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A sporttáplálkozás célja

• A terhelhetőség optimalizálása
• Gyors kifáradás elkerülése
• Gyors regeneráció biztosítása
• Edzés során keletkezett káros anyagcsere 

termékek  közömbösítése



Témaköreink

- Főbb tápanyagaink és  azok jelentősége

- Iskoláskorú sportoló  úszók táplálkozási javaslatai

- Ajánlott és kerülendő élelmiszerek

- A napi gyakorlat



Főbb tápanyagaink

 Az egészség megtartásához naponta  kb. 40 féle 
tápanyagot kell megkapnia a szervezetnek

 Fehérjék

 Szénhidrátok

 Zsírok 

 Rostok

 Ásványi anyagok

 Vitaminok

 Víz



Fehérjék és szerepük



Szénhidrátok és szerepük



Zsírforrások és szerepük



Vitaminok szerepe



A kiegyensúlyozott étrend

A teljes őrlésű gabonaféléket
tartalmazó élelmiszererek
alkossák az étrended alapját. 

Előnyei: fontos szénhidrátok, 
élelmi rostok és vitaminok 
forrása.



A kiegyensúlyozott étrend

Zöldségfélékből és gyümölcsből
legalább napi 4–5 adag ajánlott. 

Előnyei: élelmi rostok, C-vitamin, 
ásványi anyagok.



A kiegyensúlyozott étrend

A tej és a tejtermékek
szintén naponta 
fogyasztandók. 

Előnyei: fehérje, 
kalcium.



A kiegyensúlyozott étrend

Sovány (csirke, sovány 
felvágottak) húst naponta, 
halat legalább hetente 
egyszer, tojás  heti max
6-7 db

Előnyei: fehérje, vas, B-
vitaminok.



Fiatalkorú úszó táplálkozási javaslatai 1.

Nincs tiltott étel csak nem ajánlott mennyiség és 
elkészítési mód !

Napi minimum 5 x étkezés kis adagokban 

 Egyszerű és komplex szénhidrátok szerepe és helye az 
étkezésben – glikémiás index szerepe

 A teljesítmény maximalizálása érdekében az edzés és a 
versenyeket előtt optimális vércukorszint elérése 

(szénhidrátok töltése)

 Ételkészítés zsírszegényen

 Halak szerepe sportolók esetében 



Fiatalkorú úszó táplálkozási javaslatai 2.

 Terhelés előtti 24 órában már elegendő 
folyadék, terhelés előtt 1-2 órával még 1-2 pohár

 Folyadékfogyasztás  - elektrolit pótlás 1 órát 
meghaladó edzés után vizes !  és szárazföldi 
edzés esetén   (vizes edzés esetén óránként 0,5 l nem 

vizes edzés során 1-2 liter)

 Hajnali edzések esetén …

 Edzés után fél órán belül 10-15 g fehérje…



Fiatalkorú úszó táplálkozási javaslatai 3.

Úszóknál a víz nyomása a hasfalra - gyakori 
a gyomortartalom nyelőcsőbe történő 
visszajutása 

Panasz esetén terhelés előtt 1-2 órával csak 
gyümölcs , aszalt gyümölcs, joghurt, müzli 
szeletek tolerálható mennyiségben



Ajánlott és kerülendő élelmiszerek

Tej és tejtermékek

Pékárúk

Főzelékfélék, gyümölcsök

Húsok , halak

Zsiradékok

Folyadék 

Édesség



Fehérje szükséglet biztosítása
Fehérje max napi 120 gr. (60 kg esetén )

 150dkg csirkemell 38  gr    ( 25 gr/ 100)
 Tej  0,5 l              17  gr      ( 3,4 gr/ 100) 
 Sajt  5 dkg          14,5  gr  ( 29 gr/ 100)
 Joghurt 2 dl         7   gr    ( 3,4 gr/ 100)
 Tojás  1 db( ~65 gr  )9  gr  ( 13,5 gr /100)
 Pékárú 30 dkg       30  gr     ( 10gr/100 )
 Tészta, rizs 10 dkg   10  gr    (átlag 10gr /100)
 összesen :         125 gr
 Túró  15 dkg         22  gr   ( 14-16 gr /100)
 Hal   10 dkg          19  gr
 Zabpehely 4-5 dkg   7 gr    ( 14,4/ 100)
 Magok 2 dkg naponta, szárazhüvelyesek….



Táplálék-kiegészítők 

A  vitaminhiány korlátja lehet az 
elérhető eredményeknek, de a 
szükségletnél magasabb bevitel 
nem növeli a teljesítményt !



A táplálék-kiegészítők helye…?
A kiegyensúlyozott, vegyes táplálkozás biztosítja az 
egészséges szervezet számára szükséges tápanyagot!

Verseny-sportolóknál?

? ?



Minta étrend
 Reggeli úszás előtt : zabpehely tejjel ( 2 dl tej + 40 gr 

zabpehely + banán) /  müzli szelet banánnal, banán 
turmix

 Úszás után : egy pohár joghurt / sajt + túró rudi,mandula

 Reggeli: szendvics – csirkemell sonka/ sajt   paradicsom 
/ paprika / retek….

 Ebéd az iskolában

 Uzsonna edzés előtt – banán / zabszelet / mazsola

 Edzés után – krémtúró (10 dkg  túróval)/ natúr joghurt/ 
keksz / dió vagy mogyoró vagy pisztácia / túró rudi

 Vacsora – halas saláta / halas tészta/ csirkemell 
rizzsel,bulgurral, kölessel zöldséggel   vagy tojássaláta/ 
rántotta  graham kenyérrel



Sok sikert 
kívánok 
kitűzött célok 
eléréséhez !



Úszókra jellemző speciális adatok

 Optimális energia:   lány: 44 kcal/tskg/nap, f: 50

 Optimális vitaminigény  (táblázatban)      
www.dietalak.hu

 Optimális fehérje : fejlődésben levő serdülő 1,5-2 gr/kg

 Optimális szénhidrát :  60kg esetén : 5-6 gr/kg  verseny 

előtt 7-8 gr/kg , szorbit, mannit, xilit nem javasolt   

 Optimális zsír:   1-1,2 gr/ kg  

 Kalóriaigény- intenzív úszás esetén : 

7 kcal/ testsúly kg/ óra 

http://www.dietalak.hu/


Étrend kiegészítők
 Izotóniás italok  

 C vitamin

 D3 vitamin

 Magnézium –búzacsíra, tejtermékek, barna kenyér, 
zöldségek, banán 

 Cink- vörös húsok, tojás, sajt tökmag

 Multi-vitaminok  

 Fehérjepótlás  


