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Sporttáplálkozás kisokos 

 

 

Te is érezted már azt a szorító érzést, mikor a versenyen, bár mindent megtettél a felkészülési 

időszakban a sikerért, mégis lecsúsztál a dobogó legfelső fokáról? Érzed, hogy hiányzik valami, 

de nem tudod pontosan hogy mi? Mi lehet a titok?  

 

Ezzel az összefoglalóval megmutatom Neked. Olvass tovább, és meg fogsz lepődni a válasz 

mennyire egyszerű. Olyan elképesztő teljesítményt fogsz elérni, hogy a végén csak azt 

kérdezed magadtól, miért nem előbb gondoltam erre. 

 

Sportolóként mindent megteszel, hogy minél többet tudj a saját sportágad jellemzőiről, az 

edzéseid kialakításáról, a kerékpárod súlyáról vagy éppen a pulzusszám jelentőségéről. 

Megszállottan követed a statisztikákat, a számokat és nem utolsó sorban az eredményeket? 

Keményed edzel, de valami még hiányzik a maximális sikerhez? Most, Kedves Olvasó, ideje 
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hogy megtudd, mi a hiányzó elem a puzzle-ben, és azt a szeletet a helyére rakd, hogy sikeres 

legyél a sportban. 

 

Ez a hiányzó kirakós darab nem más mint a táplálkozás. Ugye milyen egyszerűen hangzik? Mert 

az is! Itt az ideje, hogy kihozd magadból a maximumot, és ott állj a dobogó tetején. Olvass 

tovább, és ezzel az útmutatóval ismerd meg a sporttáplálkozás különleges világát.  

 

 

Mi a célja a sport táplálkozásnak?  

 

A sporttáplálkozás egyik alapvető célja és lényege, hogy biztosítsa szervezeted számára az 

optimális kondíciót, teljesítményt. Tehát azt, hogy egy edzés során késleltetni tudd az 

elfáradást, ezáltal elősegíted a teljesítményed növekedését, melyet a versenyeken kiválóan 

tudsz kamatoztatni.  

 

Neked, mint sportolónak szükséged lesz egyéni étrendre mind az alapozó, felkészülési 

időszakra, mind a verseny időszakra vonatkozóan.  

 

Ez az  kisokos abban segít Neked, hogy el tudj indulni az úton hasznos trükkökkel, tippekkel 

felvértezve, és össze tudd állítani az étrended úgy, hogy a következő verseny szezonban 

bomba formában állj a rajthoz.  

 

 

Hogyan kezdj neki? 

 

Az első és talán legfontosabb lépés, hogy megnézd és elemezd a jelenlegi étrended. Ehhez 

nem kell mást tenned, mint 3 napon keresztül felírnod mindent amit eszel és iszol, 

mennyiségekkel megjelölve. Ezután kezdődhet is az elemzés az alábbi szempontok alapján: 

 

- Hányszor eszel egy nap? 

- Mennyi folyadékot iszol egy nap? (a levest ne számold bele) 

o ebből mennyi a víz, és mennyi az egyéb folyadék? (tea, cukrozott üdítők) 
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- Mennyi nyers zöldséget és gyümölcsöt tartalmaz 1 napod 

- Minden fő étkezés (reggeli-ebéd-vacsora) tartalmaz-e fehérjét? (itt az állati és növényi 

fehérjék is számítanak) 

- Tartalmaz-e minden fő étkezésed (reggeli-ebéd-vacsora) szénhidrátot?  

- Milyen ez a szénhidrát? finomított, fehér lisztből készült termékek vannak túlsúlyban, 

vagy a teljes kiőrlésű gabonából készült termékek? 

- Tartalmaz-e minden étkezésed zsiradékot? a kisétkezéseket (tízórai-uzsonna) is nézd 

- Az étrendedben mi dominál jobban? a félkész-késztermékek, vagy amiket magad 

készítesz? 

