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ZŁE NAWYKI ŻYWIENIOWE-
KONSEKWENCJE

zmniejszona wydolność fizyczna dziecka,
płaskostopie,
skrzywienia kręgosłupa,
słabsza wydolność układu krążenia i układu 
oddechowego,
zaburzenia hormonalne i metaboliczne.



ZDROWE ŻYWIENIE – PO CO ?

Żywienie dzieci i młodzieży powinno zapewnić:
prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy,
umożliwić wykorzystanie w pełni genetycznie 
uwarunkowanego potencjału rozwojowego,
zapobiegać rozwojowi chorób wieku dziecięcego,
zmniejszać ryzyko rozwoju chorób dietozależnych w 
późniejszych fazach życia.



PO PIERWSZE: REGULARNOŚĆ  
Stałe pory spożywania posiłków warunkują prawidłowy przebieg 
procesów metabolicznych.
Dodatkowo przyjmowanie posiłków o tych samych porach wpływa 
korzystnie na odruchowe wydzielanie soków trawiennych.

I śniadanie – w ciągu I godziny od przebudzenia
Przerwy między posiłkami – co 3-4 godziny
Kolacja (lekkostrawna) – na 2-3 godziny przed snem

I i II śniadanie– wpływają korzystnie na koncentrację, 
zapamiętywanie, siłę fizyczną, dobre samopoczucie i rozwój 
intelektualny ucznia.
Młodzież prawidłowo odżywiona,  jedząca I i II śniadanie, osiąga 
lepsze wyniki w nauce oraz lepiej się rozwija.





PO DRUGIE: UROZMAICENIE 

UROZMAICENIE - każda grupa produktów spożywczy 
jest źródłem innych cennych dla zdrowia składników 
odżywczych. Dlatego też należy spożywać artykuły 
spożywcze z różnych grup żywności, wybierając z nich 
najbardziej wartościowe.
GRUPY PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH:
1.Tłuszcze
2.Mięso, drób, ryby, wędliny, jaja i nasiona roślin 
strączkowych oraz orzechy 
3.Mleko i produkty mleczne
4.Warzywa i owoce
5.Produkty zbożowe



W związku z większym wysiłkiem fizycznym każdy młody 
zawodnik powinien spożywać dziennie:

§ 4-5 porcji produktów zbożowych (bogate źródła 
węglowodanów),

§ 3-5 porcji warzyw (1 porcja – ok. 80 gram, czyli produkt 
mieszczący się w dłoni),

§ 2-4 porcje owoców (1 porcja – ok. 80 gram, czyli produkt 
mieszczący się w dłoni),

§ 2-4 porcje produktów bogatych w wapń (1 porcja – ok. 200 
ml - mleko i przetwory mleczne),

§ 1-2 produktów bogatych w białko (1 porcja – ok. 70 gram).



WĘGLOWODANY
§ główne źródło energii,
§ swoiste paliwo dla organizmu młodego piłkarza,
§ lekkostrawne i całkowicie wykorzystywane przez organizm,
§ powinny dostarczać ok. 55-65% dziennego zapotrzebowania 

energetycznego



Ważne jest, aby dieta piłkarza zawierała wysoki procent 
węglowodanów. 
Aby zwiększyć dzienne spożycie węglowodanów należy:
§ jeść duże porcje ziemniaków, makaronów lub ryżu z 

gorącym daniem,
§ jeść duże porcje warzyw:
§ jeść dużo chleba:
§ jeść dużo owoców:



BIAŁKA

§ klucz dla potreningowej regeneracji mięśni,
§ osoby trenujące potrzebują zdecydowanie
§ więcej białka,
§ długotrwały wysiłek prowadzi do znacznego 

zwiększenia zużycia białek,

§ zalecane sportowcom dzienne spożycie białka wynosi 
1-2 gramów na kilogram masy ciała

§ powinny stanowić ok. 10 – 15 % wartości 
energetycznej



BIAŁKA – PRODUKTY MLECZNE

Mleko i jego przetwory:
najważniejsze źródło wapnia w diecie, niezbędnego do budowy 
zdrowych kości i zębów,
białko o najwyższej jakości,
witaminy: A, D i B2.



BIAŁKO - MIĘSO, RYBY, JAJA, 
NASIONA ROŚLIN 

     STRĄCZKOWYCH. 

źródło pełnowartościowego białka, żelaza, cynku, 
witamin z grupy B, witaminy D oraz kwasów 
tłuszczowych z grupy omega-3

Z produktów mięsnych należy wybierać  gatunki o małej 
zawartości tłuszczu :
drób: kurczak, indyk,
chuda wołowina,
chuda wieprzowina,
cielęcina.



