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ηφρνο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα αλαιχζεη ηελ δηαηξνθή πνπ πξέπεη 

λα αθνινπζνχλ νη αζιεηέο ηεο άξζεο βαξψλ. Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ 4 θεθάιαηα 

ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: 

 

 Σν άζιεκα ηεο άξζεο βαξψλ θαη ηηο δχν επίζεκεο θηλήζεηο ηνπ (αξαζέ θαη 

επνιέ – δεηέ).  

 Αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο: 

 Ο φξνο ηζνξξνπεκέλε θαη ζσζηή δηαηξνθή, θαζψο θαη ε ζρέζε ηεο δηαηξνθήο 

κε ηελ πγεία θαη κε ηελ άζιεζε γεληθφηεξα.  

 Γηεμνδηθή αλάιπζε ηεο δηαηξνθήο πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνπο αξζηβαξίζηεο:  

 Ο φξνο ελέξγεηα θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ δηαηξνθή. Παξνπζηάδνληαη νη ηξνθέο 

πνπ παξάγνπλ ελέξγεηα θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη απνζήθεπζε 

πδαηαλζξάθσλ, ιίπνπο θαη πξσηετλψλ απφ ην ζψκα.  

 Οη πδαηάλζξαθεο πνπ απνηεινχλ ην βαζηθφ θαχζηκν ηνπ νξγαληζκνχ. 

Παξνπζηάδνληαη νη ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ πδαηάλζξαθεο, αιιά θαη πσο γίλεηαη 

ε ζσζηή θαηαλάισζή ηνπο. 

 Οη πξσηεΐλεο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ κπψλ θαη ηεο 

δχλακεο. Παξνπζηάδνληαη νη ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ πξσηεΐλεο θαη πξνηείλεηαη 

έλα εκεξήζην κελνχ πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ελφο αζιεηή.  

 Ζ δηαηξνθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη αζιεηέο θαηά ηνπο αγψλεο. 
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Κεθάιαην 1
ν
 Δηζαγσγή 

 

 

 

Ζ άξζε βαξψλ ζηελ Διιάδα, φπσο θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν, είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλαβίσζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. Χο άζιεκα, δελ 

πεξηιακβαλφηαλ ζην πξφγξακκα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηεο αξραηφηεηνο, αιιά 

ζχκθσλα κε ηζηνξηθέο καξηπξίεο, νη αζιεηέο ζπλαγσλίδνληαλ ζηελ αλχςσζε βαξψλ.  

 

Ζ πξψηε εκθάληζε ηεο Διιάδαο ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο θαηεγξάθε ην 1896 

ζηελ Αζήλα, φπνπ κάιηζηα νη Έιιελεο πξσηαζιεηέο θαηέθηεζαλ δχν ράιθηλα 

κεηάιιηα. Ζ ειιεληθή ζπκκεηνρή ππήξμε αμηφινγε ηφζν ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο 

ηνπ ελη Λνχηο φζν θαη ζηε «Μεζνoιπκπηάδα», αιιά απφ ηφηε αξρίδεη κηα καθξά 

πεξίνδνο απνπζίαο, ε νπνία ηεξκαηίδεηαη ην 1968 ζην Μεμηθφ, κε ηελ επαλεκθάληζε 

Διιήλσλ αζιεηψλ
1
. 

 

Σν 1992 ζηε Βαξθειψλε, κε ηελ θαηάθηεζε ηνπ ρξπζνχ Οιπκπηαθνχ κεηαιιίνπ απφ 

ηνλ Πχξξν Γήκα ήξζε ε έθξεμε γηα ηελ ειιεληθή άξζε βαξψλ κε ηηο επηηπρίεο λα 

δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε, ηφζν ζηνπο επφκελνπο Οιπκπηαθνχο (θπξίσο Αηιάληα 

θαη χδλευ) φζν θαη ζηα παγθφζκηα πξσηαζιήκαηα. πλνιηθά ζηελ ηζηνξία ησλ 

Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ε Διιάδα έρεη θαηαθηήζεη έμη ρξπζά, πέληε αξγπξά θαη 

                                                           
1
 Λακπίξεο, Γ., (2008), «Άξζε βαξώλ. Η ηζηνξία», δηαζέζηκν ζην: 

http://www.sport24.gr/Sports/OlympicGames/article319292.ece, δεκνζίεπζε: Αχγνπζηνο 2008. 

http://www.sport24.gr/Sports/OlympicGames/article319292.ece
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ηέζζεξα ράιθηλα κεηάιιηα. Ο κεγαιχηεξνο αζιεηήο φισλ ησλ επνρψλ γηα ηε ρψξα 

καο (αιιά θαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο παγθνζκίσο) είλαη ν Πχξξνο Γήκαο φπνπ 

θαηέθηεζε ηξία ρξπζά κεηάιιηα (1992, 1996, 2000) θαη έλα ράιθηλν (2004). 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα αλαιχζεη ηελ δηαηξνθή πνπ πξέπεη 

λα αθνινπζνχλ νη αζιεηέο ηεο άξζεο βαξψλ. Πξηλ φκσο γίλεη ε αλάιπζε απηή, 

γίλεηαη κηα κηθξή αλαθνξά ζην άζιεκα ηεο άξζεο βαξψλ θαη ζηηο δχν επίζεκεο 

θηλήζεηο ηνπ (αξαζέ θαη επνιέ – δεηέ). Δπηπιένλ αλαιχεηαη ν φξνο ηζνξξνπεκέλε θαη 

ζσζηή δηαηξνθή, θαζψο θαη ε ζρέζε ηεο δηαηξνθήο κε ηελ πγεία θαη κε ηελ άζιεζε 

γεληθφηεξα.  

 

Έπεηηα αλαιχεηαη δηεμνδηθά ε δηαηξνθή πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνπο αξζηβαξίζηεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαιχεηαη ν φξνο ελέξγεηα θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ δηαηξνθή. 

Παξνπζηάδνληαη νη ηξνθέο πνπ παξάγνπλ ελέξγεηα θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη 

απνζήθεπζε πδαηαλζξάθσλ, ιίπνπο θαη πξσηετλψλ απφ ην ζψκα. Έπεηηα αλαιχνληαη 

νη πδαηάλζξαθεο, θαζψο απνηεινχλ ην βαζηθφ θαχζηκν ηνπ νξγαληζκνχ. 

Παξνπζηάδνληαη νη ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ πδαηάλζξαθεο, αιιά θαη πσο γίλεηαη ε 

ζσζηή θαηαλάισζή ηνπο. ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη πξσηεΐλεο, θαζψο ε ζπκβνιή 

ηνπο ζηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ κπψλ θαη ηεο δχλακεο είλαη ζεκαληηθή. 

Παξνπζηάδνληαη νη ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ πξσηεΐλεο θαη πξνηείλεηαη έλα εκεξήζην 

κελνχ πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ελφο αζιεηή. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε δηαηξνθή πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη αζιεηέο θαηά ηνπο αγψλεο. 

 

 

1.1 Άξζε βαξώλ 

 

Ζ άξζε βαξψλ είλαη έλα νιπκπηαθφ άζιεκα φπνπ ν αζιεηήο πξνζπαζεί κε βάζε 

νξηζκέλνπο θαλφλεο λα ζεθψζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα θηιά
2
. Οη αζιεηέο θαη 

νη αζιήηξηεο ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην ζσκαηηθφ βάξνο ηνπο. 

                                                           
2
 αξνγιάθεο, Γ., Εαξδαβαηδίδεο, Γ., (2004), «Άξζε βαξώλ», εθδφζεηο Υξηζηνδνπιίδε, 

Θεζζαινλίθε. 
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χκθσλα κε ην επίζεκν πξφγξακκα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ νη επίζεκεο θηλήζεηο 

ηεο άξζεο βαξψλ είλαη: 

1. Αξαζέ,  

2. Δπνιέ - Εεηέ  

 

 

 

 

1.2 Οη θηλήζεηο ηεο άξζεο βαξώλ 

 

Παξαθάησ αλαιχνληαη νη ηερληθέο ησλ δχν αγσληζηηθψλ αζθήζεσλ ηεο άξζεο βαξψλ 

αξαζέ θαη επνιέ – δεηέ. 

 

1.2.1 Αλάιπζε ηνπ αξαζέ 

 

Σν αξαζέ είλαη ην πξψην αγψληζκα πνπ γίλεηαη θαηά ηνπο αγψλεο ηεο άξζεο βαξψλ. 

Δίλαη πην δχζθνιν αγψληζκα απφ ηερληθήο άπνςεο απφ ην επνιέ – δεηέ, δηφηη απαηηεί 

εθηφο απφ κέγηζηε δχλακε θαη θαιή ηζνξξνπία.  
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Πεγή: αξνγιάθεο, Γ., Εαξδαβαηδίδεο, Γ., 2004. 

Δηθόλα 1.1: ρεκαηηθή παξάζηαζε ηνπ αξαζέ 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 1.1, ε ηερληθή ηνπ αξαζέ ρσξίδεηαη ζε έμη επηκέξνπο 

θάζεηο
3
: 

 

α. Θέζε εθθίλεζεο 

Ζ ζέζε ηεο εθθίλεζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή, γη’ απηφ ν πξνπνλεηήο 

ρξεηάδεηαη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθφο θαη λα δηνξζψλεη ζπρλά ηνλ αζιεηή, 

κέρξη απηφο λα πηνζεηήζεη ηε ζσζηή ζηάζε. 

   

β. Άξζε ηεο κπάξαο κέρξη ην ύςνο ησλ γνλάησλ 

                                                           
3
 αξνγιάθεο, Γ., Εαξδαβαηδίδεο, Γ., (2004), «Άξζε βαξώλ», εθδφζεηο Υξηζηνδνπιίδε, 

Θεζζαινλίθε. 
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Ζ θάζε απηή μεθηλάεη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν άμνλαο κε ηνπο δίζθνπο ζα 

απνζπαζηεί απφ ην έδαθνο, κέρξη ν άμνλαο λα θηάζεη ιίγν πην πάλσ απφ ηα 

γφλαηα. 

 

γ. Βίαηε έιμε, «δεύηεξν ηξάβεγκα» 

Ζ θίλεζε απηή είλαη απνηέιεζκα θπξίσο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηεηξαθέθαισλ. 

Πνιχ ζεκαληηθφ ζηελ πηνζέηεζε απηήο ηεο θίλεζεο είλαη ε δεκηνπξγία ηεο 

αίζζεζεο ψζεζεο ηεο κπάξαο πξνο ηα επάλσ κε ηε βνήζεηα θπξίσο ησλ θάησ 

άθξσλ, ρσξίο λα γίλεηαη κεηαθνξά ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηνπ ζψκαηνο απφ ηα 

πέικαηα ζην κεηαηάξζην. 

   

δ. Δίζνδνο θάησ από ηελ κπάξα κε ιύγηζκα ησλ πνδηώλ 

Μεηά ην ηέινο ηεο έιμεο θαη ελψ ν άμνλαο έρεη θηάζεη ζην πςειφηεξν ζεκείν, 

αξρίδεη ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε θαη δηζηαγκφ ε είζνδνο ηνπο ζψκαηνο θάησ 

απφ ηελ κπάξα. 

 

ε. Αλόξζσζε από ην βαζύ θάζηζκα θαη ζηαζεξνπνίεζε 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο θίλεζεο ν αζιεηήο ρξεηάδεηαη λα 

πξνβάιιεη ην ζηήζνο ηνπ πξνο ηα εκπξφο θαη επάλσ ζθίγγνληαο ζπγρξφλσο 

ηνπο κπο ηεο πιάηεο, ησλ ψκσλ θαη ηνπ ηξηθέθαινπ. 

      

δ. Δλαπόζεζε ηεο κπάξαο  

Αθνχ ν αζιεηήο αλνξζσζεί, θέξλεη ηα πφδηα ηνπ παξάιιεια ζε δηάζηαζε θαη 

κε άλνηγκα φζν ην άλνηγκα ησλ ηζρίσλ. Ζ κπάξα βξίζθεηαη ζην ίδην θάζεην 

επίπεδν κε ηνπο ψκνπο θαη ηα ηζρία, αθηλεηνπνηείηαη θαη ν αζιεηήο πεξηκέλεη 

ην ζήκα ηνπ θξηηή πνπ ηνπ επηηξέπεη ην θαηέβαζκα ηεο κπάξαο επάλσ ζηελ 

εμέδξα. 

 

1.2.2 Αλάιπζε ηνπ επνιέ - δεηέ 

 

Σν επνιέ – δεηέ είλαη ην δεχηεξν θαηά ζεηξά αγψληζκα ηεο άξζεο βαξψλ. 

Απνηειείηαη απφ δχν δηαθνξεηηθέο θηλήζεηο. Σν επνιέ, φπνπ έρνπκε επσκηζκφ ηεο 
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κπάξαο θαη ην δεηέ, φπνπ εθηηλάζζεηαη ε κπάξα πάλσ απφ ην θεθάιη κε ηα ρέξηα 

ηελησκέλα, πεξλψληαο έηζη ζηελ ηειηθή ζέζε ηνπ αγσλίζκαηνο
4
. 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 1.2, ην επνιέ κπνξνχκε λα ην ρσξίζνπκε ζηηο εμήο 

θάζεηο: 

 

1) Δθθίλεζε 

Ζ ζέζε εθθίλεζεο ηνπ επνιέ – δεηέ κνηάδεη ζε πνιιά ζεκεία κε ηελ 

αληίζηνηρε ζέζε εθθίλεζεο ηνπ αξαζέ. Ζ βαζηθή ηνπο δηαθνξά είλαη ζην 

άλνηγκα ηεο ιαβήο, φπνπ ζην επνιέ είλαη φζν πεξίπνπ ην άλνηγκα ησλ ψκσλ.  

 

2) Έιμε ηεο κπάξαο κέρξη ηα γόλαηα 

Ζ θάζε απηή αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ε κπάξα απνζπάηαη απφ ηελ εμέδξα 

θαη ηειεηψλεη φηαλ θηάζεη ζην χςνο ησλ γνλάησλ. 

 

3) Βίαηε έιμε 

Μφιηο ε κπάξα πεξάζεη ηα γφλαηα έρνπκε επηηάρπλζε ηνπ άμνλα πνπ είλαη 

απνηέιεζκα ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο ησλ θάησ άθξσλ. Ζ ελέξγεηα απηή 

παξάγεηαη κε κηα θίλεζε παξφκνηα κε απηήο ηεο θάζεο ηεο έιμεο ηνπ αξαζέ. 

Σν ζηήζνο πξνβάιεη εκπξφο, νη ψκνη θαη ε πιάηε θηλνχληαη πξνο ηα πίζσ θαη 

επάλσ.    

4) Δίζνδνο θάησ από ηελ κπάξα 

Απηή είλαη ε ηειεπηαία θάζε ηνπ επνιέ θαη πεξηιακβάλεη ηελ ζπγθξάηεζε ηεο 

κπάξαο ζην πςειφηεξν ζεκείν θαη ηελ γξήγνξε είζνδν ηνπο ζψκαηνο θάησ 

απφ απηήλ. 

 

Ζ επφκελε θίλεζε κεηά ην επνιέ είλαη ην δεηέ, ην νπνίν ρσξίδεηαη ζηηο εμήο θάζεηο 

βιέπε εηθφλα 1.2): 

 

1. Σειηθή ζηάζε ηνπ επνιέ – ζέζε εθθίλεζεο ηνπ δεηέ 

                                                           
4
 αξνγιάθεο, Γ., Εαξδαβαηδίδεο, Γ., (2004), «Άξζε βαξώλ», εθδφζεηο Υξηζηνδνπιίδε, 

Θεζζαινλίθε. 
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Ζ ηειηθήο ζηάζε ηνπ επνιέ είλαη θαη ε αθεηεξία ηνπ δεηέ. Ο αζιεηήο μεθηλάεη 

ηελ εθηέιεζε ηνπ δεηέ. 