 

Egy sport dietetikai tanácsadás során is ezen információk alapján kell elemezni a táplálkozási 

szokásaidat. Azokat a pontokat, melyeket érdemes megtartani, és azokat is, melyeken 

változtatni szükséges a cél elérése érdekében. A begyűjtött információk alapján pedig a 

táplálkozást az edzéshez és a jobb eredményekhez kell alakítani, úgy hogy a teljesítményed 

fokozódjon.  

 

 

A céljaid meghatározása 

 

Az étrend összeállítása mindig az egyéni céljaid érdekében történik, ezért fontos, hogy 

meghatározd mit is szeretnél elérni. Egy jól összeállított étrenddel csökkentheted, vagy éppen 

növelheted a testsúlyod. De lehet az is célod, hogy megtartsd a testsúlyod ésvagy a testsúlyod 

megtartása mellett átalakíthatod a tested izom-zsír arányát, növelve ezzel a 

teljesítményedet.Alapelvek az étrendben 

 

A táplálkozási naplód kiértékeléséhez is segítséget nyújtok a következőkben azzal, hogy 

megmutatom, hogyan is épülnek fel a az étrendek a különböző célokhoz.  

Bármi legyen is a célod, megnyerni a következő versenyed, vagy javítani a tavalyi idő 

eredményeden, a sporttáplálkozás esetében is az alap kiindulási pont az egészséges étrend. 

Az egészséges táplálkozásról már Te is nagyon sokat hallottál, olvastál, de én ezt most a sport 

oldaláról mutatom meg Neked. 
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Az étrend összeállításánál elsősorban azt kell figyelembe venned, hogy mit és mennyit 

sportolsz. Más az energia igénye annak, aki heti kétszer elmegy futni fél órát, más annak, 

aki heti ötször kerékpározik edzésenként 1-1,5 órát, vagy éppen annak, aki heti négyszer jár 

konditerembe edzeni.  

 

A kalória szükségleted kiszámításához az alábbi táblázatokat és példákat tudod segítségül 

hívni. 

Először is az első táblázat alapján meg tudod állapítani az alapanyagcserédet. A kapott érték 

azt mutatja meg számodra, hogy a szervezeted mennyi energiát használna fel akkor, ha egész 

nap ágyban feküdnél, tehát ennyi energia kell ahhoz, hogy szervezeted fenntartsa a 

létfontosságú funkciókat számodra. 

 

Nem BMR 

Nők 655 + (9,6 x Testsúly [kg]) + (1,8 x Magasság [cm]) - (4.7 x Életkor [év]) 

Férfiak 66 + (13,7 x Testsúly [kg]) + (5 x Magasság [cm]) - (6.8 x Életkor [év]) 

 

Sportolóként jóval több energiát használsz fel ezért további számításra van szükség ahhoz, 

hogy megkapd a valós napi energia igényedet. Ehhez nem kell mást tenned, mint az 

alapanyagcseréd számításánál kapott értéket megszorzod a Rád vonatkozó fizikai aktivitáshoz 

tartozó szorzóval. 

 

Napi aktivitás mértéke Napi kalória szükséglet  

  Férfiak Nők  

Átlagember (nem végez edzéseket) 1,3 x BMR 1,3 x BMR 

Alacsony edzettségi szint (fizikai munka, heti 1-2 rövid edzés) 1,6 x BMR 1,5 x BMR 

Közepes edzettségi szint (heti 3-4 könnyű edzés) 1,7 x BMR 1,6 x BMR 

Magas edzettségi szint (heti 4-6 nehéz edzés) 2,1 x BMR 1,9 x BMR 

Élsportoló (heti 6-7, 2 óránál is hoszabb edzés) 2,4 x BMR 2,2 x BMR 

 

 

● Amennyiben a Te célod az, hogy megtartsd a testsúlyod, de változtass a testzsír-izom 

arányon teljesítménynövelés mellett, számodra ezek a számok az irányadóak. 

● Azonban ha növelni szeretnéd a testsúlyod, akkor a számítás után kapott értéket 

növeld meg napi plusz 500-1000 kcal-val.  
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Ha pedig a testsúlyod csökkentése a célod, akkor a kapott értékből vonj ki 500-800 kcal-át, így 

kapod meg azt a kalória értéket, melyre Neked szükséged van. 

