4זמן לאכול אם לא היה •

 :כשעה לפני האימון•

 גליקמיפחמימה עם אינדקס •
 גבוה-בינוני

 מעט חלבון•

 : לדוגמא•

 (3% – 0.5%)פרוסת לחם עם קצת גבינה דלת שומן •

 קורנפלקס עם קצת חלב דל שומן או משקה סויה•

 



 סביב האימון

 :לפני אימון•

 (לדוגמה בבוקר)אם לא היה זמן לאכול בכלל •

 :דקות לפני 10-5•

 גבוהה-בינוני גליקמיפחמימה עם אינדקס •

 :לדוגמא•

 זוג תמרים  •

 בננה  •

 (למי שאין בעיה)חופן צימוקים •



 סביב האימון

 :במהלך אימון•

 דקות   90מעל •

 עצימות גבוהה  •

 (?תמרים, איזוטוני, ל'ג)עדיפות לפחמימות •

 קצב ספיגה של פחמימות במהלך פעילות•

 שילוב  •
 ?א"ח/חלבון

 



 סביב האימון

 :בסיום אימון•

 (?לכולם)? אוכל להתאוששות•

 ?פחמימות•

 'גר 1.5עד – גליקוגןחידוש •
 ג גוף"לק

 ?חלבונים•

 ואלקטרוליטיםנוזלים •

 ויטמינים ומינרלים  •



 :אכילה אחרי אימון דוגמאות
 מאכל

 גרם דגני בוקר 40+  3%כוסות חלב  1.5

 כפות גרנולה 4+  1.5%יוגורט 

 5%גרם גבינה  125+ לחמניה 

 קופסת טונה½ + לחמניה 

 תמרים 2+ בננה +  1.5%גביע יוגורט +  3%כוס חלב  – שייק
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 סיכום ושאלות



 !  תודה על ההקשבה

  –לעדכונים ניתן לפנות לדף הפייסבוק שלי 
 דיאטן רצים וספורט  , ניר פינק