 

2. Πξνπαξαζθεπαζηηθή θάκςε ησλ γνλάησλ 

Ο αζιεηήο αξρίδεη λα θάκπηεη ηα γφλαηά ηνπ θξαηψληαο ηνλ θνξκφ ηνπ 

θάζεην σο πξνο ηελ εμέδξα. 

 

3. Ώζεζε ηεο κπάξαο 

Ο αζιεηήο εθηηλάζζεηαη πξνο ηα επάλσ ζαλ ζπζπεηξσκέλν ειαηήξην. Ζ 

εθηίλαμε απηή γίλεηαη κε ηε γξήγνξε έθηαζε ησλ γνλάησλ, ησλ ηζρίσλ θαη 

ηειεηψλεη κε ηνπο γαζηξνθλήκηνπο πνπ θέξλνπλ ηα πέικαηα ζε αθξνζηαζία. 

 

4. Δίζνδνο ηνπ ζώκαηνο θάησ από ηελ κπάξα θαη ππνζηήισζε 

Σν επφκελν ζηνηρείν πνπ ζπλζέηεη ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ δεηέ, είλαη ε είζνδνο 

ηνπ ζψκαηνο θάησ απφ ηελ κπάξα κε ηελ ηαπηφρξνλε ππνζηήισζε ησλ 

πνδηψλ. 

 

5. Αλόξζσζε από ηελ ππνζηήισζε 

Ζ θίλεζε απηή αξρίδεη κε ηελ έθηαζε ησλ θάησ άθξσλ κέρξη λα ηελησζνχλ 

νινθιεξσηηθά θαη αθνινπζεί ην κάδεκα ησλ πνδηψλ κε κηθξά βήκαηα έσο 

φηνπ βξεζνχλ παξάιιεια θαη κε άλνηγκα φζν ην άλνηγκα ησλ ψκσλ. 

  

6. ηαζεξνπνίεζε θαη ελαπόζεζε ηεο κπάξαο 

Γηα λα έρνπκε ζηαζεξνπνίεζε ηεο κπάξαο θαη επηηπρία ζηελ πξνζπάζεηα, 

πξέπεη ε κπάξα, νη ψκνη θαη ηα πέικαηα ησλ πνδηψλ λα βξίζθνληαη ζην ίδην 

θάζεην επίπεδν. Μεηά απφ αθηλεηνπνίεζε ηεο κπάξαο γηα 1-2΄΄ πάλσ απφ ην 

θεθάιη, αθνινπζεί ην ζήκα ηνπ θξηηή γηα επαλαηνπνζέηεζε ηεο κπάξαο ζηελ 

εμέδξα. 
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Πεγή: αξνγιάθεο, Γ., Εαξδαβαηδίδεο, Γ., 2004. 

Δηθόλα 1.2: ρεκαηηθή παξάζηαζε ηνπ επνιέ - δεηέ 
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Κεθάιαην 2
ν
 

Αλαζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο 

 

 

 

ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί αλαιχνληαη έλλνηεο φπσο ηζνξξνπεκέλε θαη ζσζηή 

δηαηξνθή θαη γεληθά δίλνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ κεζνγεηαθή δηαηξνθή, ηελ 

ζρέζε ηεο δηαηξνθήο κε ηελ πγεία αιιά θαη ηελ άζιεζε. Όιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο 

δελ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά αζιεηέο, αιιά φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ επηζπκνχλ λα 

έρνπλ κηα πγηή δσή. 

 

2.1 Ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή 

 

Με ηνλ φξν ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή ελλννχκε θαηαλάισζε φισλ ησλ ηξνθψλ κε 

ζχλεζε. Σα θαγεηά πνπ έρνπλ δάραξε ή/θαη ιηπαξά κπνξνχλ λα θαηαλαιψλνληαη ζε 

κηθξφηεξεο πνζφηεηεο ή ιηγφηεξν ζπρλά απφ ηα θαγεηά πνπ είλαη πινχζηα ζε 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά
5
.  

                                                           
5
 Καξαθπιιίδεο, Π., Δ,. (2010), Κιηληθφο Γηαηηνιφγνο - Γηαηξνθνιφγνο Bsc (Hons), MSc, 

NYSCDN, «Τξώκε έμππλα, ηξώκε ηζνξξνπεκέλα», δηαζέζηκν ζην: 

http://www.iatronet.gr/author_bio.asp?au_id=283, δεκνζίεπζε: 5 Ηαλνπαξίνπ 2010 

http://www.iatronet.gr/author_bio.asp?au_id=283
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Πνηθηιία ζεκαίλεη λα ππάξρεη ελαιιαγή ζηελ θαηαλάισζε δηαθνξεηηθψλ ηξνθίκσλ. 

Αθνινπζψληαο κηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, ν νξγαληζκφο ιακβάλεη φια ηα 

απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Γηαιέγνληαο κηα 

πνηθηιία απφ δεκεηξηαθά, ιαραληθά, θξνχηα, γαιαθηνθνκηθά θαη ηξφθηκα πινχζηα ζε 

πξσηεΐλε, βνεζάεη ζηελ πξναγσγή ελφο θαινχ θαη πγηεηλνχ δηαηξνθηθνχ πξνθίι. 

 

Ζ ζσζηή δηαηξνθή δελ βνεζά απιά ζηε δηαηήξεζε ελφο πγηνχο ζσκαηηθνχ βάξνπο, 

αιιά κπνξεί λα σθειήζεη ζεκαληηθά θαη ηελ πλεπκαηηθή ιεηηνπξγία. Σν ηη ηξψγεηαη 

είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηε λνεηηθή απφδνζε ηνπ αηφκνπ, θαζψο ε έιιεηςε 

ζεκαληηθψλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πλεπκαηηθή θφπσζε, ζε 

αδπλακία ζπγθέληξσζεο θαη ζε θαθή κλήκε.  

 

Καη φηαλ ιέκε ζσζηή δηαηξνθή, ελλννχκε κηα ηζνξξνπεκέλε, πγηεηλή δηαηξνθή κε 

θαιή θαηαλνκή ησλ γεπκάησλ, ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζλαθ θαη ηνπ ηζηκπνινγήκαηνο 

θαη πινχζην πξσηλφ. Γηα κηα ζσζηή θαη πγηεηλή δηαηξνθή δελ αξθεί κφλν λα 

πξνζέρνπκε ηη ηξψκε αιιά θαη πψο, πφζν, θάζε πφηε ηξψκε
6
. 

 

Παξαθάησ παξαζέηνληαη ζπκβνπιέο γηα ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο δηαηξνθήο πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκνη αιιά ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο δελ αθήλεη ζπρλά ηνπο αλζξψπνπο  

λα ηνπο αθνινπζήζνπλ:  

 

1. Σξψκε πάληνηε θαζηζηνί ζην ηξαπέδη 

2. Σξψκε πξσηλφ θάζε κέξα 

3. Σξψκε ζε αηκφζθαηξα εξεκίαο θαη ζπληξνθηθφηεηαο 

4. Σξψκε αξγά. Γελ θαηαβξνρζίδνπκε ηα γεχκαηά καο  

5. Απνθεχγνπκε λα βιέπνπκε ηειεφξαζε ηαπηφρξνλα κε ηα γεχκαηα 

6. Απνθεχγνπκε ηα αεξηνχρα αλαςπθηηθά 

7. Σξψκε "κεζνγεηαθά", δειαδή πξνηηκάκε ιαδεξά θαγεηά, ιαραληθά, φζπξηα, 

ζνχπεο, ςσκί 

8. Παίξλνπκε θνιαηζηφ ζην ζρνιείν απφ ην ζπίηη ψζηε λα απνθεχγνπκε ηα "έηνηκα" 

παξαζθεπάζκαηα ηνπ θπιηθείνπ  

                                                           
6
 Μπαδαίνο, Κ., (1990), «Οη ηξνθέο πνπ ραξίδνπλ πγεία», 3

ε
 έθδνζε, εθδφζεηο Μπαδαίνο, Αζήλα. 
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9. Σξψκε ζπρλά ςάξη 

10. Σξψκε άθζνλα θξέζθα ιαραληθά, θπξίσο επνρήο  

11. Σξψκε θξνχηα, είλαη ζχκκαρνη ηεο πγείαο 

12. Πξνηηκάκε ην ςσκί νιηθήο άιεζεο ζηα γεχκαηά καο 

13. Πίλνπκε πνιχ λεξφ θάζε κέξα  

14. Απνθεχγνπκε ηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά  

15. Απνθεχγνπκε ηε δάραξε θαη φια ηα πξντφληα πνπ ηελ πεξηέρνπλ 

16. Πξνηηκάκε ην ειαηφιαδν ζηα θαγεηά καο, θαηά πξνηίκεζε σκφ 

 

2.2 Ζ δηαδηθαζία δηαηξνθήο 

 

 

Πεγή: http://www.fashion-icon.gr/health/diatrofh/i-piramida-tis-mesogiakis-diatrofis/ 

Δηθόλα 2.1: Ππξακίδα κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο  

 

Ζ θαηαλάισζε ηξνθήο, ζηνρεχεη ζηελ πξφζιεςε ησλ απαξαίηεησλ ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζην αίκα, ζηα φξγαλα θαη ζηνπο ηζηνχο φπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξάγνπλ ελέξγεηα ή γηα ηελ ζχλζεζε δηαθφξσλ κνξίσλ. 

http://www.fashion-icon.gr/health/diatrofh/i-piramida-tis-mesogiakis-diatrofis/
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Πνιιέο απφ απηέο ηηο ελδπκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ θέξνπλ ζε πέξαο ηηο κεηαβνιηθέο 

επεμεξγαζίεο απαηηνχλ βηηακίλεο ή κεηαιιηθά ζηνηρεία
7
. 

 

Μία ζξεπηηθή νπζία ζεσξείηαη απαξαίηεηε αλ ε ζηέξεζή ηεο, επηθέξεη αλαγλσξίζηκα 

ζπκπηψκαηα πνπ εμαθαλίδνληαη φηαλ ε ζηέξεζε εθιείςεη. Έρνπλ θαζνξηζζεί σο 

απαξαίηεηεο ζξεπηηθέο νπζίεο νη πξσηεΐλεο (ακηλνμέα), νη πδαηάλζξαθεο, ηα ιίπε, νη 

βηηακίλεο, ηα κέηαιια, ηα ηρλνζηνηρεία, ην λεξφ θαη νη ειεθηξνιχηεο. 

Σα ιίπε, νη πδαηάλζξαθεο θαη νη πξσηεΐλεο είλαη νη βαζηθέο πεγέο ελέξγεηαο γηα ηνλ 

αλζξψπηλν νξγαληζκφ, σζηφζν κε ηελ έιιεηςε ησλ ππνινίπσλ ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο κεηαβνιηθέο 

δηεξγαζίεο θαη δηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε πξφζιεςε φισλ 

ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζε θαζνξηζκέλεο πνζφηεηεο θαη αλαινγίεο γηα θάζε 

άηνκν. Πνζφηεηα πνπ εμαξηάηαη απφ ην θχιν ηελ ειηθία ηελ ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θ.α. 

 

ε γεληθέο γξακκέο είλαη απαξαίηεηε ε πξφζιεςε πδαηαλζξάθσλ ζε πνζνζηφ 55%-

60%, πξσηετλψλ 15%-20%, θαη ιίπνπο 30% ησλ εκεξήζησλ πξνζιακβαλφκελσλ 

ζεξκίδσλ απφ ηελ δίαηηα. 

 

Λφγσ ηεο πςειήο δηαζχλδεζεο ησλ κεηαβνιηθψλ αληηδξάζεσλ ε πξφζιεςε ηξνθήο 

κπνξεί λα πνηθίιεη. Αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνέιεπζή ηνπο φια ηα ηξφθηκα 

κεηαηξέπνληαη ζε θνηλνχο ελδηάκεζνπο κεηαβνιίηεο. Οη κνξηαθέο αιιεινκεηαηξνπέο 

επηηξέπνπλ ζηα ακηλνμέα λα κεηαβνιίδνληαη ζε ππφζηξσκα γηα ηελ ζχλζεζε 

γιπθφδεο ή ιηπαξψλ νμέσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ δηάξθεηα πεξηφδσλ λεζηείαο ηα 

ακηλνμέα, ε γιπθεξίλε, θαη ην γαιαθηηθφ άιαο γίλνληαη φια ππνζηξψκαηα γηα ηελ 

βηνζχλζεζε γιπθφδεο θαη ε γιπθφδε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή 

ιηπαξψλ νμέσλ θαη ηκεκάησλ ησλ κνξίσλ ησλ ακηλνμέσλ. Ζ κνλαδηθή εμαίξεζε ζε 

απηή ηελ δπλαηφηεηα ακθίδξνκεο κεηαηξνπήο παξαηεξείηαη ζηνλ κεηαβνιηζκφ ησλ 

                                                           
7 Λεινύδε, Κ., (2004), Γηαηηνιφγνο – Γηαηξνθνιφγνο, «Πξόζιεςε ηξνθώλ θαη κεηαβνιηθέο 

αληηδξάζεηο», δηαζέζηκν ζην: http://www.iatronet.gr/article.asp?art_id=595, δεκνζίεπζε: 11 Μαξηίνπ 

2004 

http://www.iatronet.gr/article.asp?art_id=595
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ιηπαξψλ νμέσλ. Ζ δηάζπαζε ησλ ιηπαξψλ νμέσλ απνδίδεη ελ κέξεη ελέξγεηα. Οπφηε 

κηα δίαηηα απνθιεηζηηθή ζε ιίπνο αδπλαηεί λα θαιχςεη ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ελφο 

αηφκνπ θαη δελ ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο (ππεξβνιηθή 

ζπζζψξεπζε ιίπνπο ζηνλ νξγαληζκφ). 

 

Ζ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ βαζηθψλ θπζηνινγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. αλαπλνή, λεθξηθή θαη εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία, ζεξκνθξαζία 

ζψκαηνο) απνηειεί ηνλ βαζηθφ κεηαβνιηζκφ ηνπ αηφκνπ. 

 

Ακέζσο κεηά ηελ ιήςε ηξνθήο παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

(κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ γαζηξηθή έθθξηζε, ηελ πξσηετληθή ζχλζεζε θα 

κεηαβνιηθέο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα). Αλ θαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

κπνξεί λα απμεζεί κέρξη θαη 30% πάλσ απφ ηνλ βαζηθφ κεηαβνιηζκφ κεηά ην θαγεηφ, 

ζε δηάζηεκα 24 σξψλ αλέξρεηαη κφιηο ζην 5-10% ην πνιχ ηεο ζπλνιηθήο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ε επίδξαζε ζην ηζνδχγην ελέξγεηαο είλαη ζπλήζσο 

ακειεηέα. 

 

2.3 Γηαηξνθή θαη πγεία 

 

 
 

Πνιιέο θνξέο νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη αηζζάλνληαη θνπξαζκέλνη θαη ρσξίο 

ελέξγεηα. Ζ έιιεηςε χπλνπ, ε ζηελαρψξηα, ην άγρνο, νη αζζέλεηεο θαη θπζηθά ε θαθή 

δηαηξνθή είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ θφπσζε
8
.  

                                                           
8 Καξαθπιιίδεο, Π., Δ., (2009), Κιηληθφο Γηαηηνιφγνο – Γηαηξνθνιφγνο, «Τξνθέο πνπ καο γεκίδνπλ 

ελέξγεηα», δηαζέζηκν ζην: http://www.iatronet.gr/article.asp?art_id=9179, δεκνζίεπζε: 19 Απγνχζηνπ 

2009 

http://www.iatronet.gr/article.asp?art_id=9179
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Μάιηζηα, αθφκα θαη νη ειαθξηέο κνξθέο εμαζζέλεζεο είλαη εμίζνπ αξλεηηθέο ηφζν 

γηα ηελ ςπρνινγηθή φζν θαη γηα ηε ζσκαηηθή πγεία θαη γη’ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν, 

δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα αγλννχληαη.  

