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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα  πλαίσια  του  μαθήματος  ερευνητικές  εργασίες  της  Α’  Λυκείου  αποφασίσαμε  να
ασχοληθούμε   με  την  διατροφή  των  αθλητών.  Συγκεκριμένα  ερευνήσαμε  τη  διατροφή
ερασιτεχνών  αθλητών  στηνπεριοχή  του  Βελεστίνου.  Μέσα  από  συστηματίκη  έρευνα  και
ενασχόληση  καταφέραμε  να  καταλήξουμε  σε  κάποια  συμπεράσματα  πάνω  στο  θέμα  της
ενασχόλησής μας.

Με  την  σειρά  μας   θα  θέλαμε  να  ευχαριστήσουμε  την  καθηγήτρια  μας  Κυρία  Ελένη
Μπασμπανέλου   που   κατά  τη  διάρκεια  της  ερευνητικής  μας  εργασίας  μας  πρόσφερε  της
συμβουλές της και την καθοδήγησή της προκειμένου να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Την διατροφολόγο Κυρία Ραμματά για την προσφορά βιβλίων σχετικά με την διατροφή και την
άθληση και τις πολύτιμες συμβουλές της . Και τέλος όσους  συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιό
μας.
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ

H διατροφή αποτελεί μοναδικό παράγοντα για την καλή ανάπτυξη του σώματος, την καλή
λειτουργία του, την διατήρηση της υγείας και την προστασία από τις διαφορετικές ασθένειες. Όλα
αυτά ισχύουν γιατί μέσω της διατροφής λαμβάνουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά όπως πρωτεΐνες,
υδατάνθρακες ,  λίπη,  βιταμίνες,  μέταλλα και  ιχνοστοιχεία αλλά και  το νερό που χρειάζεται  ο
οργανισμός για να επιτελέσει τις κύριες λειτουργίες του. Δεν είναι λίγα όμως και τα προβλήματα
που παρουσιάζονται σε πολλά άτομα και έχουν να κάνουν με τη διατροφή και τη θρέψη. Αυτά
μπορεί να οφείλονται σε υπερβολική ή ανεπαρκής πρόσληψη θρεπτικών ουσιών, στην διαταραχή
της απορρόφησης ή οι οποίες είτε εμφανίζονται είτε επιδεινώνονται λόγω της κακής διατροφής
και οι οποίες μπορούν να προληφθούν ή να βελτιωθούν με σωστή και ισορροπημένη διατροφή. Η
επιστήμη της διατροφής ασχολείται με όλες τις διαδικασίες εκείνες με τις  οποίες ο άνθρωπος
αλλά και κάθε άλλος ζωντανός οργανισμός εξασφαλίζει, προσλαμβάνει και χρησιμοποιεί αυτά τα
διατροφικά  στοιχεία  που  αναφέρθηκαν  παραπάνω.  Η  τροφή  είναι  ζωή.  Χωρίς  τροφή  δεν
υφίσταται ζωή. Αν κάποιος διατρέφεται σωστά, μπορεί να βελτιώσει την υγεία και την ικανότητα
σωματικής απόδοσης, ενώ με μια λανθασμένη διατροφή φέρει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα.
Η δυτικού  τύπου  διατροφή  αποτελεί  κλασικό  παράδειγμα  κακών διατροφικών  συνηθειών,  οι
οποίες  σε  διάρκεια  όχι  μόνο  υπονομεύουν  την  υγεία  και  μειώνουν  τη  σωματική  ικανότητα
απόδοσης,  αλλά  προκαλούν  και  μεγάλο  αριθμό  ασθενειών.  Για  το  λόγο  αυτό  καθένας  που
επιθυμεί να παραμείνει υγιής και ικανός για απόδοση πρέπει να καθορίσει τον ατομικό τρόπο
διατροφής. Χρειάζεται να γνωρίζει τις τροφές που προάγουν την απόδοση και να τις λαμβάνει στη
σωστή αναλογία.

Έργο της διατροφής, της πέψης και του μεταβολισμού:

Με  τη  βοήθεια  της  τροφής  ο  οργανισμός  μας  βρίσκεται  σε  δυναμική  ισορροπία
(ομοιόσταση) με το περιβάλλον. Μέσω του πεπτικού συστήματος προσλαμβάνονται οι τροφές και
ταυτόχρονα  μέσω του  καρδιοαναπνευστικού  συστήματος  το  απαραίτητο  για  την  επεξεργασία
τους οξυγόνο.  Στο μεταβολισμό παράγονται  ενέργεια και  θερμότητα,  ενώ τα τελικά προϊόντα,
διοξείδιο του άνθρακα, νερό και οι μη εκμεταλλεύσιμες ουσίες αποδίδονται πάλι στο περιβάλλον
από τους πνεύμονες μέσω της εκπνοής (διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμοί) ή μέσω των νεφρών
με τη μορφή των ούρων.