Nézzük meg az eddigieket konkrét példákon keresztül is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pontos értékek egyénenként eltérnek, hiszen nincs két pontosan egyforma szervezet, de 

ezek a táblázatok segítenek Neked abban, hogy meg tudd határozni a szükségleteidet. A még 

pontosabb meghatározás érdekében vezess táplálkozási naplót, mérd a súlyod hetente, és 

látni fogod, hogy szükséges-e változtatás az étrendedben. 

 

 

 

Merj változtatni 

 

Ez egy mankó, mely mentén elindulhatsz, de szükségleteidhez igazodva változtathatsz is rajta. 

Változtatás szükséges például amikor eléred a kívánt súlyt, vagy éppen akkor mikor belassul, 

vagy megáll a fogyás. Hiszen a jó étrend legfőbb ismérve, hogy teljes mértékben Rád van 

szabva mind az ételek mind a mennyiségek terén, továbbá teljes mértékben igazodik az 

edzéseidhez is. 

Egy 180 cm magas, 85 kg súlyú, 35 éves férfinek, aki heti három alkalommal megy el 

konditerembe edzeni, az izomtömege és súlya megtartásához a számítások szerint 3220 

kcal-ra van szüksége naponta. Amennyiben szeretné növelni az izomtömegét, akkor 3720-

4220 kcal van szüksége. Ha csökkenteni szeretné a súlyát, akkor pedig 2720-2420 kcal-ra 

van szüksége. 

Egy 170 cm magas, 65 kg súlyú, 30 éves nőnek, aki heti háromszor jár futni, az 

izomtömege és súlya megtartásához a számítások szerint 2310 kcal-ra van szüksége 

naponta. Amennyiben szeretné növelni a súlyát, ez az érték 2810-3310 kcal-ra módosul. 

Ha azonban csökkenteni szeretné a testsúlyát, akkor 1810-1510 kcal-át kell naponta 

magához vennie. 
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Étkezni kell, de hányszor is? 

 

Sportolóként Neked alapvetően a napi ötszöri étkezés javasolt, tehát reggeli, tízórai, ebéd, 

uzsonna és vacsora fogyasztása. Ez az általános eset, természetesen az egyéni szükségleteknek 

megfelelően változhat. Van, akinél a napi négy étkezés tartása javasolt ( fogyni vágyó, heti 1-

2 alkalommal edzők részére), és van akinél ez bővülhet is plusz egy étkezéssel (testépítők). Ezt 

is, mint a napi kalória bevitelt befolyásolja a mozgásforma, amit űzöl, a nemed és a korod is. 

 

 

Túl jó és rossz tápanyagokon  

 

A következőkben azt fogom megmutatni Neked, hogy a különböző főbb tápanyagoknak – 

szénhidrát, fehérje, zsír – milyen szerepe van a táplálkozásodban, mi mire jó, mire tudod őket 

használni.  

 

Szénhidrátok 

 

Ha Te állóképességi sportágat űzöl, a legfőbb tápanyagod amire ügyelned kell az a szénhidrát. 

Amennyiben könnyű edzéseket végzel, tehát alacsony-közepes intenzitásúakat elsősorban az 

egészséged megőrzése végett, amint azt alább a táblázatban is láthatod, nincs szükséged 

különösebb szénhidrát emelésre az étrendedben, az ajánlott értékek (4-5 g/ttkg/nap) 

tökéletesen megfelelnek Neked az optimális teljesítményed biztosítása érdekében.   

Azonban ha magasabb intenzitású edzéseket végzel, növelned kell a napi szénhidrát beviteled 

a táblázatnak megfelelően, hogy a legjobbat tudd kihozni magadból.  

