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اصول تغذﯾه شناگران
برای اطمينان ﯾافتن از اﯾنکه شنا گران غذاھای مناسب و درست انتخاب می کنند ،پيش از ھر
وعده غذا باﯾد تصميم مناسب اتخاذ گردد.
بيشتر اوقات غذاھای آماده در رستوران ھای زنجيره ای شناگران را وسوسه می کند .بيشتر
غذاھای اﯾن نوع رستوران ھا از چربی باال و کربوھيدرات پائينی برخوردار می باشند و فراموش
نکنيم که کربوھيدرات ھا جاﯾگزﯾن و انتخاب سالمی برای تامين تغذﯾه شناگران در وسط دوران
آمادگی می باشند.
شناگران باﯾد به خاطر داشته باشند که غذاھای سرشار از کربوھيدرات از قبيل ميوه ھای
تازه ،سبزی ھای خرد شده ،آب ميوه ،نان کشمشی و نان شيرﯾنی ساده ھستند.
تغذﯾه پيش از مسابقه و تمرﯾن :
نوع تغذﯾه شناگران پيش از مسابقه در نحوه ی انجام فعاليت شناگران در آب تاثير بسزاﯾی
دارد .بھترﯾن غذا پيش از مسابقه غذاھای سرشار از کربوھيدرات ھستند مانند :اسپاگتی و
نان که به راحتی ھضم و جذب می شوند ،آنچه مھم است اﯾن که شما به عنوان ﯾک
ورزشکار می توانيد مقادﯾر نسبتاً زﯾادی کربوھيدرات مصرف کنيد.
تغذﯾه پس از مسابقه و تمرﯾن :
پس از گذشت  ٣٠دقيقه از زمان تمرﯾن می توانيد کربوھيدرات مصرف کنيد .پس از آن ھر  ٢و
تا  ۴ساعت  ٧۵تا  ١٠٠گرم دﯾگر کربوھيدرات می توانيد مصرف کنيد .استفاده از کربوھيدرات
ھا سطح انرژی عضالت )گلوکوژن( را پيش از تمرﯾن بعدی به سطح نخست بر می گرداند.
پيشگيری از بی آبی بدن:
بدن شناگران به وﯾژه در طول ماھھای گرم تابستان در معرض بی آبی قرار می گرﯾد .بی آبی
حتی به ميزان  %٢از وزن بدن می تواند به انجام فعاليت ھای بدنی آسيب برساند.
متاسفانه تشنگی مقدار ماﯾع مورد نياز بدن شناگران را نشان نمی دھد.
برای جلوگيری از بی آبی شناگران باﯾد پيش از تمرﯾن و ھمچنين در طول و پس از انجام تمرﯾن
مقدار زﯾادی ماﯾعات بنوشند .تحقيقات نشان می دھد مصرف کربوھيدرات ھا ھمراه با ماﯾعات
به ھنگام تمرﯾن موثرتر است.
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در اﯾن مرحله راھنماﯾی ھاﯾی برای جلوگيری از تشنگی اراﯾه می شود:


ﯾک بطری آشاميدنی در دسترس بگذارﯾد و در حين تمرﯾن از آن بنوشيد.



ھيچ گاه بطری خود را در اختيار ھم تيمی ھای تان قرار ندھيد .اﯾن کار بسيار غير
بھداشتی بوده و باعث انتقال بيماری به ساﯾر افراد تيم می شود.



نوشابه ھای نيروزا )محلولی شامل شکر ،آب و مقداری آب مرکبات؛ مثل :آب ليمو ،ﯾا
پرتقال( که خوشمزه نيز ھستند جذب ماﯾعات در بدن را افزاﯾش می دھند و توازن
خوبی را در بدن اﯾجاد کرده و انرژی کافی را برای عضالت فراھم می نماﯾند.

البته بر خالف آنچه که اﯾن نوشابه ھا به آن معروف شده اند ،ﯾعنی»ورزشی«بودن آن مصرف
بيش از حد آن ھا به جای آب به دليل وجود کافئين می تواند در جذب ماﯾعات بدن اختالل اﯾجاد
کند و بدن را کم آب کند .گاھی اوقات بھتر است اﯾن نوشيدنی ھا را به نسبت دو قسمت آب
وﯾک قسمت نوشيدنی رقيق کنيد.
برخی از شناگران با نوشيدن نوشيدنيھای غليظ به ھنگام تمرﯾن دچار تشنگی بسيار و حالت
تھوع و ساﯾر مشکالت می شوند.
ھمچنين از نوشيدن نوشيدنی ھای گازدار خودداری کنيد زﯾرا باعث ورم معده شده و شناگر
نمی تواند ماﯾعات بيشتری مصرف کند .با اﯾنکه شناگر فکر می کند با نوشيدن اﯾن نوشيدنی
ھا تشنگی اش رفع می شود ،اما تشنه تر خواھد شد.
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