
Jak powinien wyglądać posiłek
przedtreningowy dla kobiet, żeby
uniknąć uczucia ciężkości na treningu?

Spakowana torba na siłownię, butelka na wodę gotowa. Ale czy o czymś zapominasz?
Jeśli chodzi o ćwiczenia, jedzenie przed wyjściem może utrzymać stały poziom cukru
we krwi. Oznacza to mnóstwo energii do treningu wytrzymałościowego i siłowego.

W dużej mierze to co zjemy przed treningiem wpływa na jakość i komfort podczas
treningu. Źle dobrane składniki posiłku mogą być powodem dyskomfortu trawiennego,
co wiąże się ze złym samopoczuciem podczas aktywności fizycznej. Jednakże nie tylko
liczy się co zjemy, ale kiedy. Jest to bardzo popularny problem, a kilka prostych
wskazówek może go zażegnać.

Wszystko zaczyna się od zrozumienia, w jaki sposób organizm wykorzystuje składniki
odżywcze do różnych rodzajów treningu. Podczas gdy wszystkie rodzaje kalorii
dostarczają codziennego paliwa, rodzaj kalorii, który wybierzesz, może mieć wpływ
na przebieg treningu.

Nawodnienie

Częścią wspierania wydajności poprzez dobre odżywianie jest również skupienie się na
nawodnieniu. W rzeczywistości niektóre z twoich zmagań podczas treningu mogą być
związane ze słabym przyjmowaniem płynów.

Woda pomaga regulować temperaturę ciała, ale odgrywa również rolę w transporcie
składników odżywczych do mięśni w celu ich wykorzystania. Tak więc, jeśli każdego
dnia nie pijesz wystarczającej ilości wody lub płynów, nie będziesz dobrze
funkcjonować niezależnie od tego, co jesz.

Odpowiednie nawodnienie jest bardzo ważne podczas trawienia węglowodanów.
Zbyt mała jej ilość może być powodem wzdęć.
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Pora posiłku
Nie ma jednej idealnej pory dla każdej osoby. Żaden organizm nie reaguje tak samo,
więc co do odstępu od posiłku podejście powinno być indywidualne. Biorąc pod uwagę
nasze schorzenia i problemy ze strony układu trawiennego warto zasięgnąć też porady
specjalisty co jest dla nas najkorzystniejsze.

Możemy jednak wybrać pomiędzy dwoma opcjami:
● 2-3 godziny przed wysiłkiem
● 1-1.5 godziny przed wysiłkiem

W przypadku pierwszej wersji, może być to zwykły zbilansowany posiłek,
który nie jest ciężkostrawny oraz duży objętościowo. Wybierając drugi
wariant posiłek ten powinien być mały i ograniczający ilość tłuszczu do
minimum w celu łatwego przyswojenia makroskładników.

Zasady komponowania składników

Na 2-3 godziny przed treningiem najważniejsze jest by danie nie było zbyt
objętościowe do tzw. uczucia “napchania się” i nie zawierało strączków; wzdymających
warzyw jak kalafior, brokuły, kapusta itp.

Dobrym przykładem może być hummus, który jest uważany za tak zdrowy i pełen
wartości odżywczych. Fasola, czy ciecierzyca nie są trawione całkowicie co może
prowadzić do wzdętego brzucha i gazów, co na treningu jest bardzo niekomfortowe.
Unikanie tego typu produktów pozwoli nam cieszyć się lekkością i dobrym treningiem.

Z kolei jeśli posiłek jest spożywany na 1-1.5 godziny powinno się kierować
kilkoma prostymi zasadami :

● Węglowodany -  są one wykorzystywane do natychmiastowej energii (jako
glukoza) lub przechowywane w mięśniach lub wątrobie jako rezerwowe źródło
energii zwane glikogenem (forma magazynowania glukozy), co czyni je wysoce
pożądanym makroskładnikiem odżywczym do treningu beztlenowego.

Dodatkowo glukoza może być wykorzystywana w treningu aerobowym (z
tlenem), przy niższej intensywności, co czyni ją całkiem dobrym źródłem paliwa.
Powinny być one jednak lekkostrawne i łatwo wchłanialne jak np. drobna kasza,
ryż, płatki owsiane. Bezpieczniej będzie wybrać produkty o mniejszej zawartości
błonnika pokarmowego, który może powodować wzdęcia i uczucie ciężkości.

Dobrym przykładem jest makaron razowy, który lepiej spożyć na 2-3 godziny
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przed treningiem lub zastąpić go na jasny pszenny. Jest on bardziej oczyszczony i
łatwiej przyswajalny dla naszych jelit.