Με τον όρο τροφές εννοούμε ουσίες οι οποίες επεξεργασμένες ή μη θα καταναλωθούν
από τον άνθρωπο.  Όλα τα  συστατικά στοιχεία  της  τροφής  τα  οποία  ο οργανισμός μπορεί  να
αξιοποιήσει,  τα  ονομάζουμε  με  την  ευρύτερη  έννοια  θρεπτικές  ουσίες.  Ως  βασικές  θρεπτικές
ουσίες χαρακτηρίζουμε συνήθως τις ουσίες που παρέχουν ενέργεια, δηλαδή τους υδατάνθρακες,
τα λίπη και τις πρωτεΐνες. 

Μια πρώτη ταξινόμηση των θρεπτικών ουσιών είναι η παρακάτω:

1)Απαραίτητες  θρεπτικές  ουσίες  (ουσίες  που  δεν  μπορούν  να  παραχθούν  μέσω  του
μεταβολισμού)
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Είναι τα απαραίτητα αμινοξέα, τα απαραίτητα λιπαρά οξέα, οι βιταμίνες, τα μεταλλικά
στοιχεία, τα ιχνοστοιχεία και το νερό.

2)Μη απαραίτητες θρεπτικές ουσίες

Είναι τα μη απαραίτητα αμινοξέα, τα μη απαραίτητα λιπαρά οξέα, οι υδατάνθρακες (με
περιορισμούς).

3)Θρεπτικές ουσίες που υποστηρίζουν τις οργανικές λειτουργίες

Είναι οι άπεπτες φυτικές ίνες, οι αρωματικές και γευστικές ουσίες, οι χρωστικές ουσίες και
ουσίες με διεγερτική δράση (π.χ. Καφεΐνη)

Οι βιταμίνες, τα μεταλλικά στοιχεία, τα ιχνοστοιχεία απορροφώνται μέσω των εντερικών
τοιχωμάτων  και  ρυθμίζουν,  ελέγχουν  και  επιταχύνουν  τις  μεταβολικές  διαδικασίες.  Το  νερό
απορροφάται μέσω των εντερικών τοιχωμάτων. Μεταφέρει όλες τις ουσίες μέσα στο σώμα και
είναι σημαντικό για την ρύθμιση της θερμοκρασίας. Οι πρωτεΐνες, τα λίπη και οι υδατάνθρακες
μέσα στο πεπτικό  σύστημα διασπώνται  σε  μικρότερους  δομικούς  λίθους και  με  απορρόφηση
μέσω των εντερικών τοιχωμάτων μεταφέρονται στο αίμα. Μέσω του μεταβολισμού υφίστανται
πολλές μεταβολές.  Κατά ένα μέρος  αποθηκεύονται,  μεταφέρονται  με  διάφορους  τρόπους  και
τελικά  αξιοποιούνται,  όπου  υπάρχει  τέτοια  ανάγκη.  Οι  υδατάνθρακες  και  τα  λίπη  αποδίδουν
ενέργεια. Οι πρωτεΐνες χρησιμοποιούνται κυρίως ως δομικά στοιχεία.

Η αθλητική δραστηριότητα μπορεί να διακριθεί σε τέσσερις κατηγορίες:

1.μαζικός αθλητισμός
2.αθλητισμός για λόγους υγείας (προληπτικός)
3.αγωνιστικός αθλητισμός
4.αθλητισμός υψηλών επιδόσεων
Η  σημασία  της  διατροφής  μεγιστοποιείται  όσο  πλησιάζουμε  στον  αθλητισμό  υψηλών

επιδόσεων, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι παύουν να ισχύουν και για τις τέσσερις κατηγορίες
οι ίδιες βασικές αρχές. Η προπόνηση με υψηλή ένταση, η οποία φτάνει στα ανώτατα όρια της
μέγιστης  πρόσληψης  οξυγόνου,  απαιτεί  ως  πηγή  ενέργειας  κυρίως  υδατάνθρακες,  δηλαδή
αμυλούχες τροφές οι οποίες αποθηκεύονται στους μυς και στο ήπαρ σε συγκεκριμένη ποσότητα. 

Τα  αποθέματα υδατανθράκων επαρκούν το  ανώτερο για δύο ώρες  μιας  πολύ έντονης
προπόνησης  και  χρειάζονται  συνήθως  24-48  ώρες  μέχρι  να  υπερπληρωθούν  ξανά.  Όταν
εξαντληθούν  τα  αποθέματα  αυτά,  ο  οργανισμός  αναγκάζεται  να  χρησιμοποιήσει  για  την
παραγωγή ενέργειας λίπη και μερικές φορές και πρωτεΐνες, γεγονός που έχει ως συνέπεια την
αναγκαστική ελάττωση της προπονητικής έντασης.  Τα παραπάνω σημαίνουν ότι  στο σύγχρονο
αθλητισμό υψηλών επιδόσεων η ποιότητα και η ποσότητα της προπόνησης περιορίζονται από
τη διατροφική κατάσταση του οργανισμού. Μικρά λάθη στη διατροφή έχουν μεγάλες συνέπειες
πάνω στην προπονητική και αγωνιστική απόδοση.