 

χκθσλα κε ακέηξεηεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ 

Ακεξηθή, έλαο ζηνπο 5 αλζξψπνπο αηζζάλεηαη θνπξαζκέλνο θαηά ηε δηάξθεηα 

νιφθιεξεο ηεο εκέξαο, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα πινπνηήζεη φιεο ηνπ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

 

Μάιηζηα, θάπνηα άηνκα αηζζάλνληαη θνπξαζκέλα, φρη κφλν θαηά πεξηφδνπο, αιιά 

ζπλερψο. Δπηπρψο φκσο, ην αλζξψπηλν ζψκα είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθφ, πνπ 

ζεκαίλεη, φηη αλ αξρίζνπκε λα πξνζέρνπκε ηε δηαηξνθή καο κεηά απφ πεξηφδνπο 

θφπσζεο, ζίγνπξα ζα έρνπκε ζεηηθά απνηειέζκαηα.  

 

Ο θαιχηεξνο ινηπφλ ηξφπνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θφπσζεο, είλαη ε θαηαλάισζε 

ηξνθψλ, νη νπνίεο έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα εθνδηάδνπλ ηνλ νξγαληζκφ κε ελέξγεηα.  

 

Γηα ηελ γξήγνξε απφθηεζε ελέξγεηαο, ε ηδαληθφηεξε πεγή είλαη νη πδαηάλζξαθεο, νη 

νπνίνη ζπζζσξεχνληαη ζηνπο κπο θαη ζην ζπθψηη θαη βξίζθνληαη θπξίσο ζηηο 

παξαθάησ ηξνθέο: 

 

 Λαραληθά 

 Γεκεηξηαθά νιηθήο αιέζεσο 

 100% θξέζθνη ρπκνί 

 Απνμεξακέλα θξνχηα 

 Φξέζθα θξνχηα  

 

ην αίζζεκα ηεο θνχξαζεο ινηπφλ, ζέινληαο ηφλσζε, θαιφ είλαη ε επηινγή ελφο 

θξέζθνπ θξνχηνπ, αληί γηα έλα δαραξνχρν αθέςεκα, γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ν 

νξγαληζκφο ζα ιάβεη, φρη κφλν ηνπο απαξαίηεηνπο πδαηάλζξαθεο, αιιά πνιχηηκεο 

ίλεο, βηηακίλεο, θαζψο θαη πνιιά ζξεπηηθά ζηνηρεία.  
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2.4 Γηαηξνθή θαη άζιεζε 

 

 

 

Ζ αζιεηηθή απφδνζε κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηελ πνηφηεηα ηεο δηαηξνθήο, απφ ηελ 

πνζφηεηα θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ θαηαλαιψλνπκε θάηη. Δληνχηνηο, δελ ππάξρεη 

καγηθή ζπληαγή θαη νη βαζηθέο αξρέο κηαο δηαηξνθήο πνπ ζα πξνσζήζεη ηελ θαιή 

απφδνζε θαη ηελ θαιή πγεία κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο
9
: 

  

 Καηαλάισζε αξθεηψλ ηξνθίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ 

 Έλα κεγάιν κέξνο απηήο ηεο ελέξγεηαο λα πξνέξρεηαη απφ πδαηάλζξαθεο 

 Πξνγξακκαηηζκφο πξφζιεςεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ψζηε κέζσ απηψλ λα 

παξέρνληαη νη πδαηάλζξαθεο, πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ απφδνζε θαη γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε κεηά ηελ άζθεζε 

 Καηαλάισζε πνηθηιίαο ηξνθίκσλ γηα λα ιακβάλεη ν νξγαληζκφο ηηο 

απαξαίηεηεο πξσηεΐλεο, βηηακίλεο θαη ηα αλφξγαλα ζηνηρεία  

 Καηαλάισζε αξθεηψλ πγξψλ γηα δηαηήξεζε ελπδάησζεο 

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ρξήζε δηαηηεηηθψλ ζπκπιεξσκάησλ.  

 

ηελ πξάμε, νη αλάγθεο πνηθίιινπλ απφ ηνλ έλαλ αζιεηή ζηνλ άιιν, αλάινγα κε ην 

κέγεζνο, ηε δηάξθεηα θαη ηελ έληαζε ηεο πξνπφλεζεο θαη ηνπ αγψλα, θαη ηνλ ηχπν 

άζιεζεο (π.ρ. άζιεζε αληνρήο, φπσο νη καξαζψληνη, ζχληνκν έληνλν ηξέμηκν, 

δηαθεθνκκέλεο έληαζεο, φπσο ην πνδφζθαηξν ή δχλακεο, φπσο ε άξζε βαξψλ). Γελ 

ππάξρεη κηα θνηλή δηαηξνθή γηα φινπο ηνπο αζιεηέο θαη νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο 

αιιάδνπλ αλάινγα κε ηα πξνγξάκκαηα ησλ αγψλσλ θαη ηεο πξνπφλεζεο. 

 

                                                           
9
 Αλώλπκνο, (2006), «Δηαηξνθή ζηελ άζιεζε», δηαζέζηκν ζην: 

http://www.eufic.org/article/el/artid/nutrition-for-sport/, δεκνζίεπζε: Μάξηηνο 2006 

http://www.eufic.org/article/el/artid/nutrition-for-sport/
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χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Ron Maughan, απφ ην παλεπηζηήκην Loughborough ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ν νπνίνο πξνήδξεπζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Γηεζλνχο 

Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο ην 2003, «Οη αζιεηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνπο δηαηξνθηθνύο 

ζηόρνπο ηνπο θαη ηνλ ηξόπν λα επηιέμνπλ κηα ζηξαηεγηθή ζηε δηαηξνθή ηνπο γηα λα 

πεηύρνπλ απηνύο ηνπο ζηόρνπο».  

 

Ηδηαίηεξα νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο πνηθίιινπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ αζιεηψλ. Καηά 

κέζνλ φξν, κηα κέηξηα ελεξγεηηθή γπλαίθα ρξεηάδεηαη 2000 kcal/εκέξα θαη έλαο 

άλδξαο πεξίπνπ 2500 kcal. Οη ειαθξηέο γπλαίθεο, πνπ αζθνχληαη ζε κέηξην βαζκφ θαη 

δηάγνπλ θαζηζηηθή δσή γηα ην ππφινηπν ηεο εκέξαο, ζα ρξεηαζηνχλ ιηγφηεξεο 

ζεξκίδεο, αιιά θάπνηνη άλδξεο αζιεηέο, φπσο νη πνδειάηεο θαη νη θσπειάηεο, 

ρξεηάδνληαη 5000 kcal αλά εκέξα. Πξνζιήςεηο χςνπο 8000 kcal έρνπλ θαηαγξαθεί 

θάπνηεο εκέξεο απφ ηνπο πνδειάηεο ζηνλ γχξν ηεο Γαιιίαο. ε θάζε άθξν ηνπ 

ελεξγεηαθνχ θάζκαηνο κπνξεί λα είλαη αξθεηά δχζθνιν λα δηαηεξεζεί ε ελεξγεηαθή 

ηζνξξνπία - πάξα πνιιέο ζεξκίδεο νδεγνχλ ζε αλεπηζχκεηε αχμεζε βάξνπο θαη πάξα 

πνιχ ιίγεο ζεξκίδεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ απψιεηα δχλακεο θαη απφδνζεο.  

 

Οη πδαηάλζξαθεο είλαη κηα δσηηθήο θαη γξήγνξεο κνξθήο ελέξγεηα γηα ηνπο 

αζθνχκελνπο κπο. Υσξίο θαιά απνζέκαηα πδαηαλζξάθσλ, φπσο γιπθνγφλν ζηνπο 

κπο θαη ην ζπθψηη, θαη ρσξίο ζπρλά επαλαγεκίζκαηα ηνπ νξγαληζκνχ κε ηξνθή θαη 

πγξά, ν ρξφλνο πνπ κπνξεί θάπνηνο λα θάλεη κηα κέηξηα πξνο έληνλε ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα κεησζεί. Δθείλνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε αζιεηηθά γεγνλφηα 

δηάξθεηαο άλσ ηεο κίαο ψξαο πξέπεη λα πξνζέμνπλ ηδηαίηεξα ηελ «ηξνθνδφηεζε» ηνπ 

ζψκαηφο ηνπο κε θαχζηκα απφ γεχκαηα θαη snacks πινχζηα ζε  πδαηάλζξαθεο. 

 

Ζ αθπδάησζε εμαζζελίδεη ηελ απφδνζε θαη νη αζιεηέο δελ πξέπεη λα ράλνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ ην 2% ηνπ ζσκαηηθνχ ηνπο βάξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο. 

Ζ θαιή ελπδάησζε εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ε θαηαλάισζε πγξψλ θαηά ηε δηάξθεηα, 

κεηαμχ θαη κεηά απφ αζιεηηθά γεγνλφηα είλαη ζεκαληηθή. Όηαλ νη απαηηήζεηο ζε πγξά 

είλαη πςειέο, φπσο ζηελ παξαηεηακέλε έληνλε δξαζηεξηφηεηα θαη ζηε δέζηε, ηφηε νη 

αζιεηέο ζα πξέπεη επίζεο λα θαηαλαιψλνπλ λάηξην θαη πδαηάλζξαθεο, είηε κέζσ 

ηξνθίκσλ είηε κε ηε ρξήζε αζιεηηθψλ πνηψλ.  
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Οη αζιεηέο έρνπλ πςειφηεξεο πξσηετληθέο απαηηήζεηο απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

δηάγνπλ θαζηζηηθή δσή, αιιά απηέο θαιχπηνληαη επαξθψο απφ ηελ θαηαλάισζε κηαο 

θαλνληθήο κεηθηήο δίαηηαο, ε νπνία ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ζε ελέξγεηα. Ζ επηινγή 

κηαο επξείαο πνηθηιίαο ηξνθίκσλ κπνξεί επίζεο λα εμαζθαιίζεη επαξθή πξφζιεςε 

βηηακηλψλ θαη αλφξγαλσλ ζηνηρείσλ, αλ θαη νη πξνζιήςεηο ζηδήξνπ θαη αζβεζηίνπ 

κπνξνχλ λα είλαη ρακειέο ζε κεξηθέο αζιήηξηεο.  

 

Καλνληθά νη αζιεηέο δελ ζα έπξεπε λα ρξεηάδνληαη ζπκπιεξψκαηα, ζε πεξίπησζε 

φκσο, πνπ ιακβάλνπλ ζπκπιεξψκαηα ζα πξέπεη λα πξνζέρνπλ πνιχ θαηά ηε ρξήζε 

ηνπο, ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο γηα ζεηηθή δνθηκή ειέγρνπ ζε anti-dopping test. Σo 

θαγεηφ γηα ηνπο αζιεηέο πξέπεη λα είλαη επράξηζην θαη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε 

βειηίσζε ηεο αζιεηηθήο ηνπο απφδνζεο.  

 

 

2.5 Ση είλαη ελέξγεηα  

 

Όηαλ αζθείηαη θάπνηνο, ην ζψκα ηνπ πξέπεη λα παξάγεη ελέξγεηα πνιχ πην γξήγνξα 

απφ φηη φηαλ αλαπαχεηαη. Οη κπο αξρίδνπλ λα ζπζηέιινληαη πην έληνλα, ε θαξδηά 

ρηππάεη γξεγνξφηεξα ζηέιλνληαο πην γξήγνξα αίκα ζην ζψκα θαη νη πλεχκνλεο 

εξγάδνληαη πην ζθιεξά. Όιεο απηέο νη ιεηηνπξγίεο ρξεηάδνληαη επηπιένλ ελέξγεηα, 

ζπλεπψο είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη θαηαλνεηφ πψο παξάγεη ελέξγεηα ην ζψκα θαη ηη 

ζπκβαίλεη ζε απηφ.  

 

Παξ' φιν πνπ δελ κπνξνχκε λα δνχκε ηελ ελέξγεηα, κπνξνχκε λα δνχκε θαη λα 

ληψζνπκε ηα απνηειέζκαηά ηεο απφ άπνςε ζεξκφηεηαο θαη ζσκαηηθνχ έξγνπ.  

 

Ζ ελέξγεηα παξάγεηαη απφ ηε δηάζπαζε ελφο ρεκηθνχ δεζκνχ ζε κηα νπζία πνπ 

ιέγεηαη ΑΣΡ (ηξηθσζθνξηθή αδελoζίλε). Απηή ζπρλά αλαθέξεηαη ζαλ «ην λφκηζκα 

ηεο ελέξγεηαο ηνπ ζψκαηνο». Παξάγεηαη ζε θάζε θχηηαξν ηνπ ζψκαηνο απφ ηε 

δηάζπαζε πξσηετλψλ, ιηπψλ θαη πδαηαλζξάθσλ. Απηά ηα ηξία θαχζηκα κεηαθέξνληαη 

θαη κεηακνξθψλνληαη κε δηάθνξεο βηνρεκηθέο δηαδηθαζίεο ζην ίδην ηειηθφ πξντφλ: ηελ 

ΑΣΡ. 
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2.6 Ση είλαη n ΑΣΡ  

 

Ζ ΑΣΡ είλαη έλα κηθξφ κφξην πνπ απνηειείηαη απφ κηα «ξαρνθνθαιηά» απφ αδελoζίλε 

ελσκέλε κε ηξεηο θσζθνξηθέο νκάδεο
10

.  

 

 

 

 

 

 

ρήκα 2.1: Σξηθσζθνξηθή Αδελνζίλε (ΑΣΡ)  

 

Ζ ελέξγεηα απειεπζεξψλεηαη φηαλ κηα απφ εο θσζθνξηθέο νκάδεο δηαζπάηαη. Όηαλ ε 

ΑΣΡ ράλεη κηα απφ ηηο θσζθνξηθέο νκάδεο ηεο γίλεηαη δηθσζθνξηθή αδελoζίλε ή 

ADP. Κάπνηα ελέξγεηα δαπαλάηαη γηα λα γίλεη έξγν (φπσο νη ζπζηνιέο ησλ κπψλ), 

αιιά ε πεξηζζφηεξε (πεξίπνπ ηα ηξία ηέηαξηα) κεηαηξέπνληαη ζε ζεξκφηεηα (γη’ απηφ 

ην ζψκα δεζηαίλεηαη πεξηζζφηεξν φηαλ αζθείηαη). Όηαλ γίλεη απηφ, ε ADP 

κεηαηξέπεηαη πάιη ζε ΑΣΡ. Πξαγκαηνπνηείηαη έλαο ζπλερήο θχθινο, θαηά ηνλ νπνίν ε 

ΑΣΡ γίλεηαη ADP θαη κεηά γίλεηαη πάιη ΑΣΡ.  

 

 

  

ΑΣΡ                             ADP   +   Ρ   +   ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

 

ρήκα 2.2: Ζ εζσηεξηθή κεηαηξνπή ηεο ηξηθσζθνξηθήο αδελoζίλεο θαη ηεο 

δηθσζθνξηθήο αδελνζίλεο 

 

                                                           
10

 Anita Bean, (1995), «Ο πιήξεο νδεγόο δηαηξνθήο αζιεηώλ θαη αζινύκελσλ», Δθδφζεηο Βαζδέθεο, 

Γ., Αζήλα. 

Α 

Ρ 

Ρ 

Ρ 
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Σν ζψκα απνζεθεχεη κφλν κηθξέο πνζφηεηεο ΑΣΡ ζε θάζε δεδνκέλε ζηηγκή. Δίλαη 

αθξηβψο επαξθείο γηα λα ζπληεξήζνπλ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ελέξγεηαο φηαλ ην 

ζψκα αλαπαχεηαη, αξθεηέο γηα λα ην δηαηεξήζνπλ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Όηαλ 

αξρίδεη ε άζθεζε, νη απαηηήζεηο ελέξγεηαο απμάλνληαη μαθληθά θαη ην απφζεκα ΑΣΡ 

εμαληιείηαη ζε ιίγα δεπηεξφιεπηα. Καζψο πξέπεη λα παξάγεηαη ΑΣΡ γηα λα 

ζπλερηζηεί ε άζθεζε πξέπεη λα δηαζπάηαη πεξηζζφηεξν θαχζηκν.  