● Białko - jako drugi najważniejszy składnik chroni nasze mięśnie przed
katabolizmem, czyli rozpadem tkanki mięśniowej, gdy skończą się zapasy energii
z węglowodanów . Białko powinno się przyjmować tak samo jak węglowodany z
łatwo wchłanialnego źródła takiego jak odżywka białkowa lub chude mięso.

Produkty mleczne jak twarogi i serki wiejskie zawierają kazeinę, która jest
białkiem długo wchłanialnym. Taki rodzaj białka najbardziej wskazany jest do
posiłku przed snem.

Jajka też niekoniecznie będą dobrym wyborem, ponieważ tłuszcz w nich
zawarty może powodować uczucie ciężkości na żołądku. Jeśli już mamy ochotę
na omleta niech będzie to omlet z samych białek jaj z dodatkiem owoców oraz
małej ilości masła orzechowego lub kostki gorzkiej czekolady.

● Mała objętość - ponieważ im większy posiłek tym więcej czasu organizm
potrzebuje na jego strawienie. Poza faktem czasu trawienia, objętość ma wpływ
na efekt wizualny talii. Chyba nikt nie chce trenować z rozepchanym brzuchem,
co nie sprawia tylko dyskomfortu trawiennego, ale także wpływa na aspekty
psychiczne.

Złe samopoczucie powoduje zaniżenie naszej pewności siebie oraz wzmaga chęć
ukrycia się pod obszernymi ubraniami, które nie są zbyt wygodne podczas
treningu lub w ostatecznym stopniu sprawia, że taka osoba rezygnuje z
uczęszczania na siłownie kryjąc się z treningami w domowym zaciszu.

● Ograniczenie tłuszczu do małych ilości - nie oznacza to, że przed treningiem
mamy wystrzegać się tłuszczu jak ognia, ale nie powinniśmy spożywać go w
dużych ilościach. Powodem jest fakt, że tłuszcz spowalnia trawienie białka i
węglowodanów co odpowiada za dłuższe uczucie sytości po jedzeniu.

Na tak krótki czas przed wysiłkiem taki efekt nie jest wskazany, ponieważ
będzie on powodem dyskomfortu podczas treningu. Będziemy czuć się bardzo
ociężale. Dobrym rozwiązaniem może być niewielka ilość oleju kokosowego,
który też często jest stosowany do posiłku potreningowego.

Olej kokosowy składa się ze średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych,
które nie wymagają trawienia przez sole żółciowe co sprawia, że jest łatwo
wchłaniany przez organizm dając dodatkową dawkę energii.
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● Gdy stała forma posiłku jest za ciężka, warto zblendować posiłek w formie
shake’a. Jest to najszybciej wchłanialna forma posiłku, która może być
stosowana nawet 30- 45 minut przed treningiem. Jest to dobra opcja by
uniknąć wymówki o braku jej czasu na przygotowanie. Należy jednak unikać
produktów z dużą ilością błonnika jak siemię lniane, ponieważ może
powodować niechciane wzdęcia. Lepiej zastosować taki produkt po treningu.

● Nie bać się soli, ponieważ podczas wysiłku pocimy się i wytrąca się sód. Nie
możemy jednak przechodzić ze skrajności w skrajność, nie mowa o tym by nagle
używać mnóstwa soli, ponieważ podaż soli ma wpływ na retencję wody w
organizmie. Jednakże osoby, które zaczynają przygodę ze zdrowym
odżywianiem i ćwiczeniami nieraz całkowicie eliminują nie tylko cukier, ale
także sól w diecie. Prócz osób trenujących intensywnie powinny przykładać
uwagę do spożycia soli także osoby o umiarkowanej aktywności. Wystarczy
dodać nieduże jej ilości do posiłków okołotreningowych, aby uniknąć skutków
niedoboru.

Przykładowe lekkostrawne posiłki

1. Płatki owsiane błyskawiczne lub kasza manna, odżywka białkowa,
ulubione owoce, opcjonalnie łyżeczka masła orzechowego.

2. Smoothie z płatkami owsianymi lub ryżowymi, odżywka białkowa oraz owoce i
trochę nasion.

3. Chude mięso na parze, lekkostrawne warzywa z dodatkiem łyżeczki oliwy.
4. Kasza jaglana z mięsem mielonym z kurczaka w sosie z duszonych warzyw jak

papryka, pomidor, cukinia
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Kamila Masińska - trenerka personalna, na swoim
Instagramowym profilu dzieli się przepisami, motywuje do
działania i sama nieustannie poszerza swoją wiedzę. W 2020
roku po raz pierwszy startowała w zawodach sylwetkowych,
jak sama podkreśla, to dopiero początek i chce więcej.
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