Most biztosan megfogalmazódott Benned a kérdés, hogy mégis hogyan segíthet ebben ez a 

tápanyag. A szénhidrát az a szuper tápanyagod, mely késlelteti a kifáradást edzés során, így 

jobban bírod és tudsz fejlődni, ugyanis magas intenzitású edzés közben izmaid a szénhidrát 

raktáradból nyerik az energiát. Amennyiben ez rendesen fel van töltődve a szervezetedben, 

tud mihez nyúlni edzés közben, és végig tudod csinálni úgy, hogy alkalomról alkalomra tudj 

fejlődni. 
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Szénhidrátot, de melyiket 

 

Most, hogy már tudod miért van ennyire fontos szerepük a szénhidrátoknak, nézd meg miket 

is válassz. A legmegfelelőbbek számodra az összetett szénhidrátok, azaz a teljes kiőrlésű 

gabonákból készült termékek, barnarizs, zabpehely, teljes kiőrlésű tésztafélék.  

 

Edzés típusa Javasolt szénhidrát bevitel (g/testtömegkilogramm) 

 

Könnyű edzések (3-5 alkalom /hét) 

 

4-5 g/ttkg/nap 

 

60-90 perc könnyű-közepes intenzitású edzés 

 

5-7 g/ttkg/nap 

 

90-120 perc magas intenzitású edzés 

 

7-10 g/ttkg/nap 

Ajánlott napi szénhidrátbevitel az edzés típusától függően 

 

 

Fehérjék 

A következő nagyobb csoport, amivel meg fogsz ismerkedni, a fehérjék. Bár a fehérjéket az 

energiát adó tápanyagokhoz soroljuk, elsősorban nem az energiatermelő folyamatokban van 

szerepük, hanem tested, szöveteid növekedésében, felépítésében és újjáépítésében. Tehát az 

izmaid növekedéséhez és a terhelés utáni regenerálódásához is fehérjére van szükséged. A 

fehérje azonban nem raktározódik a szervezetedben, ezért fontos, hogy mindig figyelj a 

megfelelő bevitelre. De hogy mennyi is az annyi? 

 

Mivel sportoló vagy, a fehérje szükségleted a nem sportoló társaidhoz képest magasabb, 15-

20 energia%/nap, ennek grammos eloszlását pedig az alábbi táblázatban láthatod. 
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 Fehérjeszükséglet 

(g/ttkg) 

Felnőtt nem sportoló 0,8  

 

Felnőtt szabadidő sportoló 

 

0,8-1,5 

 

Állóképességi sportoló (férfi) 

(közép-hosszútávfutás) 

 

1,4-1,6 

 

Állóképességi sportoló (nő) 

 

1,1-1,6 

(közép-hosszútávfutás) 

 

Izomtömeg növelő sportoló 

(súlyemelés, testépítés) 

 

Állóképességet és gyors reakciót igénylő sportágak 

(kajak, kenu, úszás) 

 

 

1,6-2 

 

 

1,6-1,8 

 

 

De a mennyiségen túl itt is nagy szerepet kap a minőség. A megfelelő fehérje bevitelhez 

fogyassz sovány húsokat, mint például csirke-pulykamellet, tojást, sovány tehéntejet és 

tejtermékeket, továbbá kiváló fehérje forrás a marhahús, a halak, és a szárazhüvelyesek is. 

 

 

Zsírok 

A zsírok nélkülözhetetlen tápanyagok az életműködés és a sport szempontjából is. A zsírok 

szolgáltatják szervezeted számára a legtöbb energiát, részt vesznek például az idegrendszered 

és hormonrendszered megfelelő működésében, továbbá nélkülözhetetlenek a zsírban oldódó 

vitaminok (A, D, E, K) felszívódásához is. 
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Az alacsony és mérsékelt testi aktivitás során a zsírszövetből származó zsírsavak az izmaid fő 

szolgáltatói.  

Általánosságban az az ajánlás, hogy a sportolók tápanyagszükségletük 25-30%-át fedezzék 

zsírból, mely 1-1,2 g/ttkg bevitelt jelent naponta. Azonban fontos, hogy ezt az arányt 20% alá 

ne csökkentsd, mert az anyagcserezavarokhoz, hiányállapotok kialakulásához vezet, melyek 

hosszú távon gátolják szervezeted optimális működését. 

