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?מה בהרצאה

חשיבות התפריט היומי לספורטאי

משקאות איזוטוניים

אבקות חלבון

ספירולינה

לים לאנרגיה  'ג

תחרויות



?מהי תזונה נכונה לספורטאי

י בדיקות דם וסדר יום של הספורטאי"י תזונאית עפ"תפריט מסודר שיורכב ע

:כמה כללים

 שעות  3חשוב לאכול כל

למה!  הארוחה הכי חשובה ביום: ארוחת הבוקר?

  ארוחת הבוקר שוברת את הצום של הלילה ונותנת לגוף את הדלק להתחיל את
היא משפרת ומזרזת את תהליך חילוף החומרים ועוזרת באיזון החשק , היום

.  לפחמימות ולמתוק בשאר היום



תזונה נכונה

מקמח מלא או שיפון  ' לקחת סנדוויץ: ס"לביה
/  חביתה/ טחינה/ 5%מלא עם ממרח כמו גבינה 

דבש/ אבקדו

פירות

בקבוק מים



תזונה נכונה

ארוחת צהריים:

 שעות לפני האימון2-3מומלץ לאכול בין

 ירקות+ חלבון + פחמימות

ירקות מאודים+ קציצות לא מטוגנות + אורז 

סלט ירקות+ רוטב בולונז + פסטה 

. אם הארוחה קרובה לאימון מומלץ לא לאכול את המנה הבשרית
.עדיף להשלים אותה אחרי האימון



תזונה נכונה

 בננה  : לדוגמה. לפני האימון' ד15-קטנה כארוחה
.מיובשיםתמרים 2או 

  חשיבות אכילה תוך שעה מסיום האימון  עדיפות
.לשילוב בין חלבון לפחמימה

כוסות ביום10-12לפחות !! שתיית מים.

.להמעיט במיצים/ בקבוק לאימון/ ס"בקבוק לביה



משקאות איזוטוניים

הגוף מייצר  , בעיקר פעילות מאומצת, במהלך פעילות גופנית
כמויות חום שיש להיפטר מהן כדי לשמור על טמפרטורת  

. ההזעההערוץ המרכזי לאיבוד חום הוא מנגנון . הגוף

 בנוזלים עלול לגרום לפגיעה ביכולת התפקודית של  מחסור
ריכוז ומוטוריקה  , קואורדינציה, הגוף כמו צריכת חמצן ְמרּבית

.  וביכולת הביצועים ברמה ההישגית, עדינה



משקאות איזוטוניים

פעילות גופנית מעל שעה גורמת לירידה בריכוז הסוכר בדם  .
יעלה את  , באמצעות משקאות ספורט, מתן סוכר בשלב זה

בשימור עוצמתה של הפעילות  יסייע , בדםריכוז הגלוקוזה 
.ואף ידחה תהליכי עייפות, הגופנית

  תפקידם העיקרי של משקאות הספורט הוא בשמירה על
קטבולייםמאזן המלחים והמינרלים בגוף ודחיית תהליכים 

.  בשריר בעת ביצוע של מאמצים גופניים( הרס)



?מתי להשתמש במשקאות

 קיים קושי בשתייה מספקת בזמן אימונים קשים הנמשכים  כאשר
המשקה המכיל מלח ומעט פחמימה מגרה לשתייה  . יותר משעה

.יותרמרובה יותר ומאפשר ספיגת נוזלים יעילה 

 שבהם יש צורך באספקת פחמימה ונתרן  , ממושכיםמאמצים בעת
.המאמץבמהלך 

 וזאת כדי לאפשר התאוששות , תחרויותמחנות אימונים או במהלך
.הבאמהירה לקראת המאמץ 

 קיימת תופעה של התכווצות שרירים בזמן המאמץ כתוצאה כאשר
.מהזעה מרובה

כאשר אין תיאבון מיד לאחר אימון.



משקה איזוטוני בהכנה ביתית

יש אפשרות להכין גם  , לא חייבים לרוץ ולקנות משקאות
משקה איזוטוני ביתי

מתכון:

כוס מיץ תפוזים טבעי להוסיף רבע כוס מים  ¾ על כל 

!!וקורט מלח



אבקות חלבון

 מציעים עשרות סוגים של תוספי הפארםמכוני הכושר ורשתות
שמבטיחים  , גרם של חלבון בכל מנה30ואף 20חלבון עם 

.  לחולל פלאים במסת השריר שלכם

 מה  , גרם חלבון בשעה10-כהגוף יכול לקלוט רק -בפועל
שהופך את התוסף למיותר במקרה הטוב ומסוכן במקרים  

.יותרקיצוניים 



חלבון

  חלבון הוא אבן הבניין של תאים רבים ובמיוחד של
רמות נאותות של חלבון בגוף הכרחיות לכל אחד  . השרירים

ובעיקר לאלה  , אך חשובות במיוחד לספורטאים, מאיתנו
.שמבקשים לבנות את מסת השריר שלהם

 היומית המומלצת של חלבון לאדם שלא עוסק  הצריכה
על  )גרם לכל קילוגרם משקל גוף 0.8בפעילות גופנית היא 

גרם 64ג צריך לאכול "ק80אדם ששוקל , פי החישוב הזה
1.6-1סיבולת ואירובי אמורים לצרוך מתאמני(. חלבון ביום

ג משקל גוף"גרם חלבון לכל ק



אבקות חלבון

עודף חלבון עלול לגרום נזק .