Η πλήρης ισορροπημένη διατροφή:
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Η  τροφή  αναπληρώνει  τα  ενεργειακά  αποθέματα  που  έχουν  καταναλωθεί.  Οι
υδατάνθρακες και τα λίπη χρησιμεύουν στην παραγωγή ενέργειας και μπορούν ανάλογα με την
ποσότητα  οξυγόνου  που  είναι  διαθέσιμη  να  αναπληρώνει  το  ένα  το  άλλο.  Οι  πρωτεΐνες
χρησιμοποιούνται  κυρίως  για  την  αντικατάσταση  και  ανασύνθεση  ουσιών  που  περιέχουν
πρωτεΐνες, όπως των μυϊκών ινών, ενζύμων και ορμονών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και για την παραγωγή ενέργειας.. Εκτός από τις παραπάνω θρεπτικές ουσίες
στην τροφή υπάρχουν και άλλες, οι οποίες δεν προμηθεύουν οι ίδιες με ενέργεια , αλλά είναι
απαραίτητες  για  την  απελευθέρωση  της  που  βρίσκεται  στις  ενεργειακά  πλούσιες  θρεπτικές
ουσίες. Οι βοηθητικές αυτές ουσίες είναι οι βιταμίνες, τα μεταλλικά στοιχεία, τα ιχνοστοιχεία και
το νερό. Στις τροφές βρίσκονται επίσης αρωματικές και γευστικές ουσίες που ρυθμίζουν την όρεξη
και την  πέψη.  Τέλος δεν πρέπει  να παραλείψουμε τις  ονομαζόμενες άπεπτες φυτικές ίνες,  οι
οποίες  έχουν  μεγάλη  σημασία  για  το  πεπτικό  σύστημα.  Από  τα  παραπάνω  εξάγεται  το
συμπέρασμα  ότι  η  διατροφή  είναι  κάτι  παραπάνω  από  μια  απλή  πρόσληψη  θερμίδων.  Μια
πλήρης  διατροφή  η  οποία  υποστηρίζει  τη  σωματική  απόδοση,  χρειάζεται  να  διατηρεί  σε
ισορροπία τους πέντε παρακάτω παράγοντες:

1.Ενεργειακό ισοζύγιο 

2.Ισοζύγιο των βασικών θρεπτικών ουσιών (υδατάνθρακες, πρωτεϊνες, λίπη)

3.Ισοζύγιο των βιταμινών

4.Ισοζύγιο των μεταλλικών στοιχείων και των ιχνοστοιχείων

5.Ισοζύγιο των υγρών

Δεν υπάρχει καμιά τροφή που να περιέχει  στη σωστή ποσότητα και αναλογία όλες τις
απαραίτητες θρεπτικές ουσίες. Αυτό σημαίνει ότι η υγιεινή διατροφή πρέπει να είναι πολύπλευρη
και να έχει ποικιλία. Ωστόσο, ακόμα και τα πλήρη γεύματα ή μενού δεν μπορούν να επιτύχουν
αυτό τον όρο. Έτσι μετά από κάθε γεύμα υπάρχει κάποια έλλειψη, η οποία απλώς μεταφέρεται. Ο
οργανισμός μπορεί προσωρινά να εξισορροπήσει τέτοιες ελλείψεις, στη διάρκεια όμως τα πέντε
παραπάνω διατροφικά ισοζύγια πρέπει νε έρθουν σε ισορροπία για να μπορέσει ο οργανισμός να
λειτουργήσει  χωρίς  προβλήματα.  Στη  συνέχεια  θα  παρουσιάσουμε  συνοπτικά  τις  βάσεις  των
πέντε  διατροφικών  ισοζυγίων  και  έπειτα  τις  αλλαγές  που  υφίστανται  κατά  τη  διάρκεια  του
μεταβολισμού επιβάρυνσης.

Το ενεργειακό ισοζύγιο:

Η πιο  συνηθισμένη μονάδα μέτρησης  της  ενέργειας  των  τροφών είναι  η  χιλιοθερμίδα
(Kcal)  ή  απλώς  θερμίδα  (ορίζεται  ως  το  ποσό  θερμότητας  που  απαιτείται,  για  να  αυξηθεί  η
θερμοκρασία 1L νερού από τους 14,5οC στους 15,5oC. Με την ενέργεια 1Kcal (= 4,2KJ) μπορεί
κανείς να σηκώσει ενάντια στη δύναμη της βαρύτητας, μάζα ενός κιλού σε ύψος 427m.