 

Sportág csoportok Zsír (%) Sportági példa 

Állóképességi sportágak 25 Közép- és  

hosszútávfutók, 

gyaloglók, 

triatlonisták 

Erő- és állóképességi sportágak 27 Evezősök,  

kajak-kenusok,  

gyorskorcsolyázók 

1500 m felett 

Erősportágak 30 Súlyemelők, 

dobóatléták 

Gyorserő-sportágak 30 rövidtávfutók,  

alpesi sízők,  

50 - 100 m úszók,  

tornászok,  

röplabdázók 

Sportjátékok 28 labdarúgók, 

teniszezők, 

kézilabdázók, 

kosárlabdázók, 

vízilabdázók 
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Küzdősport 30 ökölvívók, 

cselgáncsozók, 

birkózók,  

vívók 

Szabadidő sportolók 30 azon sportolók, akik heti 1-2 

alkalommal futnak, úsznak, 

kerékpároznak, aerobikoznak 

 

 

 

Folyadékfogyasztás 

 

A folyadék fogyasztás fontosságáról már biztosan sokat hallottál, de nézzük meg, hogy Neked 

mint sportolónak miért és milyen folyadékra van szükséged ahhoz, hogy a legjobb formádat 

hozd.  

 

Tested több mint 60%-a vízből áll, azonban ezt nem tudod tárolni, sőt a veséd kiválasztó 

rendszere által még ürül is a szervezetedből nap mint nap, ezért fontos, hogy mindig 

gondoskodj a megfelelő pótlásról.  

Például ha közepes intenzitású edzést végzel 1 órán keresztül, a szervezeted körülbelül 1 liter 

folyadékot veszít. De azt, hogy Te mennyi folyadékot veszítesz az edzésed alkalmával, 

könnyedén magad is meg tudod állapítani.  

Mérd meg magad edzés előtt minimális ruhában, majd terhelés után is ugyanúgy minimális, 

száraz ruhában. Edzés közben jegyezd fel, hogy mennyi folyadékot fogyasztottál, illetve ha 

voltál a mosdóban, a vizelet becsült mennyiségét is. 

Vegyünk például egy férfi sportolót, akinek a két órás edzés előtti testtömege 80 kg, a terhelés 

utáni pedig 78,5 kg. Terhelés közben elfogyasztott 1 liter folyadékot, azonban volt mosdóban, 

és a vizelet becsült mennyisége 0,5 liter.  

Először a folyadék deficitet határozd meg úgy, hogy a terhelés előtti testtömegből kivonod a 

terhelés utáni testtömeget. Ez a példa esetében 1,5.  
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Majd határozd meg a verejték összmennyiségét úgy, hogy a folyadék deficithez hozzáadod az 

elfogyasztott folyadék mennyiségét, és kivonod belőle a vizelet mennyiségét.  

1,5+1-0,5= 2 liter 

Végül a verejtékezési rátát úgy kapod meg, hogy a verejték összmennyiségét elosztod az edzés 

időtartamával. 

2 liter/ 2 óra= 1 liter/ óra  

 

Ez azt jelenti, hogy a példában szereplő ember 1 liter folyadékot veszít verejtékezéssel egy óra 

alatt. Tehát ezt a mennyiséget kell pótolnia az edzés során.  

 

Általánosságban mindenfajta mérés nélkül is elmondható, hogy a sport miatt megnövekedett 

fizikai aktivitás hatására a folyadék igényed 3-5 literre emelkedik naponta. Ezt sportágadtól 

függően pótolhatod sima csapvízzel, de ha az edzésed intenzív és több mint 1 óránál tovább 

tart, akkor javasolt az izotóniás italok fogyasztása, melyek a sportolás közben elvesztett 

ásványi anyagokat is pótolják. Ilyen például a nátrium, kálium, magnézium. Mindezeken felül 

az izotóniás italok szénhidráttal látják el a szervezeted a jobb teljesítményed érdekében. 