TŁUSZCZE

§ materiał budulcowy, 
§ powinny dostarczać ok. 20 % energii 

Uwaga!
Tłuste potrawy spowalniają przemianę materii.
Może to powodować zaleganie pokarmów w żołądku, co 
jest bardzo niekorzystne podczas treningu. 



TŁUSZCZE

§ nasycone
§ nienasycone

Większość tłuszczu w diecie powinna 
pochodzić z:
§ ryb,
§ orzechów,
§ tłuszczów roślinnych

Tłuszcze powinny stanowić jedynie dodatek do potraw.



Prawdziwy sportowiec nie je chipsów..

U dzieci i młodzieży, zmniejszenie spożycia tłuszczu może 
nastąpić poprzez ograniczenie  spożycia żywności typu 
fast-food (frytki, hamburgery, cheesburgery,  pizza) oraz 
chipsów  ponieważ produkty te charakteryzuje bardzo duża 
zawartość tłuszczu w granicach 33%- 48%.



OGRANICZAJ SPOŻYCIE CUKRU, 
SŁODYCZY, SŁODKICH NAPOJÓW.

cukier nie dostarcza żadnych witamin i składników 
mineralnych, a jego nadmiar prowadzi do odkładania 

tkanki tłuszczowej



OGRANICZAJ SPOŻYCIE SŁONYCH 
PRODUKTÓW, ODSTAW SOLNICZKĘ.

Zalecane jest ograniczanie spożycia soli kuchennej czyli chlorku 
sodowego (NaCl) do 5 gramów dziennie

( ilość ta obejmuje sól z produktów rynkowych i z dosalania 
potraw,  łącznie).

Sól w potrawach należy zastępować aromatycznymi ziołami jak 
majeranek, bazylia, oregano, czosnek, tymianek itp.
Ograniczać należy również spożywanie słonych przekąsek 
(chipsy, słone paluszki itp.).
Duże ilości soli znajdują się również w produktach takich jak 
gotowe dania w puszkach, zupach i sosach w proszku.



NAWODNIENIE ORGANIZMU

Dzieci i młodzież powinny pić codziennie  co najmniej 6 
szklanek wody.
W przypadku dni o intensywniejszym wysiłku fizycznym jak 
zajęcia w-fu czy inne zajęcia sportowe podaż płynów powinna 
być znacznie większa.

Chłopcy Dziewczęta

7-9 lat 1900 ml

10-12 lat 2400 ml 2100 ml

16-18 lat 3300 ml 2300 ml



Według Amerykańskiego Narodowego Stowarzyszenia 
Trenerów płyny 
należy przyjmować wg 
Następujących zasad:

§ 2 godziny przed wysiłkiem należy wypić 500-600 
ml

§ 10-20 minut przed zawodami należy wypić 250 ml
§ w trakcie wysiłku należy wypić 200-300 ml co 10-

20 minut
§ w ciągu 5 godzin zawodnik musi wypić 25-50% 

więcej płynów niż stracił z potem i moczem.



Prawdziwy sportowiec nie pije coca-coli. Prawdziwy 
sportowiec pije wodę.

Zaleca się picie:
wody,
herbaty, herbatek owocowych niesłodzonych,
napojów mlecznych
soków warzywnych i owocowo-warzywnych
w mniejszej ilości dozwolone są również soków 
owocowych (wysoka zawartość cukrów).



Przeciwwskazane jest spożywanie przez dzieci i młodzież:
kawy,
napojów gazowanych,
napojów energetyzujących.

Napoje te będące źródłem kofeiny nie posiadają istotnej 
wartości odżywczej, a jedynie działanie fizjologiczne, 
pobudzające układ nerwowy. Mogą one niekorzystnie 
wpływać na gęstość mineralną kości, kształtującą się w 
dzieciństwie i wczesnej młodości.





Przykład jednodniowej diety młodego piłkarza
Śniadanie
Dwie kromki chleba pełnoziarnistego/jedna ciemna bułka z niewielką 
ilością masła + chuda wędlina/jajko, ser biały lub żółty/ dżem itp. + 
warzywa + szklanka mleka/ filiżanka herbaty (bez cukru)
Drugie śniadanie
Dwie kromki chleba razowego/ bułka – jak wyżej
paczuszka rodzynek lub innych suszonych owoców/ orzechów
owoc, jogurt/ mały kartonik mleka
Obiad
Miska spaghetti z mielonym mięsem wołowym, pół cebuli, ½ puszki 
pomidorów bez skórki, miska sałatki, dwie szklanki mleka.
Podwieczorek
Dowolny owoc,  jogurt lub kefir.
Kolacja
Produkty „śniadaniowe”, lub 1/2 porcji obiadu
Porcja produktów nabiałowych



PODSUMOWUJĄC….



Dziękuję za uwagę.
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