Οι μέσες τιμές της φυσιολογικής θερμιδικής αξίας των θρεπτικών ουσιών είναι:

1g υδατάνθρακες = 4,1 Kcal
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1g λίπη = 9,3 Kcal

1g πρωτεΐνη = 4,1 Kcal

(για σύγκριση 1g αλκοόλη = 7,1 Kcal)

Οι  ενεργειακές ανάγκες του ανθρώπου είναι  η συνισταμένη των τεσσάρων παρακάτω
παραγόντων: 

1.      Βασική ενεργειακή κατανάλωση (βασικός μεταβολισμός):

Ορίζεται η κατανάλωση ενέργειας ενός ξαπλωμένου ατόμου σε ηρεμία 12 ώρες μετά την
τελευταία  λήψη  τροφή,  με  σταθερή  θερμοκρασία  περιβάλλοντος  20οC.  Το  60%  της  βασικής
κατανάλωσης ενέργειας δαπανάται για την παραγωγή θερμότητας και το 40% για τη διατήρηση
της ομαλής λειτουργίας του καρδιοκυκλοφορικού συστήματος, της αναπνοής, των νεφρών και της
λειτουργίας  του  εγκεφάλου.  Η  βασική  ενεργειακή  κατανάλωση  εξαρτάται  από  την  ηλικία,  το
φύλο, την επιφάνεια του σώματος και από ορμονικούς παράγοντες.  Κατά μέσο όρο, η βασική
κατανάλωση για τους άντρες είναι 1Kcal ανά ώρα και κιλό σωματικού βάρους. Έτσι την ημέρα η
βασική κατανάλωση είναι [σωματικό βάρος (Kg)x24hr].  Για τις  γυναίκες η βασική κατανάλωση
είναι 5-10% χαμηλότερη λόγω της μεγαλύτερης ποσότητας υποδόριου λίπους οπότε οι απώλειες
θερμότητας  είναι  μικρότερες.  Όσοι  συμμετέχουν  σε  αθλητικές  δραστηριότητες  έχουν  κάπως
μεγαλύτερη βασική κατανάλωση λόγω εντονότερων διαδικασιών ανάληψης.

2. Ενεργειακή κατανάλωση κατά τη σωματική δραστηριότητα:

Ορίζεται  η  πρόσθετη  κατανάλωση  ενέργειας  λόγω  σωματικών  δραστηριοτήτων.  Το
μέγεθος της κατανάλωσης εξαρτάται από τη διάρκεια και την ένταση της επιβάρυνσης καθώς και
από το ποσοστό της μυϊκής μάζας που συμμετέχει.

3. Ειδική – δυναμική επίδραση των βασικών θρεπτικών ουσιών: 

Ορίζεται η αύξηση της κατανάλωσης οξυγόνου και ενέργειας λόγω της λήψης τροφής, η
οποία ανάλογα με το είδος και την ποσότητα των προσλαμβανόμενων θρεπτικών ουσιών είναι
διαφορετική. Με την επεξεργασία των τριών βασικών θρεπτικών ουσιών μπορεί να σημειωθεί
αύξηση του μεταβολισμού ή απώλεια ενέργειας, η οποία στα λίπη είναι 3% στους υδατάνθρακες
6%, στις πρωτεΐνες όμως 16-20% της θερμιδικής (ενεργειακής) τους αξίας. Με μια κανονική μικτή
διατροφή, περίπου το 10% της βασικής ενεργειακής κατανάλωσης δαπανάται για την επεξεργασία
της προσλαμβανόμενης τροφής.

4. Απώλειες κατά την πέψη:

Ορίζεται η ενέργεια των τροφών που καταναλώνεται κατά τη διαδικασία της πέψης. Το
ποσοστό  της  φτάνει  περίπου  στο  10%  της  ενέργειας  που  περιέχεται  στις  προσλαμβανόμενες
τροφές.
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Η  συνολική ενεργειακή κατανάλωση καθορίζεται εκτός από τη βασική κυρίως από την
ενεργειακή κατανάλωση κατά τη διάρκεια σωματικής δραστηριότητας, της οποίας τα όρια είναι
ευρύτατα. Το ενεργειακό ισοζύγιο είναι ισορροπημένο μόνο όταν το σωματικό βάρος παραμένει
σταθερό.