 

2.7 Σξνθέο πνπ παξάγνπλ ελέξγεηα 

 

Τπάξρνπλ ηέζζεξα ζπζηαηηθά ζε φηη ηξψκε θαη πίλνπκε πνπ είλαη ηθαλά λα παξάγνπλ 

ελέξγεηα
11

:  

 

1) πδαηάλζξαθεο  

2) ιίπνο  

3) πξσηεΐλεο  

4) αιθνφι (νηλφπλεπκα)  

 

Όηαλ ηξψκε έλα γεχκα ή πίλνπκε έλα πνηφ, ηα ζπζηαηηθά απηά δηαζπψληαη ζην 

πεπηηθφ ζχζηεκα ζε δηάθνξα ζπλζεηηθά ή δνκηθά πιηθά. Μεηά, απνξξνθψληαη απφ ην 

αίκα. Οη πδαηάλζξαθεο δηαζπψληαη ζε κηθξέο κνλάδεο απιψλ ζαθράξσλ: γιπθφδε (ε 

πην ζπλεζηζκέλε κνλάδα), θξνπθηφδε θαη γαιαθηφδε. Σα ιίπε δηαζπψληαη ζε ιηπαξά 

νμέα θαη νη πξσηεΐλεο ζε ακηλνμέα. Σν αιθνφι απνξξνθάηαη άκεζα απφ ην αίκα.  

 

Ζ ηειηθή ηχρε φισλ απηψλ ησλ ζπζηαηηθψλ είλαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο. Αλ θαη νη 

πξσηεΐλεο θαη ηα ιίπε έρνπλ άιιεο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο (φπσο ν ζρεκαηηζκφο 

λέσλ πξσηετλψλ κπψλ θαη κεκβξαλψλ θπηηάξσλ), κπνξνχλ επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα παξαγσγή ελέξγεηαο.  

 

Οη πδαηάλζξαθεο θαη ην αιθνφι ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα βξαρππξφζεζκε 

παξαγσγή ελέξγεηαο, ελψ ηα ιίπε ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ καθξνπξφζεζκν απφζεκα 

                                                           
11

 Σα ζηνηρεία απηά δηαηέζεθαλ θαηφπηλ πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο κε ηνλ Γηαηηνιφγν –Γηαηξνθνιφγν 

θ. Κσλζηαληηλέα Νηθφιαν ηελ 20/04/12 
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ελέξγεηαο. Οη πξσηεΐλεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ γηα παξαγσγή ελέξγεηαο είηε ζε 

πεξηπηψζεηο «επείγνπζαο αλάγθεο» (γηα παξάδεηγκα φηαλ ππάξρεη κηθξή πνζφηεηα 

πδαηαλζξάθσλ) ή φηαλ έρνπλ θηάζεη ην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Αξγά ή 

γξήγνξα, φια ηα ζπζηαηηθά ησλ ηξνθψλ θαη πνηψλ δηαζπψληαη γηα λα παξάγνπλ 

ελέξγεηα.  

 

2.7.1 Οη ηξνθέο παξέρνπλ δηαθνξεηηθά πνζά ελέξγεηαο 

 

Οη ηξνθέο ζπληίζεληαη απφ δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο πδαηαλζξάθσλ, ιηπψλ, 

πξσηετλψλ θαη αιθνφι. Σν θαζέλα απφ απηφ ηα ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ παξέρεη νξηζκέλε 

πνζφηεηα ελέξγεηαο φηαλ δηαζπάηαη κέζα ζην ζψκα. Γηα παξάδεηγκα, 1 γξ. 

πδαηαλζξάθσλ ή πξσηετλψλ δίλεη πεξίπνπ 4 ζεξκίδεο ελέξγεηα, ελψ 1 γξ. ιίπνπο δίλεη 

9 ζεξκίδεο θαη 1 γξ. αιθνφι δίλεη 7 ζεξκίδεο
12

.  

 

1 άιεηκκα (7 γξ.) βνχηπξν πεξηέρεη:  

 

 0 γξ. πδαηάλζξαθεο = 0 kj (0 kcal)  

 5,7 γξ. ιίπνο = 211 kj (51 kcal)  

 0,04 γξ. πξσηεηλεο = <1 kj (<1 kcal)  

 

Γηα λα βξεζεί ε % αλαινγία ελέξγεηαο απφ πδαηάλζξαθεο:  

 0% επεηδή δελ ππάξρνπλ πδαηάλζξαθεο.  

 

Γηα λα βξεζεί ε % αλαινγία ελέξγεηαο απφ ιίπνο:  

 51  x 100 = 100%  ή  211  x 100 = 100% 

            51                               211 

    

Γηα λα βξεζεί ε % αλαινγία ελέξγεηαο απφ πξσηεΐλεο:  

 Ακειεηέα επεηδή ππάξρεη ιηγφηεξν απφ 1 ζεξκίδα.  

 

                                                           
12

 Anita Bean, (1995), «Ο πιήξεο νδεγόο δηαηξνθήο αζιεηώλ θαη αζινύκελσλ», Δθδφζεηο Βαζδέθεο, 

Γ., Αζήλα. 
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2.7.2 Ζ αμία ελέξγεηαο ησλ δηαθόξσλ ζπζηαηηθώλ ηεο ηξνθήο  

 

1 γξ. δίλεη:  

 πδαηάλζξαθεο 16 kj (4 kcal)  

 ιίπνο 37 kj (9 kcal)  

 πξσηεΐλε 17 kj (4 kcal)  

 αιθνφι 23 kj (7 kcal)  

 

Σν ιίπνο είλαη ε πην ζπκππθλσκέλε κνξθή ελέξγεηαο ε νπνία παξέρεη ζην ζψκα δπν 

θνξέο πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ ηνπο πδαηάλζξαθεο ή ηηο πξσηεΐλεο θαη επίζεο 

πεξηζζφηεξε ελέξγεηα θαη απφ ην αιθνφι. Όκσο, δελ είλαη απαξαίηεηα ε «θαιχηεξε» 

κνξθή ελέξγεηαο γηα άζθεζε.  

 

Όιεο νη ηξνθέο πεξηέρνπλ έλα κίγκα ζξεπηηθψλ νπζηψλ θαη ε ζε ελέξγεηα αμία κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα πδαηαλζξάθσλ, ιίπνπο θαη 

πξσηεΐλεο πνπ πεξηέρεη. Γηα παξάδεηγκα κηα θέηα ςσκηνχ νιηθήο αιέζεσο παξέρεη 

πεξίπνπ ηελ ίδηα πνζφηεηα ελέξγεηαο φζν θαη έλα άιεηκκα βνπηχξνπ. Όκσο ε 

ζχζηαζή ηνπο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή. ην ςσκί, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ελέξγεηαο 

πξνέξρεηαη απφ πδαηάλζξαθεο ελψ ζην βνχηπξν απφ ιίπνο.  

 

2.8 Απνζήθεπζε πδαηαλζξάθσλ από ην ζώκα  

 

Οη πδαηάλζξαθεο απνζεθεχνληαη ζαλ γιπθνγφλν ζηνπο κπο θαη ην ζπθψηη καδί κε 

λεξφ πνπ έρεη πεξίπνπ ην ηξηπιάζην βάξνο ηνπο. πλνιηθά απνζεθεχεηαη ηξεηο θνξέο 

πεξηζζφηεξν γιπθνγφλν ζηνπο κπο απφ φζν ζην ζπθψηη. Σν γιπθνγφλν έρεη κεγάιν 

κφξην, παξφκνην κε ηνπ ακχινπ θαη απνηειείηαη απφ πνιιέο ελσκέλεο κνλάδεο 

γιπθφδεο. Όκσο ην ζψκα κπνξεί λα απνζεθεχζεη κφλν ζρεηηθά κηθξέο πνζφηεηεο 

γιπθνγφλνπ - δελ ππάξρνπλ αηέιεησηα απνζέκαηα. αλ ην ληεπφδηην ζε έλα 

απηνθίλεην, ην ζψκα κπνξεί λα θξαηήζεη κφλν κηα νξηζκέλε πνζφηεηα. Σν ζπλνιηθφ 

απφζεκα γιπθνγφλνπ ζην ζψκα αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 1600 ζεξκίδεο, αξθεηφ γηα λα 

θξαηήζεη κηα κέξα αλ δε θάκε ηίπνηα. Γη’ απηφ κηα δίαηηα κε ιίγνπο πδαηάλζξαθεο 
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ηείλεη λα θάλεη λα ράζνπλ νη άλζξσπνη πνιχ βάξνο ηηο πξψηεο κέξεο. Ζ απψιεηα 

βάξνπο νθείιεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ απψιεηα γιπθνγφλνπ θαη λεξνχ.  

 

Πίλαθαο 2.1: Απνζέκαηα θαπζίκνπ ζε έλα άηνκν πνπ δπγίδεη 70 θηιά  

 Πηζαλή δηαζέζηκε ελέξγεηα (ζεξκίδεο) 

 Γιπθνγόλν Λίπε Πξσηεΐλεο 

πθώηη 400 450 400 

Ληπώδεο ηζηόο (ιίπνο) 0 135.000 0 

Μπο 1.200 350 24.000 

Πεγή: Cahill, G., F., (1976).  

 

Μηθξέο πνζφηεηεο γιπθφδεο ππάξρνπλ ζην αίκα (πεξίπνπ 15 γξ., πνπ ηζνδπλακνχλ κε 

60 ζεξκίδεο) θαη ζηνλ εγθέθαιν (πεξίπνπ 2 γξ. ή 8 ζεξκίδεο) θαη νη ζπγθεληξψζεηο 

ηνπο δηαηεξνχληαη ζε πνιχ ζηελφ θάζκα, θαηά ηε δηάξθεηα αλάπαπζεο θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα άζθεζεο. Απηφ επηηξέπεη λα ζπλερηζηνχλ νη θαλνληθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζψκαηνο.  

 

2.9 Απνζήθεπζε ιίπνπο από ην ζώκα  

 

Σα ιίπε απνζεθεχνληαη ζην ιηπψδε ηζηφ (πάρνο) ζρεδφλ ζε θάζε κέξνο ηνπ ζψκαηνο. 

Μηα κηθξή πνζφηεηα απνζεθεχεηαη ζηνπο κπο - απηφ θακηά θνξά ιέγεηαη ελδνκπτθφ 

ιίπνο - αιιά ην κεγαιχηεξν κέξνο απνζεθεχεηαη γχξσ απφ ηα φξγαλα θαη θάησ απφ 

ην δέξκα.  

 

Ζ πνζφηεηα πνπ απνζεθεχεηαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο εμαξηάηαη απφ ηε 

γελεηηθή θαηαζθεπή θαη ηελ αηνκηθή ηζνξξνπία νξκνλψλ. Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη νη 

άλζξσπνη πνπ απνζεθεχνπλ ιίπνο γχξσ απφ ηελ θνηιηά ηνπο έρνπλ κεγαιχηεξν 

βαζκφ θηλδχλνπ θαξδηνπάζεηαο απφ εθείλνπο πνπ απνζεθεχνπλ ιίπνο γχξσ απφ ηνπο 

γνθνχο θαη ηνπο κεξνχο ηνπο.  

 

Γπζηπρψο ιίγα είλαη εθείλα πνπ κπνξεί λα θάλεη θάπνηνο γηα λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ην ζψκα θαηαλέκεη ην ιίπνο. Αιιά κπνξεί ζίγνπξα λα αιιάμεη ηελ 

πνζφηεηα ηνπ ιίπνπο πνπ απνζεθεχεηαη.  
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2.10 Απνζήθεπζε πξσηετλώλ από ην ζώκα  

 

Οη πξσηεΐλεο δελ απνζεθεχνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο νη πδαηάλζξαθεο θαη ην 

ιίπνο. ρεκαηίδνπλ κπο θαη ηζηνχο νξγάλσλ θαη έηζη θαηά θχξην ιφγν 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ δνκηθά πιηθά κάιινλ παξά ζαλ απφζεκα ελέξγεηαο. Χζηφζν, 

νη πξσηεΐλεο κπνξνχλ λα δηαζπαζηνχλ γηα λα απειεπζεξψζνπλ ελέξγεηα αλ ρξεηαζηεί 

θαη έηζη νη κπο θαη ηα φξγαλα αληηπξνζσπεχνπλ κηα κεγάιε πεγή ελδερφκελεο 

ελέξγεηαο.  

 

2.11 Καύζηκα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ άζθεζε  

 

Οη πδαηάλζξαθεο, ηα ιίπε θαη νη πξσηεΐλεο είλαη ηθαλά λα δψζνπλ ελέξγεηα γηα ηελ 

άζθεζε. Μπνξνχλ φια λα κεηαθεξζνχλ θαη λα δηαζπαζηνχλ ζηα κπτθά θχηηαξα. Σν 

αιθνφι φκσο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο κπο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο 

ζηε δηάξθεηα άζθεζεο άζρεηα κε ην πφζν έληνλα κπνξεί λα εξγάδνληαη απηνί. Μφλν 

ην ζπθψηη έρεη ηα εηδηθά έλδπκα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε δηάζπαζε ηνπ αιθνφι. Οχηε 

θαη κπνξεί θαλείο λα δηαζπάζεη ην αιθνφι γξεγνξφηεξα κε ην λα αζθείηαη 

εληνλφηεξα. Σν ζπθψηη θάλεη απηή ηε δνπιεηά κε ζηαζεξή ηαρχηεηα. Γελ ζα πξέπεη 

λα λνκίδεη θαλείο, φηη  κπνξεί λα εμνπδεηεξψζεη κεξηθά πνηά θάλνληαο ηδφθηλγθ ή 

απιά πίλνληαο έλα θιηηδάλη θαθέ.  

 

Οη πξσηεΐλεο δε ζπκβάιινπλ ζπλήζσο ζε παξαγσγή ελέξγεηαο. Έρνπλ λα θάλνπλ 

άιιεο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ζην ζψκα, αιιά ζπάληα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζην 

κίγκα θαπζίκνπ ηνπ. Μφλν ζηε δηάξθεηα πνιχ παξαηεηακέλσλ θαη πνιχ έληνλσλ 

πεξηφδσλ άζθεζεο παίδνπλ έλα ξφιν ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο γηα ην ζψκα. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ζηαδίσλ ελφο καξαζψληνπ ή κηαο 

πνδειαηνδξνκίαο κεγάιεο απνζηάζεσο, φηαλ εμαληινχληαη ηα απνζέκαηα 

γιπθνγφλνπ, νη πξσηεΐλεο ζηνπο κπο θαη ηα φξγαλα κπνξεί λα αξρίζνπλ λα 

δηαζπψληαη. Όκσο αθφκα θαη ηφηε απνηεινχλ πεξίπνπ κφλν ην 10% ηνπ κίγκαηνο 

θαπζίκνπ ηνπ ζψκαηνο. Ζ παξαγσγή ηεο ΑΣΡ ζηε δηάξθεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ 

κνξθψλ άζθεζεο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ δηαζπαζκέλνπο πδαηάλζξαθεο θαη ιίπε.  
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2.12 Τδαηάλζξαθεο. Σν βαζηθό θαύζηκν ηνπ νξγαληζκνύ 

 

Οη πδαηάλζξαθεο θαη ηα ιίπε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ θαχζηκα απφ ηνπο 

αζθνχκελνπο κπο. Όκσο νη αλάγθεο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν άζθεζεο, ηελ 

έληαζε θαη ηε δηάξθεηα ελφο πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ηα αηνκηθά επίπεδα θπζηθήο 

θαηάζηαζεο
13

.  