 

Tanácsok a jó hidratáltsághoz 

1. Ahhoz, hogy a szervezeted jól hidratált legyen egy edzés vagy verseny előtt, figyelj rá, 

hogy az eseményt megelőző 24 órában megfelelő, tehát 3-5 liter folyadékot vegyél 

magadhoz. 

2. Terhelés előtt 1-2 órával is fogyassz pár pohár vizet, 0,5-1 liter mennyiségben.  

3. Ha versenyezni mész, a rajt előtt közvetlenül fogyassz 150-200 ml folyadékot, a verseny 

közben körülbelül 20 percenként 150-250 ml folyadék fogyasztása javasolt.  

4. Ha 1 óránál tovább tart a verseny, már szénhidrát pótlásra is szükséged lesz, melyeket 

izotóniás italokkal tudsz biztosítani. Óránként 500-1000 ml izotóniás ital fogyasztása 

javasolt, melynél fontos, hogy a szénhidrát tartalma 6-7 g/100 ml legyen, ez az arány 

az, ami mind a felszívódás mind az energia szolgáltatás szempontjából a legkedvezőbb 

számodra. 
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Így valósítsd meg a gyakorlatban 

 

Az alábbiakban megmutatom Neked, hogy a gyakorlatban milyen elvek mentén tudod 

kialakítani az étrended a bevásárlástól az étel elkészítéséig. 

 

Lássuk először is, hogy mit mire cserélj le a konyhádban, hogy biztosan egy egészséges, 

számodra megfelelő étrendet tudj kialakítani. 

 

Ezt cseréld le… Erre 

fehér kenyér teljes kiőrlésű kenyér (rozskenyér, graham, 

bakonyi barna kenyér, teljes kiőrlésű zsemle 

 

finomított pékáru  

 

teljes kiőrlésű pékáruk 

 

zsíros húsok, halak (sertés tarja, csülök, ponty) 

 

 

zsíros felvágottak, húskészítmények (20% 

zsírtartalom felettiek, kolbászok, tepertő) 

 

sovány húsok (pulyka, csirke, sertés karaj-

comb) halak (tengeri halak) 

 

sovány felvágottak (sonkafélék, virsli) 

 

 

zsírdús tejtermékek (tejszín, vaj, zsíros tejföl, 

tejdesszertek, zsíros sajtok) 

 

sovány tejtermékek (kefír, natúr joghurt, 12% 

tejföl, frissföl, sovány sajtok) 

 

hozzáadott cukrot tartalmazó 

gyümölcskészítmények (lekvárok) 

 

friss gyümölcsök, aszalványok alkalmanként az 

edzéshez igazítva 

 

vaj, állati eredetű zsiradékok 

 

növényi olajok 

 

cukrozott üdítők, ízesített italok 

 

víz, ízesítés nélküli tea 
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Ezek legyenek otthon a 

konyhádban 

 

pékáru teljes kiőrlésű lisztből készült változatok (kenyér, zsemle, kifli) 

 

húsok, halak 

 

csirke-pulykamell, comb, sertés karaj-comb, marhahús, tengeri halak, 

tenger gyümölcsei 

 

húskészítmények 

 

csirke-pulykasonka, gépsonka, selyemsonka, virsli (magas 

hústartalommal) 

 

tejtermékek 

 

alacsony zsírtartalmú tej, tejföl, natúr joghurt, kefír, light 

gyümölcsjoghurtok, csökkentett cukortartalmú tejdesszertek 

(alkalmanként) 

 

zöldség-gyümölcs 

 

idény jellegű friss zöldségek, gyümölcsök, fagyasztott zöldségek-

gyümölcsök 

 

zsiradékok 

 

növényi olajok (napraforgó,-repce,-oliva olaj) 

 

kisétkezésekre (tízórai, 

uzsonna) 

 

abonett, puffasztott rizs-búzaszelet, zabpehely, puffasztott kölesgolyó, 

buláta, zabszelet, müzli szelet (csökkentett cukortartalmú) 

 

 

Ételek elkészítése  

Az alapanyagok megfelelő kiválasztása mellett fontos hangsúlyt kap az elkészítésük is. 