Οι ενεργειακές ανάγκες ενός αθλητή εκτός προπόνησης δε διαφέρουν καθόλου από αυτές
ενός μη αθλούμενου, παρά μόνο αν ο βασικός του μεταβολισμός είναι αυξημένος λόγω της πολύ
έντονης προπόνησης. Το ποσό της ενέργειας που καταναλώνει ένας αθλητής κατά τη διάρκεια της
προπόνησης  εξαρτάται  από  τη  διάρκεια  και  την  ένταση  της  επιβάρυνσης,  το  μέγεθος  της
εργαζόμενης  μυϊκής  μάζας  και  από  την  προπονητική  του  κατάσταση.  Το  ανώτατο  όριο  της
μέγιστης  κατανάλωσης  ενέργειας πάντως δεν εξαρτάται  από μια όσο το  δυνατόν μεγαλύτερη
πρόσληψη τροφής.   Αν  σκεφτούμε τη  βασική αρχή της  παραγωγής ενέργειας από τις  τροφές
βλέπουμε ότι καθοριστική σημασία έχει η ικανότητα μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου ανά λεπτό. Η
ικανότητα  μέγιστης  πρόσληψης  οξυγόνου (VO2max)  ανά λεπτό  περιορίζει  την  πιθανή μέγιστη
παραγωγή ενέργειας κατά τον αερόβιο μεταβολισμό. Άρα η μέτρηση της VO2max αποτελεί  το
καλύτερο κριτήριο για την εκτίμηση της ικανότητας αντοχής ενός αθλητή δηλαδή της ικανότητας
του  να  διανύει  μεγάλες  αποστάσεις  με  υψηλή  ένταση  χωρίς  κόπωση  ή  έλλειψη  οξυγόνου.  

Ανάμεσα  στους  πολλούς  παράγοντες  που  επηρεάζουν  τις  ενεργειακές  ανάγκες  ενός
αθλητή,  τη  μεγαλύτερη  επίδραση  στην  κατανάλωση  ενέργειας  έχει  η  ένταση  της  αθλητικής
επιβάρυνσης και μάλιστα η σχέση δεν είναι γραμμική αλλά παραβολική. Σε ορισμένες αθλητικές
δραστηριότητες (π.χ. Ορειβασία, ποδηλασία σε ετάπ) μπορεί παροδικά οι ημερήσιες ενεργειακές
ανάγκες ενός αθλητή να φτάσουν μέχρι τις 10000 Kcal. Μια τόσο υψηλή απαίτηση ενέργειας δεν
μπορεί  να  καλυφθεί  από  την  καθημερινή  πρόσληψη τροφής.  Σε  τέτοιες  περιπτώσεις  οριακής
ενεργειακής κατανάλωσης ο οργανισμός αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει τα αποθέματα λιπών και
αργότερα τη δομική πρωτεΐνη των μυών, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα αρχικά την απώλεια
βάρους  και  έπειτα  τη  σαφή  μείωση της  απόδοσης.  Ο  ανθρώπινος  οργανισμός  υπόκειται  στο
βασικό  βιολογικό  νόμο  της  διατήρησης  της  ενέργειας.  Τα  ενεργειακά  αποθέματα  δίνουν  τη
δυνατότητα για γρήγορη απόδοση και η λήψη τροφής αναπληρώνει τα αποθέματα που έχουν
καταναλωθεί. Σε ένα μέσο άνθρωπο βάρους 75Kg οι ενεργειακές αποθήκες υπολογίζονται:

τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP) και 
φωσφοκρεατίνη (KP) περίπου 5Kcal
υδατάνθρακες (γλυκογόνο) περίπου 1200Kcal
λίπη περίπου 50000Kcal

Για το λόγο αυτό κατά τη διάρκεια μακρών προσπαθειών αντοχής είναι προτιμότερο να
χρησιμοποιήσει  ο  οργανισμός  τα  σχεδόν  ανεξάντλητα  ενεργειακά  αποθέματα  των  λιπών,
προστατεύοντας  έτσι  τα  περιορισμένου  μεγέθους  αποθέματα  των  υδρογονανθράκων.  Για  να
ασκηθεί  ο  οργανισμός  στη  χρησιμοποίηση  των  λιπών  χρειάζεται  κατάλληλη  προπόνηση  και
διατροφή.  Οι  πρωτεΐνες,  παρόλο  που υπάρχει  η  δεξαμενή αμινοξέων,  δεν  είναι  ανάλογη της
αποθήκης των υδρογονανθράκων και των λιπών και γίνεται φανερό ότι δεν είναι προορισμένες
από τη φύση για παραγωγή ενέργειας.
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Το ισοζύγιο των θρεπτικών ουσιών που παρέχουν ενέργεια: 

Ως θρεπτικές ουσίες που παρέχουν ενέργεια θεωρούνται οι υδατάνθρακες, τα λίπη και οι
πρωτεΐνες.  Θεωρητικά  επομένως  η  ενέργεια  μπορεί  να  παραχθεί  από  υδατάνθρακες,  λίπη  ή
πρωτεΐνες και ο νόμος της ισοδυναμίας μας δίνει τις ισοδύναμες ποσότητες.

1g λίπη = 2,27g υδατάνθρακες = 2,27g πρωτεΐνες ή
1g υδατάνθρακες = 1g πρωτεΐνες = 0,44g λίπη.