 

Όκσο, έλα πξάγκα είλαη ζαθέο. Άζρεηα κε ηνλ ηχπν ηεο άζθεζεο, πάληα ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη θάπνηα πνζφηεηα γιπθνγφλνπ, γηαηί ρσξίο απηφ δελ κπνξεί λα 

αζθεζεί ν αζιεηήο. Ζ πνζφηεηα γιπθνγφλνπ ζηνπο κπο ζα ππαγνξεχζεη πφζν έληνλα 

θαη πφζν πνιχ κπνξεί λα αζθεζεί ν αζιεηήο. Υακειά επίπεδα γιπθνγφλνπ ζα 

επηηξέςνπλ κφλν άζθεζε ρακειήο έληαζεο θαη ζα πξνθαιέζνπλ γξήγνξα θφπσζε. 

Αληίζεηα, πςειά επίπεδα γιπθνγφλνπ ζεκαίλνπλ φηη ν αζιεηήο κπνξεί λα γπκλάδεηαη 

πην έληνλα θαη γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν. αθψο ινηπφλ, ην γιπθνγφλν είλαη ην πην 

ζεκαληηθφ θαη πην πνιχηηκν θαχζηκν γηα θάζε ηχπν άζθεζεο.  

 

2.13 Ζ ζεκαληηθόηεηα ηνπ αλεθνδηαζκνύ ζε θαύζηκα 

 

Με ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο άζθεζεο ηνπ αζιεηή, ην απφζεκα γιπθνγφλνπ ησλ 

κπψλ ζα είλαη κηθξφηεξν απφ φζν φηαλ άξρηζε. Φαληαζηείηε έλα κεγάιν ηαμίδη κε 

απηνθίλεην: φηαλ μεθηλήζαηε είραηε ην ξεδεξβνπάξ γεκάην βελδίλε θαη φηαλ θηάζαηε 

ζην ηέξκα ήηαλ ζρεδφλ άδεην. Γηα λα θάλεηε έλα άιιν ηαμίδη πξέπεη λα ην γεκίζεηε κε 

βελδίλε θαη λα αλαπιεξψζεηε ην θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε. Πξνθαλψο, αλ δελ 

ην θάλεηε απηφ δε ζα κπνξέζεηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε ην επφκελν ηαμίδη ζαο.  

 

Με ηνλ ίδην ηξφπν πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ηα απνζέκαηα γιπθνγφλνπ ηνπ 

ζψκαηνο γηα λα αλαπιεξψλεηαη ε ελέξγεηα πνπ κφιηο εμαληιήζεθε. Αλ δελ ην θάλεη 

απηφ ν αζιεηήο, ζην επφκελν πξφγξακκα άζθεζήο ηνπ ζα πάεη κε ρακειά απνζέκαηα 

γιπθνγφλνπ.  

                                                           
13

 Anita Bean, (1995), «Ο πιήξεο νδεγόο δηαηξνθήο αζιεηώλ θαη αζινύκελσλ», Δθδφζεηο Βαζδέθεο, 

Γ., Αζήλα. 
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Σν λα αξρίζεη ν αζιεηήο κε ρακειά επίπεδα γιπθνγφλνπ ζεκαίλεη φηη ζα θνπξαζηεί 

πνιχ γξήγνξα ζηε δηάξθεηα κηαο άζθεζεο. Θα δπζθνιεπηεί λα θάλεη ηελ ίδηα άζθεζε 

θαη ε ηερληθή ηνπ ζα πέζεη θαζψο επηβξαδχλεη.  

 

Δάλ δελ αλεθνδηαζηεί αλάκεζα ζηα πξνγξάκκαηα αζθήζεσλ ζα βξεζεί λα 

επηβξαδχλεη ην ξπζκφ ηνπ γηα λα θάλεη νηθνλνκία ζηα απνζέκαηα γιπθνγφλνπ. Αλ 

πξνζπαζήζεη λα επηκείλεη ζηε ζπλεζηζκέλε ηνπ ηαρχηεηα θαη δελ κεηψζεη, ζα 

θνπξαζηεί γξήγνξα θαη κπνξεί αθφκα θαη λα κελ νινθιεξψζεη ηηο αζθήζεηο ηνπ.  

 

Γηα παξάδεηγκα, αλ ν αζιεηήο αξρίζεη πξνπφλεζε άξζεο βαξψλ κε ρακειά 

απνζέκαηα γιπθνγφλνπ, ζα αλαθαιχςεη φηη δελ κπνξεί λα ζεθψζεη ηα ίδηα βάξε πνπ 

ζεθψλεη ζπλήζσο. Γε ζα κπνξέζεη λα θάλεη ηφζεο επαλαιήςεηο θαη ζεηξέο θαη κπνξεί 

αθφκα λα παξαιείςεη ηελ ηειεπηαία άζθεζε ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπ, επεηδή ζα ληψζεη 

πνιχ θνπξαζκέλνο γηα λα ην νινθιεξψζεη. Αλ δελ μεθηλήζεη κε πιήξε απνζέκαηα 

γιπθνγφλνπ δε ζα έρεη ηελ πην θαιή ηνπ απφδνζε.  

 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα αλεθνδηαζηεί ν νξγαληζκφο ζε θαχζηκα 

εμαξηάηαη απφ ηξεηο παξάγνληεο:  

 

1) πφζν εμαληιεκέλα είλαη ηα απνζέκαηα γιπθνγφλνπ κεηά ηελ άζθεζε  

2) ηελ πνζφηεηα πδαηαλζξάθσλ πνπ έθαγε ν αζιεηήο  

3) ηελ εκπεηξία άζθεζήο ηνπ θαη ην επίπεδν θπζηθήο ηνπ θαηάζηαζεο.  

 

 

2.14 Σα απνζέκαηα γιπθνγόλνπ κεηά ηελ άζθεζε  

 

Όζν πην εμαληιεκέλα είλαη ηα απνζέκαηα γιπθνγφλνπ ηφζν πεξηζζφηεξν ρξφλν 

ρξεηάδνληαη γηα λα αλαπιεξσζνχλ. Ζ θαηάζηαζε ησλ απνζεκάησλ γιπθνγφλνπ 

εμαξηάηαη απφ ηξεηο θχξηνπο παξάγνληεο
14

:  

                                                           
14

 Anita Bean, (1995), «Ο πιήξεο νδεγόο δηαηξνθήο αζιεηώλ θαη αζινύκελσλ», Δθδφζεηο Βαζδέθεο, 

Γ., Αζήλα. 
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1) Πόζν έληνλα αζθήζεθε ν αζιεηήο - ε έληαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο άζθεζήο 

ηνπ. Όζν πην κεγάιε είλαη ε έληαζε, ηφζν κεγαιχηεξε πνζφηεηα γιπθνγφλνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε. Γηα παξάδεηγκα, αλ ν αζιεηήο έθαλε πνιιέο γξήγνξεο θαη 

εθξεθηηθέο αζθήζεηο, φπσο άξζεηο, ζα έρεη θνξνινγήζεη βαξχηεξα ηα 

απνζέκαηα γιπθνγφλνπ ηνπ θαη ζα ηα έρεη εμαληιήζεη πνιχ. Όκσο, αλ απιά 

θάλεη ρακειήο έληαζεο αζθήζεηο δε ζα έρεη ρξεζηκνπνηήζεη πνιχ γιπθνγφλν 

θαη ηα απνζέκαηά ηνπ δε ζα έρνπλ εμαληιεζεί πνιχ.  

 

2) Πόζε ώξα αζθήζεθε ν αζιεηήο - ε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο άζθεζήο 

ηνπ. Όζν πην πνιχ αζθήζεθε ν αζιεηήο, ηφζν πεξηζζφηεξν γιπθνγφλν έρεη 

ρξεζηκνπνηήζεη. Γηα παξάδεηγκα, αλ έρεη ζπκπιεξψζεη 16 ζεηξέο αζθήζεσλ 

ψκσλ, ζα έρεη ρξεζηκνπνηήζεη πεξηζζφηεξν γιπθνγφλν ζε εθείλνπο ηνπο κπο 

ησλ ψκσλ απ' φζν αλ είρε θάλεη κφλν 8 ζεηξέο.  

 

3) Ζ εκπεηξία άζθεζήο ηνπ θαη ην επίπεδν θπζηθήο ηνπ θαηάζηαζεο. Όζν 

πην έκπεηξνο είλαη ζην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα, ηφζν κηθξφηεξε ζα είλαη ε 

πνζφηεηα γιπθνγφλνπ θαη ηφζν κεγαιχηεξε ε πνζφηεηα ιίπνπο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ νη κπο ηνπ ζε νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν έληαζεο 

άζθεζεο. Απηφ είλαη έλα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνπφλεζεο ζηελ άζθεζε. 

Οη κχεο καζαίλνπλ λα θάλνπλ νηθνλνκία ζην πνιχηηκν γιπθνγφλν, πξάγκα 

πνπ βνεζάεη ηνλ αζιεηή λα ζπλερίζεη ηελ πξνπφλεζε γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν.  

 

Ο ηχπνο ηεο άζθεζεο, ν ρξφλνο θαη ην επίπεδν έληαζεο ζρεηίδνληαη πνιχ κε ηε γεληθή 

εμάληιεζε γιπθνγφλνπ. Μπνξεί λα εμαληιεζνχλ ηα απνζέκαηα κεηά απφ κφλν 15-30 

ιεπηά έληνλεο άζθεζεο ή λα εμαληιεζνχλ εμίζνπ κεηά απφ δπν ή ηξεηο ψξεο 

ζπλερνχο, ρακειήο έληαζεο άζθεζεο. 

 

2.15 σζηή θαηαλάισζε πδαηαλζξάθσλ 

 

Γηα λα αλεθνδηαζηεί απνηειεζκαηηθά ν νξγαληζκφο ζε θαχζηκα ρξεηάδεηαη κηα 

δηαηξνθή κε πνιινχο πδαηάλζξαθεο. Σν γιπθνγφλν γίλεηαη απφ ηε γιπθφδε, ην ηειηθφ 

πξντφλ ηεο πέςεο ησλ πδαηαλζξάθσλ γη' απηφ πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε 
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δηαηξνθή πεξηέρεη αξθεηνχο πδαηάλζξαθεο. Σα ιίπε δελ κπνξνχλ λα δηαζπαζηνχλ ζε 

γιπθφδε ή γιπθνγφλν θαη έηζη ε θχξηα πξνηεξαηφηεηα είλαη ε θαηαλάισζε αξθεηψλ 

πδαηαλζξάθσλ.  

 

Ο αζιεηήο πξέπεη λα έρεη ζαλ ζηφρν λα παίξλεη ην 60% ηνπιάρηζηνλ ηεο ελέξγεηάο 

ηνπ απφ πδαηάλζξαθεο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ηξψεη θαλνληθά 3000 ζεξκίδεο ηελ εκέξα, 

πξέπεη λα παίξλεη ηηο 1800 πεξίπνπ απφ απηέο απφ πδαηάλζξαθεο. Απηφ ηζνδπλακεί κε 

450 πεξίπνπ γξακκάξηα πδαηαλζξάθσλ. 

 

ηελ πξάμε, πξέπεη λα βαζίδεη φια ηα γεχκαηα θαη ηα θνιαηζηά ηνπ ζε ηξνθέο 

πινχζηεο ζε πδαηάλζξαθεο. Όηαλ ζρεδηάδεη έλα γεχκα λα ζθέπηεηαη πξψηα κηα ηξνθή 

πινχζηα ζε πδαηάλζξαθεο (φπσο ην ςσκί ή νη παηάηεο) θαη κεηά λα δηαιέγεη πνηεο 

άιιεο ηξνθέο ζα θάεη κε απηή. Γηα παξάδεηγκα, γηα γεχκα κπνξεί λα απνθαζίζεη λα 

θάεη έλα θαγεηφ κε βάζε ηηο παηάηεο. Έηζη, ηξψεη κηα κεγάιε ςεηή παηάηα (ή δχν) 

θαη κεηά πξνζζέηεη ιίγν ηφλν ίζσο, ή ηπξί θαη πνιιή ζαιάηα.  

 

Μπνξεί λα απνθαζίζεη λα θάεη έλα δείπλν κε βάζε ηα δπκαξηθά. Πξέπεη λα 

βεβαησζεί φηη ζα έρεη κηα κεγάιε κεξίδα δπκαξηθά θαη κεηά λα πξνζζέζεη κηα ζάιηζα 

κε ληνκάηα θαη ιαραληθά ή κηα ζάιηζα κπνινλαίδ κε ιίγε παξκεδάλα.  

 

Καηά θχξην θαλφλα, πάληα ν αζιεηήο φηαλ ζρεδηάδεη γεχκαηα, ζε απηά ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνπλ πνιινχο πδαηάλζξαθεο. Αλ δελ ηξψεη αξθεηνχο πδαηάλζξαθεο, ζα 

ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα αλαπιεξψζεη ηα θαχζηκα. Μειέηεο πνπ 

εμεηάδνπλ ηηο δηαθνξέο ζε επίπεδα γιπθνγφλνπ κεηά απφ δχν εκέξεο δηαηξνθήο κε 

πνιινχο πδαηάλζξαθεο, ζε ζχγθξηζε κε δπν εκεξψλ δίαηηα κε ιίγνπο πδαηάλζξαθεο, 

δείρλνπλ φηη ηα απνζέκαηα γιπθνγφλνπ ησλ κπψλ δελ έρνπλ αλαπιεξσζεί κεηά απφ 

δπν εκεξψλ δίαηηα κε ιίγνπο πδαηάλζξαθεο.  

 

 

2.16 Ζ θαιύηεξε ζηηγκή γηα αλεθνδηαζκό 

 

Ζ θαιχηεξε ζηηγκή γηα λ' αξρίζεη ν αζιεηήο λα αλεθνδηάδεηαη ζε θαχζηκα είλαη φζν 

ην δπλαηφ γξεγνξφηεξα κεηά ηελ άζθεζε. Σν γιπθνγφλν παξάγεηαη γξεγνξφηεξα θαη 
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πην απνηειεζκαηηθά ζηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ κηαο ή δχν σξψλ ακέζσο κεηά ηελ 

άζθεζε. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ην γιπθνγφλν κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί δπν θνξέο 

πην γξήγνξα ζηε δηάξθεηα ησλ δχν πξψησλ σξψλ κεηά ηελ άζθεζε απφ νπνηαδήπνηε 

άιιε ψξα.  

 

Θα πξέπεη λα ηξψεη θνιαηζηά πινχζηα ζε πδαηάλζξαθεο φζν πην γξήγνξα κπνξεί 

κεηά ηελ άζθεζε. Απηά κπνξεί λα έρνπλ ηε κνξθή ηξνθήο ή ξνθήκαηνο: 

 

Σξνθέο (πνπ πεξηέρνπλ 50 γξ, πδαηάλζξαθεο)
15

: 

 

 50γξ. ςσκί (2 θέηεο) θαη 1 κπαλάλα 

 75γξ. μεξά θξνχηα 

 65γξ. δεκεηξηαθά 

 3 κηθξέο κπαλάλεο 

 8 θέηθ ξπδηνχ 

 5 θέηθ ξπδηνχ θαη 1 κπαλάλα 

 200γξ. ςεηέο ή βξαζηέο παηάηεο 

 6 ζθέηα θξάθεξ 

 75γξ. ζνθνιάηα ζθέηε ή γάιαθηνο 

 

 

 

 

 

                                                           
15
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Ρνθήκαηα (πνπ πεξηέρνπλ 50 γξ, πδαηάλζξαθεο)
16

: 

 

 600 ml ρπκφο θξνχησλ 

 250 ml πνηφ 20% καιηνδεμηξίλεο  

 175 ml ρπκφο πνξηνθαιηνχ δηαιπκέλνο ζε 600 ml λεξφ 

 500 ml έηνηκν αλαςπθηηθφ 

  

2.17 Σξνθέο πνπ πεξηέρνπλ πδαηάλζξαθεο  

 

Οη πδαηάλζξαθεο κπνξεί λα δηαηξεζνχλ ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: ηνπο απινχο 

(ζάθραξα) θαη ηνπο ζχλζεηνπο (άκπια).  