 גרם חלבון לקילוגרם  2.5שצריכה יומית של עד נראה
.בטוחהמשקל גוף היא 

 מצריכת  25%-35%מעבר ל־מוגזמת של חלבון צריכה
האנרגיה היומית עלולה לגרום לרמות גבוהות של אינסולין  

פגיעה  , שלשולים, הפרעה במאזן חומציות הדם, ואמוניה
.בכליות



חלבון

 היוםפיזור על פני כל

 היום ולא  החלבון צריך לאכול באופן מסודר במהלך את
שבו הגוף מפרק את השרירים  , קטבוליכדאי להגיע למצב 

.  האמינושלו כתוצאה מירידה בריכוז של חומצות 

 שמקפידים לצרוך חלבונים אחרי האימון כדי  ספורטאים
בין  –לשקם את הנזק לשריר צריכים לזכור שבחלבונים לבד 

ויש לצרוך  , לא די–אם מקורם במזון ובין אם בתוספים 
.  גם פחמימותלצידם



אבקות חלבון

לדעת רופאי הספורט עדיף לבחור בחלבון ובפחמימות  "

משום שבתזונה נבונה ניתן לקבל  , שמקורם במזון ולא בתוספים

אכילת בשר מעניקה , כך למשל. רכיבים חשובים נוספים לחלבון

ואילו בצריכת חלב , לגוף לא רק חלבון אלא גם ויטמינים וברזל

ויטמינים ומינרלים שחסרים גם הם לעיתים  , מקבלים גם סידן

".לספורטאים



מאכלים במקום אבקות חלבון



ספירולינה



ספירולינה

האליםמזון –ספירולינה

תאית ממשפחת האצות  -אצה חד-הינה מיקרוספירולינה
כשרשרת שנראית ( ,(Blue-Green Algaeהכחוליות

(.ומכאן שמה)תאים מסולסלת בצורת ספירלה 



ספירולינה

 כפית אחת , ספירולינהגם צריכה של כמות קטנה מאוד של
מספיקה כדי להגיע לתצרוכת היומית ולשפר ביצועים  , ליום

. בתפקוד היומיומי של הגוף

טרייה מומלצת במיוחד לספורטאים בכל הרמות ספירולינה
.שרוצים להפיק יותר מהאימון שלהם

בעיות  , מומלצת גם כתוסף טיפולי בעייפות כרוניתספירולינה
עודף משקל ומחלות כרוניות אחרות הקשורות , קשב וריכוז

(.סכרת, מחלות לב וכלי דם, אנמיה)ומושפעות מתזונה לקויה 



ספירולינה



ספירולינה



ספירולינה

 סיבולת רבים גילו את תכונותיה של ספורטאי
.  ומשתמשים בה באופן יום יומיהספירולינה

 בהישגים  , מהם מדווחים על שיפור בתחושהרבים
.  ובהתאוששות

או מזון על מולטי ויטמין היא בעצם הספירולינה
,  מרוכז המכיל בתוכו מגוון עצום של ויטמינים

חלבון בעל  , והחשוב מכלחימצוןנוגדי , מינראלים
.זמינות ביולוגיות גבוהה



לים לאנרגייה'ג

אנרגיה הינו תוסף מזון עתיר אנרגיה אשר  ל 'ג
מיד בתחילתה או ,נועד לצריכה תוך כדי פעילות 

.  כשיש צורך באנרגיה מיידית

מהווה פתרון מושלם למצבים בהם הגוף  ל 'הג
דורש יותר אנרגיה ממה שמשקה יכול לספק  
ובקצב ספיגה מהיר יותר ממה שחטיף מוצק  

.מאפשר



לים מומלצים'ג



בדיקות דם

  המלצה כללית לספורטאים לעשות בדיקות דם פעמיים
...וכומגנזיום , מאגרי ברזל , בשנה כדי לבדוק ברזל

צורת העבודה שלי עם הקבוצות התחרותיות באגודה.



תחרויות

3ימים לפני תחרות העמסת פחמימות!

לאכול מה שאתם רגילים  . ארוחת בוקר ביום התחרות
.לאכול בדרך כלל זה לא הזמן לנסות מזונות חדשים

חטיפי  / בננה/ לים לאנרגיה'ג/ פירות יבשים: בזמן התחרות
אנרגיה

 עם חלבון  ' סנדוויץ/ משקה איזוטוני: מיד בסיום המשחה
ביצה/ גבינה/ כמו טונה

 (אם יש משחים גם בערב) ארוחת צהריים לא בשרית

אפשר להשלים את החלבון מהצהריים אבל  -ארוחת ערב
.כל אחד לפי הרגשה אישית. לא חובה



שתהיה עונה מוצלחת
קרין

www.karindiet.com

Karin.tzuna@gmail.com

http://www.karindiet.com/
mailto:Karin.tzuna@gmail.com