Οι πρωτεΐνες όμως στη λειτουργία τους ως δομικό υλικό δεν μπορούν να αντικατασταθούν
από  τα  λίπη  ή  τους  υδατάνθρακες.  Για  έναν  ενήλικο  με  ελαφρά  σωματική  δραστηριότητα
προτείνεται ο παρακάτω συσχετισμός:

υδατάνθρακες 50-60% της ενέργειας

πρωτεΐνες 12-15% της ενέργειας

λίπη 25-35% της ενέργειας

Βέβαια  ανάλογα  με  το  είδος  της  άθλησης  (αθλητισμός  για  λόγους  υγείας,  μαζικός
αθλητισμός,  αγωνιστικός  αθλητισμός  και  αθλητισμός  υψηλών  επιδόσεων)  και  την  κινητική
ικανότητα  απόδοσης,  η  οποία  επιβαρύνεται  κυρίως  (αντοχή,  δύναμη,  ταχύτητα,  τεχνική,
ευλυγισία), ο συσχετισμός των θρεπτικών ουσιών μεταβάλλεται ατομικά. Δυστυχώς η διατροφή
στο δυτικό  πολιτισμό περιέχει  μεγάλες ποσότητες  λίπους  και  αλκοόλης  και  μικρές ποσότητες
αμυλούχων  υδατανθράκων  (πολυσακχαρίτες)  σε  σχέση  με  τον  παραπάνω  προτεινόμενο
συσχετισμό για έναν ενήλικο με ελαφρά σωματική δραστηριότητα.

Υδατάνθρακες:

Οι υδατάνθρακες είναι οι σημαντικότερες και περισσότερο διαδεδομένες θρεπτικές ουσίες
της γης. Από χημικής άποψης οι υδατάνθρακες έχουν το γενικό τύπο Cm(H2O)n . Αξιοσημείωτο
είναι ότι οι υδατάνθρακες περιέχουν και οξυγόνο, το οποίο είναι διαθέσιμο κατά την οξείδωση.
Έτσι χρειάζονται μικρότερη προσφορά οξυγόνου από το εξωτερικό περιβάλλον, απ' ότι κατά την
καύση (οξείδωση) των λιπών και των πρωτεϊνών. Για το λόγο αυτό θεωρούνται οικονομικές πηγές
ενέργειας. Οι βασικοί δομικοί λίθοι των υδατανθράκων είναι τα απλά σάκχαρα (μονοσακχαρίτες)
με  κυριότερο  εκπρόσωπο  τη  γλυκόζη  (μέλι),  τη  φρουκτόζη  (φρούτα)  και  τη  γαλακτόζη.  Αν
συνδεθούν δύο μονοσακχαρίτες προκύπτει ένας δισακχαρίτης όπως η κοινή ζάχαρη, η μαλτόζη
και  η  λακτόζη  (γάλα).  Αν  συνδεθούν  3-10  μονοσακχαρίτες  σχηματίζονται  οι  ολισακχαρίτες
(ισοτονικά ποτά, φρυγανιές). Αν συνδεθούν 10 ως εκατοντάδες μονοσακχαρίτες σχηματίζονται οι
πολυσακχαρίτες όπως το άμυλο (πατάτες, δημητριακά, μπανάνες), το γλυκογόνο (ζωικό άμυλο,
συκώτι), κυτταρίνη (άπεπτες φυτικές ίνες, φρούτα, λαχανικά). Οι δύο σημαντικότερες ουσίες στο
μεταβολισμό των υδατανθράκων είναι η γλυκόζη και το γλυκογόνο (ο τρόπος αποθήκευσης της).
Το γλυκογόνο αποτελείται από μεγάλο αριθμό μορίων γλυκόζης σε διακλαδισμένες αλυσίδες. Η
γλυκόζη είναι το σημαντικότερο σάκχαρο που υπάρχει στο αίμα. Τα επίπεδα της διατηρούνται
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σταθερά (80-120mg/100mL αίματος) μέσω της αποικοδόμησης ηπατικού γλυκογόνου. Χρησιμεύει
ως άμεσα διαθέσιμη ενεργειακή πηγή. Κατά βάση όλα τα όργανα μπορούν να χρησιμοποιήσουν
γλυκόζη  ως  ενεργειακή  πηγή.  Όταν  υπάρχει  έλλειψη  της  τις  ενεργειακές  τους  ανάγκες  τις
καλύπτουν με καύση λιπών και αμινοξέων. Μόνο το κεντρικό νευρικό σύστημα (εγκέφαλος και
νωτιαίος μυελός), τα ερυθρά αιμοσφαίρια και η μυελώδης ουσία των επινεφριδίων εξαρτώνται
για  την  παραγωγή  ενέργειας  αποκλειστικά  από  τη  γλυκόζη.  Η  ημερήσια  ελάχιστη  ποσότητα
υδατανθράκων είναι 40-50g γλυκόζης αλλά στην κανονική διατροφή θα πρέπει να λαμβάνονται
καθημερινά  τουλάχιστον  100-200  g  υδατανθράκων,  έτσι  ώστε  να  μη  διαταράσσονται  οι
μεταβολικές  διαδικασίες  στον  κύκλο  του  Krebs.  Οι  αποθήκες  γλυκογόνου  του  ανθρώπου
περιλαμβάνουν  κανονικά  300-400  g,  από  τα  οποία  το  1/3  είναι  ηπατικό  και  τα  2/3  μυϊκό
γλυκογόνο. Με ανάλογη προπόνηση και κατάλληλη διατροφή οι αποθήκες μυϊκού γλυκογόνου
μπορούν να υπερδιπλασιαστούν. Οι κυριότερες πηγές υδατανθράκων στη συνηθισμένη διατροφή
είναι το ψωμί, η κρυσταλλική ζάχαρη, τα ζαχαρώδη προϊόντα, η μαρμελάδα, το ρύζι, το μέλι, τα
αρτοσκευάσματα,  τα  ζυμαρικά,  οι  πατάτες  και  τα  φρούτα.  Στη  φύση  οι  υδατάνθρακες  είναι
ταυτόχρονα και  σημαντικές  πηγές μεταλλικών στοιχείων,  ιχνοστοιχείων και  βιταμινών. Όποιος
επιθυμεί να βελτιώσει την υγεία και την ικανότητα απόδοσης του θα πρέπει να επιλέγει κατά το
δυνατόν πλήρεις και λιγότερο τεχνητά επεξεργασμένους υδατάνθρακες.

