مقاالت آموزشی

مدرسه شنای دلفين

تغذﯾه شناگران نوجوان
تغذﯾه ﯾکی از عوامل بسيار مھمی است که غالباً بخوبی درک نشده ولی می تواند بر
روی عملکرد ورزشی از راھھای مختلف اثر بگذارد .والدﯾن گرامی می توانند توصيه ھای
تغذﯾه ای زﯾر را به تدرﯾج به فرزندانشان آموزش دھند تا بتوانند بخوبی آنھا را فرا گيرند:
-١

برای اﯾنکه نوجوان صبح با نشاطی را آغاز کند  ،نياز به صبحانه سالم و کامل دارد.
برای صبحانه از شير و غالت و نان سبوس دار استفاده شود.

-٢

در دوره ھای تمرﯾن ،بدليل فشار و استرس ھای وارده بر نوجوان سطح ترشح
ھورمون آدرنالين در بدن افزاﯾش می ﯾابد .از اﯾن رو نياز به مصرف پروتئين  ٢تا ٣
درصد افزاﯾش می ﯾابد) .ھورمون آدرنالين سوخت و ساز پروتئين را افزاﯾش می
دھد(.

-٣

رژﯾم غذاﯾی حاولی لسيتين اھميت زﯾادی در افزاﯾش حافظه به خصوص در سنين
نوجوانی دارد).لسيتين در سوﯾا ،جو پرک ،سبوس گندم ،عسل ،کشمش ،برگ زرد
آلو و خامه وجود دارد(.

-۴

در طول روز مخصوصاً روزھای تمرﯾن آب کافی بنوشيد) .بطری آب و ﯾا آبميوه را
ھمراه داشته باشيد .ھنگام غذا خوردن آب ننوشيد زﯾرا سبب اختالل ھضم و اﯾجاد
نفخ می شود(.

-۵

از سوسيس ،کالباس و ) Fast Foodغذاھای آماده( دوری کنيد .در خوردن چيپس و
پفک زﯾاده روی نکنيد.

-۶

دختر خانم ھا بيشتر مواظب تغذﯾه شان باشند چون کمبود آھن و کم خونی آنھا را
بيشتر تھدﯾد می کند.

-٧

برای تأمين کلسيم بدن در طول روز به اندازه کافی از شير و لبنيات استفاده کنيد.

-٨

مصرف بيش از اندازه کافئين از جذب امالح معدنی در بدن جلوگيری می کند .کافئين
در قھوه ،چای ،کاکائو و نوشابه وجود دارد.

-٩

سعی کنيد شب ھا زودتر بخوابيد و صبح زودتر از خواب برخيزﯾد .ھرگز نزدﯾک غروب
آفتاب نخوابيد )به ھم خوردن ساعت شبانه روزی بدن و رﯾتم ترشح ھورمون ھا(

 -١٠مصرف بيش از اندازه کربوھيدراتھای تصفيه شده مثل شکر ،کيک ،شيرﯾنی ،ژله و
نوشابه توصيه نمی شود.
 -١١بدون مشورت با پزشک رژﯾم نگيرﯾد و ميزان غذاﯾتان را خود سرانه کم ﯾا زﯾاد نکنيد.
 -١٢مصرف سبزﯾجات تازه ،غالت ،لبنيات ،گوشت ،ميوه را در دستور کارتان قرار دھيد.
 -١٣آرامش خود را با ﯾاد و ذکر خدا کامل کنيد.
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