Sütésnél részesítsd előnyben azokat a változatokat, melyek során nincs vagy csak kevés 

zsiradékra van szükség. Ilyenek például a sütőzacskóban való sütés, grill, teflon és 

agyagedények használata.  

 

Az ételek sűrítése amellett, hogy kialakítja a kívánt állagot, jelentősen növeli azok energia 

tartalmát is. Ezért például a főzelékeket rántás helyett sűrítsd inkább saját anyagával, melyet 

úgy tudsz megtenni, hogy kiveszel belőle egy keveset, lepürésíted és hozzáadod a főzelékhez, 
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vagy zsiradék nélkül készített, úgynevezett száraz rántással. Habarásnál a tejföl, tejszín helyett 

jó szolgálatot tesz a natúr joghurt vagy a zsírszegény tej is.  

 

Az ételek ízesítésénél kerüld a készen kapható fűszerkeverékeket, mert ezek általában sót 

illetve egyéb adalékanyagokat tartalmaznak. Válaszd helyettük a zöldfűszereket, vagy az 

adalékmentes fűszerkeverékeket.  

 

Az étrendtervezés, ahogy a nevében is benne foglaltatik, megkíván némi tudatosságot, előre 

gondolkodást, tervezést. Készíts magadnak egy hetes étrendet praktikusan, azaz nem kell 

mindennap minden étkezésére mást enned, hiszen valljuk be ez a hétköznapokban a 

lehetetlen küldetéssel ér fel.  

 

Lehet változatos az étrended úgy is, hogy egymás utáni két nap ugyanazt eszed ebédre és 

vacsorára is. A változatos étrendet úgy tudod elérni, hogy szánsz egy kis időt arra, hogy előre 

megtervezed, mit szeretnél enni. Ehhez az étrendhez tudatosan bevásárolsz, így elkerülöd azt 

a jelenséget, amikor  a boltba berohanva azokhoz az alapanyagokhoz nyúlsz, amelyeket már 

megszoktál, de a sportcéljaid érdekében kerülendőek. Ezzel a kis útmutatóval elkerülheted, 

hogy állsz a boltban, és csak cikázol a sorok között cél nélkül, mert a bevásárló listáddal 

pillanatok alatt a kosaradba kerül minden, amire szükséged lesz az elkövetkező héten, így időt  

spórolsz meg magadnak mind a bevásárlás mind a főzés terén. 

 

 

 

Útravalóul 

 

A sportteljesítményed nagyon összetett dolog, több kis puzzle darab alkotja a végső, nagy 

képet. Ezzel az összefoglalóval egy darabja, a táplálkozás került a helyére. 

De persze emellett nagyon fontos a többi elem is, mint például az edzés vagy éppen a pihenés, 

regenerálódás is. Ha mindezekre figyelsz egész évben, követed a Rád szabott edzésterved és 

étrended, fordítasz időt a feltöltődésre, pihenésre is, a verseny szezonban úgy állsz majd a 

rajthoz, hogy biztosan tudod, mindent megtettél a siker érdekében, és semmi sem állíthat meg 

céljaid elérésében. Egy motiváló idézettel búcsúzom tőled: 
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 „A rajtnál mindannyian egyenlők vagyunk. Nem lehet különbséget tenni az emberek között az 

alapján, amit korábban elértek, mert csak az lehet a mérvadó, amit most képesek bizonyítani.” 

/Kilian Jornet/ 

 

 

Köszönöm, hogy Velem tartottál és elolvastad az útmutatót, mely segítségével egy lépéssel 

közelebb kerültél céljaid, álmaid megvalósításához. További sporttáplálkozási 

érdekességekért és tippekért látogasd meg blogomat és kövess engem a Facebookon. Ha 

szeretnél személyre szabott sportdietetikai tanácsadást kérni, akkor kattints ide.  

 

Sok sikert kívánok Neked céljaid eléréséhez! 
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