Οι υδατάνθρακες έχουν τα εξής προτερήματα:

1. Μέσω της αναερόβιας οδού απελευθερώνουν ενέργεια με τετραπλάσια ταχύτητα από ότι
τα λίπη και μέσω της αερόβιας οδού με διπλάσια.

2. Η καύση τους (οξείδωση) παρέχει ανά λίτρο προσλαμβανόμενου οξυγόνου κατά μέσο όρο
8,6%  περισσότερη  ενέργεια  από  ότι  η  οξείδωση  των  ελεύθερων  λιπαρών  οξέων.  Από  τα
παραπάνω  φαίνεται  η  πολύ  μεγάλη  σημασία  τους  για  όλες  τις  μέγιστες  και  πολύ  έντονες
επιβαρύνσεις, ενώ η καύση των λιπών εξασφαλίζει την ενέργεια περισσότερο σε επιβαρύνσεις
μεγάλης διάρκειας, με χαμηλή ως μέτρια ένταση, κατά τις οποίες υπάρχει επάρκεια οξυγόνου.

Λίπη:

Τα  λίπη  στη  διατροφή  του  δυτικού  πολιτισμού  καλύπτουν  το  40-45%  της
προσλαμβανόμενης ενέργειας από τις τροφές. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλό, επειδή τα λίπη
ευνοούν την πρόκληση διαφόρων ασθενειών και μειώνουν την ικανότητα σωματικής απόδοσης. Η
πραγματικά  αναγκαία  ποσότητα  απαραίτητων  λιπαρών  οξέων  είναι  6-8g,  ποσό  που
αντιπροσωπεύει  πολύ λιγότερο από το  5% της  προσλαμβανόμενης  ενέργειας από τις  τροφές.
Αναμφισβήτητα  τα  λίπη  επιτελούν  πολλές  χρήσιμες  λειτουργίες  μέσα  στον  οργανισμό.  Όσον
αφορά  την  παροχή  ενέργειας  το  αποθηκευμένο  λίπος  αποτελεί  μια  συμπυκνωμένη  πηγή
ενέργειας.  Ανά  μονάδα  βάρους  αποδίδουν  περισσότερη  από  διπλάσια  ενέργεια  από  ότι  οι
υδατάνθρακες ή οι πρωτεΐνες. Η ικανότητα όμως εκμετάλλευσης της ενέργειας που περιέχουν
πρέπει  πρώτα  να  αναπτυχθεί  μέσω  της  εφαρμογής  μιας  ανάλογης  προπόνησης  (προπόνηση
βασικής αντοχής). Τα λίπη είναι εστέρες ενός μορίου γλυκερόλης με τρία μόρια λιπαρών οξέων, γι'
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αυτό ονομάζονται τριγλυκερίδια ή ουδέτερα λίπη. Τα λιπαρά οξέα που συνθέτουν τα ουδέτερα
λίπη τα χωρίζουμε ανάλογα με το μήκος της αλυσίδας τους (μικρή, μέση, μακριά) και τον αριθμό
των διπλών δεσμών τους (κορεσμένα,  μονοακόρεστα,  πολυακόρεστα).  Μεγάλη βιολογική αξία
έχουν  τα  πολυακόρεστα  λιπαρά  οξέα  τα  οποία  συνήθως  περιέχουν  και  βιταμίνη  Ε  ως
αντιοξειδωτικό. Τα αντιοξειδωτικά προκαλούν αύξηση της σωματικής απόδοσης. Για το λόγο αυτό
είναι  σημαντικά  για  τους  αθλούμενους.  Προσοχή  χρειάζεται  και  στη  χοληστερόλη  (η  οποία
περιέχεται μόνο σε ζωικά λίπη). Είναι μια απαραίτητη ουσία και κατά ένα μέρος προσλαμβάνεται
μέσω της  τροφής ενώ κάποια  ποσότητα  συντίθεται  με  το  μεταβολισμό στο  σώμα.  Αυξημένες
ποσότητες  χοληστερόλης  ή  μάλλον  καλύτερα  οξειδωμένης  μορφής  χοληστερόλης  (θερμική
