Osnovne informacije iz predavanja
Severina Lipovška o prehrani športnikov (maj, 2017)
Pred povzetkom predavanja o prehrani se spomnite besed Severina Lipovška. Kaj je ob
pravilni prehrani nujno za vrhunski rezultat? POČITEK IN SPANEC! Najbolj kvaliteten
je spanec po 22. uri zvečer, da bi ga ujeli, bodite v postelji VSAJ POL URE PREJ.

Kaj želimo s hrano doseči in zakaj je
pravilna prehrana ključna za uspeh
športnikov?

Razdelitev hranil:
da bomo zdravi in v športu uspešni,
moramo v prehrano vključiti vsa
hranila.

Najpomembnejše hranilo je VODA:
nikoli ne pozabite na vodo, niti
pozimi,
ko nimate občutka žeje.

Na dan moramo imeti 4 do 5 obrokov:
3 obroki (zajtrk pred šolo, kosilo in
večerja po treningu) so najbolj
pomembni obroki.

Zlato pravilo – krožnik razdeljen na tretjine!
V treh glavnih obrokih poskušajmo zaužita
hranila razdeliti na tri enake dele (na sliki).
To je navodilo, ki bi se ga morali držati vsi, ne samo
športniki, saj večina ljudi uživa preveč ogljikovih hidratov in
premalo zelenjave.

VITAMINI IN MINERALI so izrednega pomena za zdravje!
Vsakodneven vnos
Več manjših obrokov
Jesti morate vse barve
zelenjave
Jejte veliko več
zelenjave, kot sadja
Večajo izkoristek
energije
Ključni minerali so: železo, kalcij, magnezij, natrij (kalij), cink. Naravni viri železa so:

MAŠČOBE ne redijo!
Največji vir energije v telesu, 1g= 9kCal
- absorpcija določenih vitaminov
- imunski sistem
- gradijo hormone
- maščobe v naravnih živilih niso težava

BELJAKOVINE nam zgradijo mišice!
Če odštejemo vodo, beljakovine predstavljajo
več kot polovico našega telesa.
Zelo pomembne so beljakovine živalskega
izvora, svoje mesto pa imajo tudi rastlinske.

OGLJIKOVI HIDRATI so vir hitro dostopne energije!
Ker jih telo lahko hitro uporabi, so
PREMIUM gorivo za športnike.
Ko goriva zmanjka, telo v času
treninga/tekme odpove.
DVE VRSTI OH: beli (formula za
eksplozijo energije za kratek čas) in ostali
(avtobus/tovornjak, ki dajejo energijo
bolj počasi, a veliko dlje časa)
BELI OH redijo.

POSEBNOST PREHRANE ŠPORTNIKOV
Zaradi velike porabe energije med fizičnim naporom (tekma ali trening) športniki eno uro
pred, med in v 15 minutah po naporu zaužijejo tudi bele OH:
•
•
•
•
•

zadnji veliki obrok naj bo približno 3 ure pred naporom
v obdobju ene ure do deset minut pred naporom zaužiti predvsem ogljikove hidrate
bližje naporu lahko tudi bele OH
izogibajte se vnosu maščob, beljakovine v manjši meri so dovoljene
ne pozabite na redno pitje vode

REGENERACIJA PO TRENINGU ALI TEKMI
Po treningu ali tekmi je pravilno prehranjevanje pomemben del regeneracije športnika.
Prvi del prehranjevanja (v 15 minutah po naporu) je opisan na prejšnji strani. Športnik
mora razmišljati o tem vnaprej, po vadbi v torbi imeti čokoladico, sadje, čokol. mleko, ….
Drugi del prehranjevanja sledi 1 do 2 uri po koncu napora – gre za klasičen obrok
(krožnik razdeljen na tretjine), kjer znova prevladujejo nebeli ogljikovi hidrati.
Od večerje do spanja naj mine približno dve uri, če je možno. V vsakem primeru pa mora
športnik po naporu zaužiti pravi obrok – tudi če do tega pride prej, kot v eni uri od konca
napora, in če bo praktično takoj po obroku šel v posteljo. Ta obrok je namreč nujen za
ustrezno regeneracijo. Več v okvirčku spodaj:

O predavatelju:
Severin Lipovšek je bil v mladosti
metalec kladiva, po študiju na
Fakulteti za šport pa je leta 2006
prevzel skrb za prehrano in
terapije Primoža Kozmusa. Bil je
del ekipe, ki je osvojila zlato
olimpijsko medaljo v Pekingu leta
2008.
Kozmusov trener Vladimir Kevo
o Lipovšku: »Rezultati njegovega
dela so bili kmalu vidni. Primož
je pridobival na masi, hkrati pa
se je izboljšala kvaliteta mišic. S
tem smo pridobili novo kvaliteto
v treningu in posledično
konkurenčnost na svetovnem
nivoju.«

Priloga: primeri ustreznih obrokov