 

Οη φξνη απηνί αλαθέξνληαη ζην κέγεζνο (ή πνιππινθφηαηα) ηνπ κνξίνπ ησλ 

πδαηαλζξάθσλ. Οη απινί πδαηάλζξαθεο έρνπλ πνιχ κηθξά κφξηα, πνπ απνηεινχληαη 

                                                           
16
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απφ κία ή δχν κνλάδεο ζαθράξνπ. Πεξηιακβάλνπλ ηε γιπθφδε, ηελ θξνπθηφδε, ηελ 

δαραξφδε θαη ηελ ιαθηφδε. ηηο ηξνθέο πνπ είλαη πινχζηεο ζε απινχο πδαηάλζξαθεο 

πεξηιακβάλνληαη ε άζπξε θαη ζθνχξα δάραξε, ην κέιη, ε καξκειάδα, ηα γιπθίζκαηα, 

ηα αλαςπθηηθά, νη ζνθνιάηεο, ηα θέηθ, ηα κπηζθφηα, νη πνπηίγθεο, ην γάια θαη ηα 

θξνχηα.  

 

Οη ζχλζεηνη πδαηάλζξαθεο πεξηιακβάλνπλ ηα άκπια θαη έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξα 

κφξηα, πνπ απνηεινχληαη απφ εθαηνληάδεο κνλάδεο ζαθράξνπ (θπξίσο γιπθφδεο) 

ελσκέλεο. Καιέο πεγέο είλαη ην ςσκί ην ξχδη, ηα δπκαξηθά, ην αιεχξη, νη παηάηεο θαη 

άιια ακπινχρα ιαραληθά φπσο θαη ηα φζπξηα (θαζφιηα, θαθέο, κπηδέιηα).  

 

ηελ πξάμε, πνιιέο ηξνθέο πεξηέρνπλ έλα κίγκα θαη ησλ δπν ηχπσλ πδαηαλζξάθσλ. 

Σα θέηθ γηα παξάδεηγκα, πεξηέρνπλ αιεχξη (ζχλζεηνο) θαη δάραξε (απιφο). Οη 

κπαλάλεο πεξηέρνπλ έλα κίγκα ζαθράξσλ θαη ακχισλ αλάινγα κε ηνλ βαζκφ 

σξηκφηεηάο ηνπο.  

 

Σξνθέο πνπ πεξηέρνπλ απινχο πδαηάλζξαθεο
17

: 

    
 Εάραξε (άζπξε θαη ζθνχξα) 

 Μαξκειάδα, κέιη θαη καξκειάδεο θξνχησλ 

 Γιπθά, ζνθνιάηεο θαη άιια είδε δαραξνπιαζηείνπ 

 Κέηθ θαη κπηζθφηα 

 Πνπηίγθεο θαη επηδφξπηα 

 Φξνχηα κε γηανχξηη θαη άιια γαιαθηνθνκηθά πξντφληα 
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 Γιπθέο πίηεο 

 Παγσηφ θαη δειέ 

 Αλαςπθηηθά 

 Φξνχηα  

 Γάια 

 

Σξνθέο πνπ πεξηέρνπλ ζχλζεηνπο πδαηάλζξαθεο:
18

 

 

 Φσκί θαη αιεχξη  

 Επκαξηθά  

 Ρχδη  

 Υπινπίηεο  

 Βξφκε, θαιακπφθη, θξηζάξη, θερξί θαη άιια 

 Γεκεηξηαθά πξνγεχκαηνο  

 Όζπξηα (π.ρ. μεξά θαζφιηα, κπηδέιηα θαη θαθέο)  

 Παηάηεο, γιπθνπαηάηεο  

 Πξάζηλεο κπαλάλεο  

 Ρέβα  

 Καιακπφθη  

 

               

2.18 Ζ ζπνπδαηόηεηα ησλ πξσηετλώλ 

 

Ζ πξσηεΐλε είλαη κηα ζεκαληηθή ζξεπηηθή νπζία, επεηδή ζπλζέηεη κέξνο ηεο δνκήο 

θάζε θπηηάξνπ ηνπ ζψκαηνο. Πεξίπνπ ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ ζηεγλνχ βάξνπο ησλ κπψλ 
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ηνπ αλζξψπνπ είλαη πξσηεΐλε. Γνκηθνί ηζηνί φπσο νη ηέλνληεο, ην δέξκα, ηα καιιηά 

θαη ηα λχρηα είλαη επίζεο θηηαγκέλνη απφ πξσηεΐλε.  

 

 

 

Ζ πξσηεΐλε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ην ζρεκαηηζκφ λέσλ ηζηψλ θαη 

επίζεο γηα ηελ επηζθεπή ηζηψλ πνπ έρνπλ πάζεη βιάβε. Ζ δηαηξνθή ησλ αζιεηψλ 

πξέπεη λα ηνπο εθνδηάδεη ηαθηηθά ζε πξσηεΐλεο γηα λα αληηζηαζκίδεη ηηο ζπλερείο 

απψιεηέο ηνπο ζην ζψκα. Οη πξσηεΐλεο δηαζπψληαη ζπλερψο θαη αλαδεκηνπξγνχληαη 

ζε θάζε θχηηαξν. Μεξηθέο απφ απηέο αλαθπθιψλνληαη, αιιά πάληα ππάξρεη κηα 

γεληθή απψιεηα. Μηα θαηλνχξγηα πνζφηεηα πξσηεΐλεο ρξεηάδεηαη επί ηαθηηθήο 

βάζεσο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ηζηψλ. Οη αξζηβαξίζηεο φκσο, επεηδή ην άζιεκά ηνπο 

απαηηεί δχλακε, ρξεηάδνληαη ιίγε παξαπάλσ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ηζηψλ.  

 

Ζ πξσηεΐλε ρξεηάδεηαη επίζεο γηα λα δεκηνπξγήζεη ρηιηάδεο άιια έλδπκα ζην ζψκα 

θαζψο θαη κεξηθέο νξκφλεο φπσο ε ηλζνπιίλε θαη ε αδξελαιίλε.  

 

Ζ πξσηεΐλε είλαη κηα πεγή ελέξγεηαο πνπ δίλεη 4 ζεξκίδεο αλά γξακκάξην. Όκσο, ε 

παξνρή ελέξγεηαο δελ είλαη ε πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία ζην ζψκα. Απιά παξάγεη έλα 

είδνο ζπζηήκαηνο «εθεδξηθήο» ελέξγεηαο, βνεζψληαο ζε πεξηπηψζεηο επείγνπζαο 

αλάγθεο φηαλ ηα απνζέκαηα γιπθνγφλνπ είλαη κηθξά. Γηα παξάδεηγκα κεηά απφ 

παξαηεηακέλε έληνλε άζθεζε, ή ζηε δηάξθεηα δίαηηαο κε ιίγνπο πδαηάλζξαθεο.  
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2.19 Καζνξηζκόο πξνηεξαηνηήησλ 

 

Ζ πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηνπ ζψκαηνο είλαη λα παίξλεη αξθεηή ελέξγεηα. Μφλν φηαλ 

έρνπλ αληηκεησπηζηεί νη αλάγθεο ζε ελέξγεηα κπνξεί ην ζψκα λα αζρνιεζεί κε άιιεο 

ιεηηνπξγίεο φπσο αλάπηπμε θαη επηζθεπή ησλ κπψλ. Αλ ε δηαηξνθή ελφο αζιεηή δελ 

πεξηέρεη αξθεηνχο πδαηάλζξαθεο γηα ελέξγεηα, ην ζψκα δηαζπάζεη πξσηεΐλεο γηα λα 

αλαπιεξψζεη απηή ηελ έιιεηςε. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο πξσηεΐλεο ζα 

πξνέιζνπλ απφ κχεο θαη πηζαλφλ απφ φξγαλα. Άξα ινηπφλ, νη αζιεηέο θαη φρη κφλν, 

ζα πξέπεη λα θάλνπλ ηνπο πδαηάλζξαθεο ηελ ππ’ αξηζκφλ έλα πξνηεξαηφηεηα.  

 

 

2.20 Ση είλαη νη πξσηεΐλεο  

 

Οη πξσηεΐλεο είλαη θηηαγκέλεο απφ κηθξφηεξεο κνλάδεο πνπ ιέγνληαη ακηλνμέα. 

Τπάξρνπλ ζπλνιηθά 20 δηαθνξεηηθά ακηλνμέα θαη κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε 

πνιινχο ηξφπνπο γηα λα ζρεκαηίζνπλ θπξηνιεθηηθά εθαηνληάδεο δηαθνξεηηθέο 

πξσηεΐλεο. Κάζε πξσηεΐλε απνηειείηαη απφ ρηιηάδεο ελσκέλα ακηλνμέα.  

 

Όηαλ ηξψκε ηξνθή πνπ πεξηέρεη πξσηεΐλε, απηή δηαζπάηαη ζην πεπηηθφ ζχζηεκα ζηα 

ακηλνμέα πνπ ηελ απνηεινχλ θαη κεηά αλαζπληίζεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πξσηεΐλε ή 

πξσηεΐλεο πνπ ρξεηάδεηαη εθείλε ηε ζηηγκή ην ζψκα.  

 

Σν ζψκα είλαη ηθαλφ λα θαηαζθεπάζεη 12 (κε βαζηθά) ακηλνμέα κφλν ηνπ αλ 

ρξεηαζηεί, αιιά ηα νθηψ δελ κπνξεί λα ηα θαηαζθεπάζεη θαη πξέπεη λα ηα εθνδηαζηεί 

κε ηε δηαηξνθή. ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ απζηεξή έλλνηα, νη αλάγθεο ηνπ 

ζψκαηνο είλαη ηα ακηλνμέα κάιινλ παξά νη πξσηεΐλεο.  
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Πίλαθαο 2.22: Βαζηθά θαη κε βαζηθά ακηλνμέα  

Βαζηθά ακηλνμέα Με βαζηθά ακηλνμέα 

1) Ηζνιεπθίλε 1) Αιαλίλε 

2) Λεπθίλε 2) Αξγηλίλε 

3) Λπζίλε 3) Αζπαξαγίλε 

4) Μεζηνλίλε 4) Aζπαξηηθφ νμχ 

5) Φαηλπιαιαλίλε 5) Κπζηίλε 

6) Θξεoλίλε 6) Γινπηακηθφ νμχ 

7) Θξππηoθάλn 7) Γινπηακίλε 

8) Βαιίλε 8) Γιπθίλε 

 9) Iζηηδίλε 

 10) Πξνιίλε 

 11) εξίλε 

 12) Σπξνζίλε 

Πεγή: Anita Bean, (1995). 

 

 

2.21 Οη αλάγθεο ζε πξσηεΐλε  

 

 

Οξηζκέλνη παξάγνληεο επεξεάζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε πξσηεΐλε
19

:  

                                                           
19

 Anita Bean, (1995), «Ο πιήξεο νδεγόο δηαηξνθήο αζιεηώλ θαη αζινύκελσλ», Δθδφζεηο Βαζδέθεο, 

Γ., Αζήλα. 
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1. ν ηχπνο, ε έληαζε θαη ε ζπρλφηεηα ηεο πξνπφλεζεο 

2. ν ρξφλνο πνπ πξνπνλείηαη ν αζιεηήο 

3. ε δηαηξνθή ηνπ αζιεηή  

 

 

1. Ο ηύπνο, ε έληαζε θαη ε ζπρλόηεηα ηεο πξνπόλεζεο. Τπάξρνπλ απνδείμεηο 

φηη ε δηάζπαζε ηηο πξσηεΐλεο απμάλεηαη ζηε δηάξθεηα θαη ακέζσο κεηά ηελ 

άζθεζε θαη φηη ηαπηφρξνλα επηβξαδχλεηαη ε θαηαζθεπή ηεο. Με άιια ιφγηα, 

ε άζθεζε πξνθαιεί κηα γεληθή δηάζπαζε ηεο πξσηεΐλεο, ε νπνία ηειηθά 

επεξεάδεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζψκαηνο. Όζν πεξηζζφηεξν αζθείηαη ν αζιεηήο, 

ηφζν πεξηζζφηεξε πξσηεΐλε δηαζπάηαη.  

 

Ζ έληαζε είλαη επίζεο έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

αλαγθψλ ζε πξσηεΐλεο. Όζν πην έληνλε είλαη ε άζθεζε, ηφζν κεγαιχηεξε ζα 

είλαη ε δηάζπαζε ησλ πξσηετλψλ θαη ηφζν κεγαιχηεξεο ζα γίλνπλ νη αλάγθεο 

ηνπ αζιεηή. Ζ άζθεζε θαίλεηαη φηη ελεξγνπνηεί έλα ζπγθεθξηκέλν έλδπκν πνπ 

νμεηδψλεη νξηζκέλα ακηλνμέα. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηέγεξζε, ηφζν 

κεγαιχηεξε ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδχκνπ θαη ε δηάζπαζε ηεο πξσηεΐλεο.  

Αλ ν αζιεηήο πξνπνλείηαη γηα λα απμήζεη ηε κάδα ησλ κπψλ ηνπ, νη αλάγθεο 

ηνπ ζε πξσηεΐλε ζα είλαη αθφκα κεγαιχηεξεο. Δπηπιένλ πξσηεΐλεο ζα 

ρξεηαζηνχλ φρη κφλν γηα λα αληηζηαζκίζεη ηε δηάζπαζε πξσηετλψλ πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηελ έληνλε πξνπφλεζε, αιιά επίζεο γηα ηε δεκηνπξγία 

πξσηεΐλεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κπψλ.  

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ν αζιεηήο φηη ε δηαηξνθή κε πνιιέο 

πξσηεΐλεο κφλν, δε ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε δχλακεο ή κάδαο κπψλ. Απηφ ζα 

γίλεη κφλν αλ ε πξφζζεηε πξσηεΐλε ζπλδπάδεηαη κε άζθεζε κεγάιεο 

αληίζηαζεο.  

 

2. Ο ρξόλνο πνπ πξνπνλείηαη ν αζιεηήο. Οη αλάγθεο ζε πξσηεΐλε ησλ 

αξραξίσλ αζινπκέλσλ είλαη δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο ησλ αζιεηψλ πνπ 

πξνπνλνχληαη ήδε θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη αξράξηνη έρνπλ κεγαιχηεξεο 

απαηηήζεηο απφ ηνπο πην έκπεηξνπο αζιεηέο. Αξρηθά, έλαο αξράξηνο ζα ληψζεη 

κηα έληνλε αχμεζε ησλ αλαγθψλ ζε πξσηεΐλε, ιφγσ ηεο αχμεζεο ζηελ 
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απφδνζε πξσηεΐλεο (εηδηθά ζηε δηάζηαζε πξσηεΐλεο). Μεηά απφ ιίγεο 

εβδνκάδεο άζθεζεο φκσο, ην ζψκα ζπλεζίδεη ηελ πξνπφλεζε θαη κπνξεί λα 

επαλαρξεζηκνπνηεί ή λα αλαθπθιψλεη ηελ πξσηεΐλε πην απνηειεζκαηηθά. Οη 

δηαζπαζκέλεο πξσηεΐλεο κπνξνχλ λα ζπληεζνχλ πάιη απφ ηα εθιπφκελα 

ακηλνμέα θαη έηζη ππάξρεη ιηγφηεξε «ζπαηάιε» απφ πξηλ. Σν ζψκα επίζεο 

γίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξν ζηε δηαηήξεζε ηεο πξσηεΐλεο. Τπάξρεη 

κηθξφηεξε γεληθή απψιεηα απφ φζν ζηελ αξρή θαη νη αλάγθεο ζε πξσηεΐλε 

κεηψλνληαη. Μεξηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη αλάγθεο ησλ αξράξησλ 

αξζηβαξηζηψλ κπνξεί λα είλαη 40% πεξίπνπ κεγαιχηεξεο απφ ησλ έκπεηξσλ.  

