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În regimul de viață al sportivilor există o serie de factori care influențează, 

pozitiv și negativ, starea și potențialul maxim de dezvoltare al acestora. Printre ei, un 

rol important il are nutriția. 

 Sportivii de performanță sunt foarte atenți la caloriile pe care le consumă 

zilnic. Deși au nevoie de multă energie și mai multe calorii, proteine, carbohidrați și 

grăsimi decât o persoană obișnuită care nu face sport, trebuie să țină seama de 

cantitatea optimă din fiecare categorie. 

 În ajutorul lor vine un nutriționist, un specialist care le dezvoltă un plan 

alimentar personalizat. Dieta de sportiv este potrivită pentru persoanele cu un mod de 

viață activ, astfel că de câțiva ani și ei dar și cei care practică sportul de masă sau pe 

cel ocazional, urmăresc atent ce și cât mănâncă. 

 Chiar dacă vă aflați într-una din situațiile menționate mai sus, alimentele pe 

care le consumați reprezintă un factor care influențează performanța dumneavoastră. 

Pentru sportivi de orice nivel mâncarea este combustibilul pentru organism, dar cheia 

este consumul tipurilor și cantităților potrivite de alimente la momentul oportun. 

 A mânca sănătos, a-ți alege cu grijă alimentele integrale și a plănui bine 

mesele și gustările sunt esențiale pentru ca randamentul fizic să crească. Dieta poate 

avea un impact major asupra performanței sportive. Alimentația corespunzătoare este 

importantă pentru oricine, cu atât mai mult spotivii sunt cei care știu și simt că o 

alimentație incorectă le poate afecta performanța.  

            Nevoile alimentare variază în funcție de vârstă, sex, tipul de corp și sportul 

practicat. Caloriile și nutrienții necorespunzători îl pot slăbi și pe cel mai în formă 

sportiv, la fel cum echilibrul potrivit de energie și macronutrienții vor ajuta la 

atingerea performanței maxime. 

 Necesarul caloric al sportivilor de performanță se situează între 2000 și 5000 

de calorii/zi, în funcție de diverși factori, amintiți mai sus. Aportul caloric este 

aspectul cel mai important din nutriția sportivilor, în sensul că cu cât  nivelul de 

activitate fizică este mai mare, cu atât va crește și necesarul de calorii. 

 Nu se poate elabora un plan general ideal de nutriție pentru sportivi pentru că 

variabilele sunt numeroase la fel și preferințele alimentare ale fiecăruia, fapt ce 

determină personalizarea planului de nutriție. 

 Pentru o performanță optimă, spuneam, că sportivii trebuie să urmeze o dietă 

cu un conținut echilibrat de proteine, carbohidrați și lipide. Proteinele sunt necesare 

pentru dezvoltarea și repararea fibrelor musculare distruse în antrenamente.  

           Sursele sănătoase de proteine includ peștele, pieptul de pui, carnea slabă de 

vită, ouălele și lactatele cu conținut redus de grăsimi. Semințele de in, cânepă, chia, 

dovleac sau alunele sunt deasemenea recomandate și își găsesc locul în alimentația 

sportivilor. 

 Carbohidrații sunt sursa de energie perfectă pentru organism, de aceea 

sportivii au nevoie de o alimentație bogată în surse sănătoase precum orezul brun, 

ovăzul, paste integrale din grâu dur, quinoa, hrișcă, soia, fructe și legume. 

 Lipidele sunt ultima componentă într-o alimentație sănătoasă, însă ele trebuie 

consumate cu moderație. Alimentele sărace în grăsimi saturate cum sunt: nucile, untul 

de migdale, uleiul de măsline ori de struguri fac parte din dieta potrivită  pentru 

sportivi. 



 Micul dejun este cea mai importantă masă, care trebuie să conțină surse  

regulate și sănătoase precum și gustări pline de energie care vor crește metabolismul. 

Sunt de preferat alimente de calitate, neprocesate industrial, fără adaos de sare și 

zahăr, cum sunt: cerealele integrale, ouăle, brânzeturile, preparatele din carne fără 

aditivi, unt vegetal de migdale, arahide, fructele și shake-uri în care se adaugă pudre  

proteice de susan, in, dovleac, chia, etc. Sunt interzise mezelurile procesate, gogoșile, 

produsele de patiserie, etc. 

 Prânzul este o necesitate care va oferi energia necesară pentru antrenamentul 

de după amiază sau pentru competiții. Sunt recomandate alimentele bogate în 

carbohidrați și cu un conținut mic de grăsimi precum pastele, orezul, quinoa și cartofi 

dulci, lintea, soia, la care se adaugă proteine slabe: piept de pui, carne slabă de vită, 

pește. 

 Cina este momentul în care ne revenim și ne încărcăm cu energie pentru 

antrenamentele sau evenimentele din ziua următoare astfel că este indicat să nu 

grăbim masa de seară ,adică să nu mâncăm pe fugă. 

 O cină bună poate consta într-o farfurie în care punem o parte carne cu 

condimente și 2 părți de soia neagră sau un mix de salată verde cu legume și ulei de 

măsline la care adaugăm o lingură de iaurt. 

 Pentru o alimentație sănătoasă și corectă, nutriționiștii recomandă ca dieta să 

conțină 60% carbohidrați complecși din alimente integrale, 25% lipide și 15% 

proteine, bineînțeles că in functie de perioada în care se găsește sportivul procentele 

pot varia. 

 Alt factor important în nutriție este hidratarea.Se știe ca deshidratarea este 

inamicul performanței sportive,iar studiile arată că pentru fiecare procent de greutate 

corporală pierdută prin transpirație și nesusținut de o hidratare corectă se pierdcam 2% 

din performanțe.  

             De aceea se recomandă administrarea a 2-3 litri de apă și/sau băuturi cu 

electroliți pentru sportivi pentru ca aceasta să ajute la un metabolism foarte eficient și 

pentru ca organismul să facă față cu succes la provocările zilnice. 

  