 

3. Ζ δηαηξνθή ηνπ αζιεηή. Αλ ν αζιεηήο δελ ηξψεη αξθεηέο ζεξκίδεο γηα λα 

αληηκεησπίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ, ε πξσηεΐλε ζα δηαζπαζηεί γηα παξαγσγή 

ελέξγεηαο αληί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αλάπηπμε θαη επηζθεπή. Οη ηθαλνπνίεζε 

ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ είλαη ε πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηνπ ζψκαηνο.  

 

Απηφ έρεη επηπινθέο αλ ν αζιεηήο θάλεη δίαηηα - γηα παξάδεηγκα, αλ 

πξνζπαζεί λα θηάζεη ην ζσζηφ βάξνο γηα αγψλεο. Κφβνληαο ηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηάο ηνπ απμάλεη απηφκαηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζε πξσηεΐλε (κπνξεί αθφκα 

θαη λα ρξεηαζηεί λα απμήζεη ειαθξά ηελ θαηαλάισζε). Θα πξέπεη λα δηαιέμεη 

πξσηετλνχρεο ηξνθέο κε ιίγα ιίπε, φπσο ην απoβoπηπξσκέvo γάια, 

θνηφπνπιν ρσξίο πέηζα θαη φζπξηα γηα ηα θχξηα γεχκαηά ηνπ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, κπνξεί λα θξαηήζεη ρακειή ηελ θαηαλάισζε ιίπνπο ελψ ηξψεη 

πεξηζζφηεξε πξσηεΐλε.  

 

2.22 Ζ πνζόηεηα πξσηεΐλεο πνπ ρξεηάδνληαη νη αζιεηέο 

 

Οη εηδηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη νη αζιεηέο αληνρήο πξέπεη λα ηξψλε πεξίπνπ 1,2-1,4 

γξακκάξηα πξσηεΐλεο αλά θηιφ ζσκαηηθνχ βάξνπο ηελ εκέξα, ελψ νη αζιεηέο 

αγψλσλ δχλακεο ή ηαρχηεηαο 1,2-1,7 γξακκάξηα.  

 

Έηζη, γηα παξάδεηγκα, έλαο αζιεηήο δξφκσλ αληνρήο πνπ δπγίδεη 70 θηιά ζα 

ρξεηαζηεί 84-98 γξ. πξσηεΐλεο ηελ εκέξα. Αλ ήηαλ ζπξίληεξ, ζα ρξεηαδφηαλ ιίγν 
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παξαπάλσ, κέρξη 119 γξ. ηελ εκέξα. ηελ πεξίπησζή καο, έλαο αξζηβαξίζηαο πνπ 

δπγίδεη 90 θηιά ζα ρξεηαζηεί αλάκεζα ζε 108 θαη 153 γξ. ηελ εκέξα
20

.  

 

 

2.23 Σξνθέο πνπ πεξηέρνπλ πξσηεΐλε 

 

Γελ είλαη δχζθνιν λα θάκε αξθεηή πξσηεΐλε επεηδή απηή βξίζθεηαη ζε πνιιέο 

ηξνθέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη πην πνιιέο ηξνθέο πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα 

κηθξή πνζφηεηα, αθφκα θαη εθείλεο πνπ θαλνληθά δε ζεσξνχληαη «πξσηετλνχρεο 

ηξνθέο» (φπσο ην ςσκί θαη ηα δπκαξηθά).  

 

Πίλαθαο 2.33: Ζ αμία δηάθνξσλ ηξνθώλ ζε πξσηεΐλε 

 Πξσηεΐλε  (γξ.) 

600 ml απνβνπηπξσκέλν γάια 19,3 

50 γξ. ηπξί Σζέληαξ 12,8 

250 γξ. ηπξί θφηαηδ 34,5 

150 γξ. γηανχξηη 7,7 

175 γξ. άπαρε κπξηδφια 48,3 

175 γξ. θνηφπνπιν 38,2 

175 γξ. βαθαιάνο 30,5 

2 απγά 12,5 

225 γξ. βξαζηά θαζφιηα 11,5 

225 γξ. βξαζηέο θαθέο 17,1 

50 γξ. θηζηίθηα 12,2 

2 θέηεο ςσκί νιηθήο αιέζεσο 6,4 

175 γξ. βξαζηφ ξχδη 4,6 

Πεγή: Anita Bean, (1995). 

 

Οη πξσηεΐλεο πνπ πεξηέρνπλ φια ηα βαζηθά ακηλνμέα ζηηο πεξίπνπ ζσζηέο αλαινγίεο 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζψκαηνο ιέγνληαη κεξηθέο θνξέο «πξσηεΐλεο κεγάιεο βηνινγηθήο 

                                                           
20

 Σα ζηνηρεία απηά δηαηέζεθαλ θαηφπηλ πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο κε ηνλ Γηαηηνιφγν –Γηαηξνθνιφγν 

θ. Κσλζηαληηλέα Νηθφιαν ηελ 20/04/12 
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αμίαο». Απηέο σο επί ην πιείζηνλ βξίζθνληαη ζε ηξνθέο δσηθήο πξνειεχζεσο φπσο: 

θξέαο, ςάξη, απγά, γάια θαη γαιαθηνθνκηθά πξντφληα. Τπάξρεη θαη κηα εμαίξεζε, ε 

ζφγηα, πνπ είλαη θπζηθήο πξνειεχζεσο. Καη απηή, επίζεο, πεξηέρεη πξσηεΐλεο κεγάιεο 

βηνινγηθήο αμίαο.  

 

Άιιεο ηξνθέο θπηηθήο πξνειεχζεσο, φπσο ηα φζπξηα, ηα δεκεηξηαθά, νη μεξνί 

θαξπνί θαη νη ζπφξνη, πεξηέρνπλ επίζεο πξσηεΐλε, αιιά δελ ππάξρνπλ ζε απηέο 

ακηλνμέα ζηηο ζσζηέο αλαινγίεο. Κακηά θνξά νλνκάδνληαη πξσηεΐλεο «ρακειήο 

βηνινγηθήο αμίαο». Μπνξεί λα ππάξρεη έιιεηςε ελφο ή δπν ακηλνμέσλ θαη ππεξβνιηθή 

πνζφηεηα άιισλ. Όηαλ ππάξρεη έιιεηςε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ακηλνμέσλ, 

επεξεάδεηαη ε απνξξφθεζε θαη αμηνπνίεζε φισλ ησλ άιισλ. Ζ θαηαζθεπή 

πξσηεΐλεο είλαη πην δχζθνιε θαη άιιεο πξσηεΐλεο, πνπ ήδε βξίζθνληαη ζην ζψκα, 

κπνξεί λα πξέπεη λα δηαζπαζηνχλ γηα λα δψζνπλ ηα απαξαίηεηα ακηλνμέα. Σν 

απνηέιεζκα ζα είλαη λα κεησζεί ε πνζφηεηα πξσηετλψλ ζην ζψκα. Αλ απηφ 

ζπλερηζηεί γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν, ζα επεξεαζηεί δπζκελψο ε γεληθή πγεία θαη ε 

αζιεηηθή επίδνζε ελφο αηφκνπ.  

 

Όκσο, αλ πάξεη θαλείο ζην ίδην γεχκα δπν ή πεξηζζφηεξεο ηξνθέο θπηηθήο 

πξνειεχζεσο, ε έιιεηςε ακηλνμέσλ ηεο κίαο ζα αληηζηαζκηζηεί απφ ηελ άιιε. Σν 

κίγκα ακηλνμέσλ πνπ ζα πξνθχςεη, είλαη πηζαλφ φηη ζα είλαη ην ίδην θαιφ κε εθείλα 

ησλ πξσηετλψλ πςειήο βηνινγηθήο αμίαο. Σν αζξνηζηηθφ απνηέιεζκα ιέγεηαη 

ζπκπιεξσκαηηθόηεηα πξσηεΐλεο.  

 

Γηα παξάδεηγκα, ηα δεκεηξηαθά έρνπλ έιιεηςε ιπζίλεο αιιά έρνπλ άθζνλε 

κεζηoλίλε, ελψ ηα φζπξηα έρνπλ έιιεηςε κεζηoλίλεο αιιά έρνπλ άθζνλε ιπζίλε. Δάλ 

αλαθαηεπηνχλ, φπσο βξαζηά θαζφιηα ζε θξπγαληά ή θαθέο κε ξχδη, ζα έρνπκε κηα 

θαιά ηζνξξνπεκέλε πεγή πξσηεΐλεο. ηελ πξάμε, ζρεδφλ πάληα ηξψκε έλα γεχκα 

πνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ έλα θαγεηά θαη έηζη είλαη εχθνιν λα θάκε 

αξθεηή πξσηεΐλε.  
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Παξαθάησ  εκθαλίδνληαη νκάδεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ε κία ηελ άιιε ζε πξσηεΐλεο
21

:  

   

1. Κξέαο θαη γαιαθηνθνκηθά πξντόληα (π.ρ. θξέαο, ςάξηα, γάια, ηπξί, απγά 

θαη γηανχξηη)  

2. Όζπξηα (π.ρ. μεξά θαζφιηα, θαθέο θαη κπηδέιηα)  

3. Γεκεηξηαθά (π.ρ. ςσκί, ξχδη, δπκαξηθά θαη βξφκε)  

4. Ξεξνί θαξπνί θαη ζπόξνη (π.ρ.  θηζηίθηα, θαξχδηα, ακχγδαια θαη ζνπζάκη)  

 

Παξαδείγκαηα θαηάιιεισλ ζπλδπαζκψλ πξσηετλψλ πεξηιακβάλνπλ:  

 

1. Πόξηηδ (δεκεηξηαθά θαη γαιαθηνθνκηθά πξντφληα)  

2. Βξαζηά θαζόιηα θαη ξύδη (φζπξηα θαη δεκεηξηαθά)  

3. άληνπηηο κε θπζηηθνβoύηπξo (μεξνί θαξπνί θαη δεκεηξηαθά)  

4. Φαθέο ζνύπα θαη ηπξί (φζπξηα θαη γαιαθηνθνκηθά πξντφληα)  

5. Υάκπνπξγθεξ από θαζόιηα ζε ςσκάθη (φζπξηα θαη δεκεηξηαθά)  

6. Σζίιη κε θξέαο (φζπξηα θαη θξέαο)  

 

Σξψγνληαο κηα πνηθίιε δηαηξνθή, κε κίγκα δηαθνξεηηθψλ πξσηετλνχρσλ ηξνθψλ, ν 

αζιεηήο θαη φρη κφλν, ζα απνθηήζεη κηα θαιή ηζνξξνπία φισλ ησλ ακηλνμέσλ.  
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 Σα ζηνηρεία απηά δηαηέζεθαλ θαηφπηλ πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο κε ηνλ Γηαηηνιφγν –Γηαηξνθνιφγν 

θ. Κσλζηαληηλέα Νηθφιαν ηελ 20/04/12 
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2.24 Παξάδεηγκα εκεξήζηνπ κελνύ ελόο αζιεηή πνπ 

θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ζε πξσηεΐλε 

 

Παξαθάησ εκθαλίδεηαη έλα εκεξήζην κελνχ πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ζε πξσηεΐλεο 

ελφο αζιεηή πνπ δπγίδεη 80 θηιά. Παξέρεη πεξίπνπ 3000 ζεξκίδεο θαη 120 γξ. 

πξσηεΐλεο (17% ηεο ελέξγεηαο)
22

.  

 

Πξόγεπκα 

  

 75 γξ. δεκεηξηαθά πξνγεχκαηνο  

 300 ml γάια κε ιίγα ιηπαξά  

 2 θξπγαληέο κε άιεηκκα κε ιίγα ιηπαξά  

 200 ml ρπκφο πνξηνθαιηνχ  

 

Πξσηλό θνιαηζηό  

 

 1 ζάληνπηηο κε ηφλν (2 θέηεο ςσκί θαη 75 γξ. ηφλν)  

 2 κήια  

                                                           
22

 Σα ζηνηρεία απηά δηαηέζεθαλ θαηφπηλ πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο κε ηνλ Γηαηηνιφγν –Γηαηξνθνιφγν 

θ. Κσλζηαληηλέα Νηθφιαν ηελ 20/04/12 
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Γεύκα 

 

 2 ςεηέο παηάηεο (175 γξ. ε θαζεκία)  

 225 γξ. καγεηξεκέλα θαζφιηα  

 αιάηα  

 4 Βεξίθνθα  

 1 θεζέο 150 γξ. γηανχξηη  

 

Κνιαηζηό 

 

 6 θέηθ ξπδηνχ ή θξάθεξ ξπδηνχ  

 1 κπαλάλα  

 25 γξ. μεξά θξνχηα  
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Γείπλν 

 

 175 γξ. δπκαξηθά  

 75 γξ. ζηήζνο θνηφπνπιν  

 άιηζα ληνκάηα  

 

 

2.25 Ζ δηαηξνθή θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγώλσλ 

 

Σν ηη ηξψλε νη αζιεηέο επί θαζεκεξηλήο βάζεο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ 

πξνπφλεζή ηνπο. Ζ δηαηξνθή ηνπο ζα επεξεάζεη ην πφζν γξήγνξα θαη πφζν θαιά 

πξννδεχνπλ θαη πφζν γξήγνξα ζα θηάζνπλ ζε αγσληζηηθά επίπεδα. Όκσο φηαλ ζα 

είλαη έηνηκνη γηα ηνπο αγψλεο, ζα έρνπλ κηα θαηλνχξγηα έγλνηα: ηε δηαηξνθή θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ αγψλσλ.  

 

ηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο πξηλ απφ ηνπο αγψλεο, ν αζιεηήο πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζεη ηα απνζέκαηα γιπθνγφλνπ ηνπ, έηζη ψζηε λα αξρίζεη ηνπο αγψλεο κε 

πιήξεο απφζεκα
23

.  

 

Πξέπεη λα δψζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ ηνπ μεθηλψληαο κε ην κέγηζην απφζεκα γιπθνγφλνπ. Απηφ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ αλ αγσλίδεηαη ζε αζιήκαηα αληνρήο, φπσο είλαη ε άξζε βαξψλ, 

ή αλ ζα αγσληζηεί ζε πνιινχο πξνθξηκαηηθνχο αγψλεο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 

                                                           
23

 Anita Bean, (1995), «Ο πιήξεο νδεγόο δηαηξνθήο αζιεηώλ θαη αζινύκελσλ», Δθδφζεηο Βαζδέθεο, 

Γ., Αζήλα. 
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Ο ηξφπνο γηα λα απμεζνχλ ηα απνζέκαηα γιπθνγφλνπ, είλαη λα κεηψζεη ζηαδηαθά ηελ 

πξνπφλεζε ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα πξηλ απφ ηνπο αγψλεο θαη λα απμήζεη ηελ 

θαηαλάισζε πδαηαλζξάθσλ. Σηο ηξεηο κε ηέζζεξηο ηειεπηαίεο κέξεο ζα πξέπεη λα 

ηξψεη έλα κηθξφ γεχκα ή θνιαηζηφ θάζε δχν ή ηξεηο ψξεο. Κάζε γεχκα ζα πξέπεη λα 

έρεη ζαλ βάζε ηξνθέο κε πνιινχο πδαηάλζξαθεο, γηα παξάδεηγκα ςεηέο παηάηεο, 

ςσκί ή δπκαξηθά.  

 

Ζ ζπλνιηθή ιήςε ελέξγεηαο (ζεξκίδσλ) πξέπεη λα παξακέλεη πεξίπνπ ε ίδηα κε ην 

ζπλεζηζκέλν. Θα πξέπεη λα ηξψεη κηθξφηεξεο κεξίδεο ηξνθψλ κε πνιιέο πξσηεΐλεο 

φπσο είλαη ην θξέαο, ηα ςάξηα θαη ηα απγά. Καιφ ζα ήηαλ λα δηαηεξεί ηελ 

θαηαλάισζε ιηπψλ ζην ειάρηζην θαη λα ηξψεη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ηξνθψλ πνπ 

είλαη πινχζηεο ζε πδαηάλζξαθεο (π.ρ. παηάηεο, δπκαξηθά, δεκεηξηαθά θιπ.). ηε    

δηάξθεηα απηψλ ησλ ηειεπηαίσλ εκεξψλ, ηδαληθά πξέπεη λα παίξλεη ην 60-70% ηεο 

ελέξγεηάο ηνπ απφ πδαηάλζξαθεο.  

 

 

2.26 Μελνύ γηα θόξησζε πδαηαλζξάθσλ 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη έλα κελνχ κηα εκέξαο ην νπνίν είλαη πινχζην ζε 

πδαηάλζξαθεο
24

. 

 

1
ν
 γεύκα          

 

 115 γξ. πφξηηδ απφ θνπάθεξ  

 235 γξ. απνβνπηπξσκέλν γάια  
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 1 κπαλάλα  

 2 θξπγαληέο  

 1 θνπηαιηά ηεο ζνχπαο κέιη  

 1 θνπηαιάθη άιεηκκα κε ιίγα ιηπαξά  

 

2
ν
 γεύκα 

 

 1 κεγάιε ςεηή παηάηα (225 γξ.)  

 1 κηθξή θνλζέξβα καγεηξεκέλα θαζφιηα (225 γξ.)  

 1 πνξηνθάιη  

 

3
ν
 γεύκα 

 

 85 γξ. δπκαξηθά  

 115 γξ. θαιακπφθη  

 2 κήια  
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4
ν
 γεύκα 

 

 2 θνπινπξάθηα  

 1 θνπηαιάθη άιεηκκα κε ιίγα ιηπαξά 

 1 θνπηαιηά ηεο ζνχπαο κέιη  

 

5
ν
 γεύκα 

 

 85 γξ. ρπινπίηεο (βάξνο σκέο) κε ιαραληθά  

 250 ml πνηφ καιηνδεμηξίλεο 20%  

 225 γξ. ξπδφγαιν (κε γάια κε ιίγα ιηπαξά)  

 

6
ν
 γεύκα 

 

 2 θέηεο ςσκί  

 225 γξ. θξνχηα  

Αλάιπζε: 3000 ζεξκίδεο, 650 γξ. πδαηάλζξαθεο (80% ζεξκίδεο) 
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2.27 Πόηε πξέπεη λα ηξώλε νη αζιεηέο πξηλ από έλαλ αγώλα 

 

Πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ λα θάλε ην πξηλ ηνλ αγψλα γεχκα ηνπο ηξεηο ή ηέζζεξηο ψξεο 

πξηλ ηνλ αγψλα. Απηφ ζα δψζεη αξθεηφ ρξφλν ψζηε ηα επίπεδα ζαθράξνπ θαη 

ηλζνπιίλεο ηνπο λα μαλαγίλνπλ θπζηνινγηθά. Αλ δελ αθήζνπλ αξθεηφ ρξφλν κεηαμχ 

θαγεηνχ θαη αγψλσλ, κπνξεί λα αξρίζνπλ κε κεγάια επίπεδα ηλζνπιίλεο θαη έηζη λα 

πέζνπλ ηα επίπεδα ζαθράξνπ ηνπο (ππνγιπθαηκία) ζηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα.  

 

Σα λεχξα πξηλ απφ ηνλ αγψλα ηείλνπλ λα επηβξαδχλνπλ ηνλ ξπζκφ κε ηνλ νπνίν 

αδεηάδεη ην ζηνκάρη ηνπο θαη έηζη κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα αθήζνπλ ιίγν πεξηζζφηεξν 

ρξφλν αλάκεζα ζην γεχκα θαη ηνλ αγψλα γηα λα αηζζάλνληαη άλεηα. Μεξηθνί αζιεηέο 

ρξεηάδεηαη λα αθήζνπλ λα πεξάζνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο ψξεο κεηαμχ θαγεηνχ θαη 

αγψλσλ ελψ άιινη κπνξεί λα ηα θαηαθέξνπλ κε ιηγφηεξν. Πξέπεη λα γίλεη κηα δνθηκή 

ζηε δηάξθεηα ηεο πξνπφλεζεο γηα λα κπνξέζεη ν αζιεηήο λα βξεη πφζνο ρξφλνο ηνπ 

ηαηξηάδεη θαιχηεξα.  

 

2.28 Ση πξέπεη λα ηξώλε νη αζιεηέο πξηλ από ηνλ αγώλα 

 

Τπάξρεη ειπίδα φηη ην πξσί ηεο εκέξαο ησλ αγψλσλ ηα απνζέκαηα γιπθνγφλνπ ηνπ 

αζιεηή ζα είλαη ήδε ζπκπιεξσκέλα απφ ην θαγεηφ ηεο πξνεγνχκελεο. Αλ ππάξρεη 

θάπνηνο ρψξνο αθφκα, κπνξεί λα γεκίζεη κε έλα γεχκα πξηλ ηνλ αγψλα, αιιά δελ 

πξέπεη λα  ρξεζηκνπνηεζεί ην γεχκα απηφ γηα λα γεκίζεη άδεηεο απνζήθεο.  

 

Σν πξηλ ηνλ αγώλα γεύκα πξέπεη λα
25

:  

 

 έρεη πνιινχο πδαηάλζξαθεο  

 έρεη ιίγα ιίπε  

 έρεη ιίγεο πξσηεΐλεο  
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 έρεη ιίγεο ίλεο (λα κελ είλαη πνιχ νγθψδεο θαη ρνξηαζηηθφ) 

 είλαη απνιαπζηηθφ θαη γλσζηφ (ζα πξέπεη λα επηκείλεη ζε ηξνθέο πνπ μέξεη φηη 

ηνπ αξέζνπλ)  

 είλαη ειαθξφ θαη επθνινρψλεπην, αιιά ηθαλφ λα ζηακαηάεη ηηο ελνριήζεηο ηεο 

πείλαο  

 απνηειείηαη θαηά έλα κέξνο απφ πγξά  

 

Καηάιιεινη ηύπνη ηξνθώλ πεξηιακβάλνπλ:  

 

 δεκεηξηαθά πξνγεχκαηνο  

 θνπάθεξ  

 ςσκί, θνπινχξηα θαη θξπγαληέο  

 ρπκφ θξνχησλ  

 θξνχηα  

 θέηθ ξπδηνχ θαη ζθέηα θξάθεξ  

 βξαζκέλν ξχδη  

 παηάηεο θαη γιπθνπαηάηεο  

 βξαζκέλα δπκαξηθά  

 μεξά θξνχηα  

 κπηζθφηα βξφκεο θαη ζθέηα πηηπξνχρα κπηζθφηα  

 ξνθήκαηα κε πδαηάλζξαθεο (καιηνδεμηξίλεο)  

 

 

 

Κνιαηζηά κε πδαηάλζξαθεο αλάκεζα ζηνπο αγώλεο
26
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Διαθξηά θνιαηζηά  

 

 Κέηθ ξπδηνχ ή θξάθεξ, κε άιεηκκα θξνχησλ  

 άληνπηηο ή θνπινχξηα κε κέιη, κπαλάλα ή καξκειάδα  

 Πιάθεο δεκεηξηαθψλ  

 Φξνχηα  

 Ξεξά θξνχηα  

 Μπηζθφηα βξφκεο ή θέηθ  

 Φξπγαληέο κε άιεηκκα θξνχησλ, κέιη ή καξκειάδα  

 Κέηθ κε θξνχηα ή ξνιφ ζχθνπ  

 

Κνιαηζηά  

     

 Φεηή παηάηα κε θαζφιηα, θαιακπφθη ή ηπξί θφηαηδ  

 Βξαζηά δπκαξηθά κε ζάιηζα ληνκάηα  

 Ρχδη κε ιεπθφ ςάξη θαη κπηδέιηα  

 Γεκεηξηαθά πξνγεχκαηνο κε απνβνπηπξσκέλν γάια  

 Γιπθνπαηάηεο θαη θξνχηα  

 Κνπζθνχο κε θαζφιηα θαη ζηαθίδεο  

 Μαγεηξεκέλα θαζφιηα ζε θξπγαληά 
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2.29 Πόζν ζεκαληηθό είλαη νη αζιεηέο λα πίλνπλ πγξά πξηλ 

θαη ζηε δηάξθεηα ησλ αγώλσλ  

 

Ζ αθπδάησζε ζα επεξεάζεη ηελ απφδνζε ηνπ αζιεηή. Θα πξνθαιέζεη θφπσζε πην 

λσξίο θαη ζα θαηαιήμεη ζε θαθή ηερληθή. ηε δηάξθεηα ελφο αγψλα κπνξεί λα ράζεη 

κέρξη 1 ιίηξν πγξά ηελ ψξα θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζε δεζηά, πγξά θιίκαηα. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαπιεξψζεη απηέο ηηο απψιεηεο γηα λα απνθχγεη ηελ αθπδάησζε.  

 

Θα πξέπεη λα βεβαησζεί φηη έρεη ελπδαησζεί θαιά πξηλ ηνλ αγψλα ηνπ. Καιφ ζα ήηαλ 

αλ πηεη ην ηειεπηαίν ηνπ ξφθεκα πεξίπνπ 15-20 ιεπηά πξηλ ηελ έλαξμε έηζη ψζηε λα 

αηζζάλεηαη άλεηα φηαλ ζα αξρίζεη ηελ άζθεζε. Θα πξέπεη λα πίλεη ηφζν, φζν ληψζεη 

άλεηα, ηδαληθά πεξίπνπ 150-300 rnl θάζε 15-20 ιεπηά, αλάινγα κε ην πφζν ηδξψλεη 

ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

Δπηπιένλ, κεηά ηνλ αγψλα ζα πξέπεη λα πίλεη πνιχ γηα λα αλαπιεξψζεη ηηο απψιεηεο 

πγξψλ. Γελ πξέπεη λα πεξηκέλεη κέρξη λα δηςάζεη, γηαηί δηαθνξεηηθά ζα έρεη 

αθπδαησζεί ήδε.  

 

Σν λεξφ είλαη θαιφ. Μπνξεί λα πξνηηκάεη λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα ππνηνληθφ ή 

ηζνηνληθφ αλαςπθηηθφ ηνπ εκπνξίνπ ή δηθφ ηνπ, εηδηθά αλ νη απψιεηεο πγξψλ ηνπ 

είλαη κεγάιεο θαη ρξεηάδεηαη λα ηηο αλαπιεξψζεη γξήγνξα.  

 

2.30 Καηάιιειεο ηξνθέο γηα ηαμίδηα 

 

Αλ πξέπεη λα ηαμηδέςεη ν αζιεηήο ζε κεγάιε απφζηαζε γηα ηνπο αγψλεο, θαιφ ζα 

είλαη λα νξγαλψζεη ηελ θαζεκεξηλή θαηαλάισζε ηξνθήο ηνπ απφ πξηλ θαη λα ηα 

πάξεη καδί ηνπ. Δίλαη θαιή ηδέα λα πάξεη καδί ηνπ γηα ην ηαμίδη φζν γεχκαηα θαη 

θνιαηζηά κπνξεί, παξά λα βαζίδεηαη ζε θαγεηά θαζηθνπληάδηθσλ ή ζην θαγεηφ ησλ 

αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ. Σα κέξε απηά δελ πξνζθέξνπλ απαξαίηεηα γεχκαηα πξηλ απφ 

αγψλεο γη' απηφ δελ πξέπεη λα ην δηαθηλδπλεχζεη. 

 



 
56 

Καηάιιειεο ηξνθέο γηα ηα ηαμίδηα είλαη
27

:  

 

 άληνπηηο θαη θνπινχξηα κε γεκίζεηο κε ιίγα ιηπαξφ (π.ρ. κπαλάλα θαη 

ρνπξκάδεο, ηπξί θφηαηδ θαη αλαλά, θνηφπνπιν θαη ζαιάηα, ηφλν θαη ζαιάηα)  

 Κέηθ ξπδηνχ θαη θξάθεξο  

 Φξνχηα (κήια, αριάδηα, κπαλάλεο, πνξηνθάιηα θαη ζηαθχιηα)  

 Ξεξά θξνχηα (ζηαθίδεο καχξεο θαη μαλζέο, ρνπξκάδεο θαη βεξίθνθα)  

 Πιάθεο δεκεηξηαθψλ  

 Πιάθεο μεξψλ θξνχησλ  

 Μπηζθφηα απφ Βξφκε  

 Υπκφο θξνχησλ  

 Αλαςπθηηθφ κε πδαηάλζξαθεο  
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Κεθάιαην 3
ν
 πκπεξάζκαηα 

 

 

Οη αζιεηέο ρξεηάδνληαη ηα ζσζηά ηξφθηκα γηα λα ηξνθνδνηήζνπλ ην ζψκα ηνπο κε 

ελέξγεηα. Μηα πγηεηλή δηαηξνθή, κε ζσζηή πνζφηεηα θαγεηνχ θαη ηα θαηάιιεια 

πγξά είλαη ηα θιεηδηά γηα ηελ θαιή δηαηξνθή θαη ηελ επηηπρία ζηελ απφδνζε. Σα 

ηξφθηκα παξέρνπλ ηελ ελέξγεηα ζην ζψκα ηνπ γηα λα εξγαζηεί θαη λα πξνπνλεζεί. 

Δίλαη νη ζεξκίδεο εθείλεο πνπ παξέρνπλ ηελ ελέξγεηα ψζηε λα κείλνπλ ελεξγνί. Οη 

αζιεηέο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο ζεξκίδεο θαη πγξά απφ εθείλνπο πνπ είλαη ιηγφηεξν 

ελεξγνί. 

 

Γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ζσκαηηθψλ, πλεπκαηηθψλ θαη ςπρηθψλ 

ηθαλνηήησλ απαηηείηαη ν ζπλερήο θαη θαηάιιεινο εθνδηαζκφο κε ηα απαξαίηεηα 

ζξεπηηθά ζηνηρεία (πξσηεΐλεο, ιίπε, πδαηάλζξαθεο, θπηηθέο ίλεο, βηηακίλεο θαη 

κέηαιια, αιιά θαη λεξφ) 

 

Οη αλάγθεο ζηα δηάθνξα απηά ζηνηρεία θαζνξίδνληαη απφ κία ζεηξά παξάγνληεο φπσο 

ε ειηθία, ην θχιν, ην ζσκαηηθφ βάξνο, νη ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε θαηάζηαζε 

ηεο πγείαο θαη, θπξίσο, ην είδνο ησλ ζσκαηηθψλ θη αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

 

Γηα ηνπο αζιεηέο ην είδνο ηεο πξνπφλεζεο θαη ηνπ αγσλίζκαηνο παίδεη ην 

ζεκαληηθφηεξν ξφιν. Οη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ εμεηδηθεπηεί ζε ηέηνην 

βαζκφ θη έρνπλ ηέηνηεο απαηηήζεηο πνπ, ηνπιάρηζηνλ νξηζκέλεο απφ απηέο, απαηηνχλ 

κεγάιεο πξνζιήςεηο νξηζκέλσλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ (απμεκέλεο αλάγθεο) ελψ ζε 

νξηζκέλα άιια ζπζηαηηθά νη απαηηήζεηο είλαη «θπζηνινγηθέο».  

 

Οη βηηακίλεο, ηα αζιεηηθά πνηά θαη ηα ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο είλαη απαξαίηεηα 

παξάιιεια κε κηα πγηεηλή δηαηξνθή. Γη’ απηφ ινηπφλ νη αζιεηέο ηεο Άξζεο Βαξψλ ζα 

πξέπεη λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην είδνο πγηεηλψλ ηξνθίκσλ πνπ δίλνπλ ηα 

ζσζηά θαχζηκα ζην ζψκα ηνπο. 
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