επεξεργασία)  συνδέονται  με  πρόκληση  αθηροσκλήρωσης.  Βοηθά  από  την  οξείδωση  της
χοληστερόλης  η  παρουσία  αντιοξειδωτικών.  Όταν  οι  επιβαρύνσεις  είναι  χαμηλής  ως  μέτριας
έντασης, τα λίπη επιστρατεύονται από τα μυϊκά κύτταρα από την αρχή της δραστηριότητας. Με
την αύξηση της διάρκειας επιβάρυνσης μεγαλώνει και το ποσοστό καύσης των λιπών. Αν κάποιος
τρέχει χαλαρά με ένταση κάτω από το 50-60% της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου, τότε μετά από
πολύωρη μυϊκή εργασία και εφόσον είναι προπονημένος στην αντοχή, θα καλύπτει ως και 70-90%
των ενεργειακών του αναγκών από τον μεταβολισμό των λιπών. Με βελτίωση στην ικανότητα
απόδοσης στην αντοχή αυξάνει και η ικανότητα των σκελετικών μυών για καύση των λιπαρών
οξέων. Η ικανότητα να εξασφαλίζει κανείς ενέργεια από την καύση των λιπών ακόμη και όταν η
ένταση είναι υψηλή, αποτελεί από βιοχημική άποψη ένδειξη μιας καλά αναπτυγμένης βασικής
αντοχής. Το μειονέκτημα των λιπών, ότι δηλαδή χρειάζονται περισσότερο οξυγόνο για την καύση
τους  από  ότι  οι  υδρογονάνθρακες,  δεν  ισχύει  όταν  οι  επιβαρύνσεις  είναι  μικρής  ως  μέτριας
έντασης, αφού σε αυτές υπάρχει επάρκεια οξυγόνου. Η σημασία του μεταβολισμού των λιπών για
τον  αθλητή  έγκειται  στο  ότι  τον  βοηθά  να  προστατεύσει  τα  οικονομικά  αποθέματα
υδατανθράκων. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή του μεταβολισμού των λιπών σε αμετάβλητη
ένταση  επιβάρυνσης,  τόσο  λιγότεροι  υδατάνθρακες  καταναλώνονται.  Οι  υδατάνθρακες  που
καταναλώνονται  κατά  τον  τρόπο  αυτό  είναι  διαθέσιμοι  για  αιφνίδιες  κορυφώσεις  της
επιβάρυνσης  όπως  ο  τερματισμός.  Οι  αθλητές  θα  πρέπει  να  προσέχουν  οι  θερμίδες  που
προέρχονται από τα λίπη να είναι λιγότερες από το 25-30%. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις
κατά τις οποίες ο αθλητής χρειάζεται τόση πολύ ενέργεια, ώστε είναι αναγκασμένος να μειώσει
τον  όγκο  της  τροφής  του,  π.χ.  Ποδηλάτες  σε  ποδηλατικούς  γύρους,  ορειβάτες.  Σε  τέτοιες
περιπτώσεις,  και  μόνο  για  την  περίοδο  της  έκτακτης  κατάστασης  είναι  προτιμότερο  να
εξασφαλίσει την απαραίτητη ενέργεια παρά να τηρήσει μια αυστηρά άπαχη διατροφή.

Πρωτεΐνες:

Οι πρωτεΐνες είναι οι βασικοί  δομικοί λίθοι των κυττάρων όλων των έμβιων όντων. Ως
ένζυμα  ρυθμίζουν  όλες  τις  βιοχημικές  διαδικασίες.  Πολλές  πρωτεΐνες  έχουν  αρμοδιότητες
μεταφοράς.  Ως  συστατικό  μέρος  των  ορμονών  έχουν  συχνά  λειτουργία  “αγγελιοφόρου”.
Αποτελούν τα σημαντικότερα δομικά στοιχεία του οργανισμού , ως δομικοί λίθοι των μυϊκών ινών
(ακτίνη,  μυοσίνη)  και  ως  προστατευτικές  πρωτεΐνες  της  χόνδρινης  ουσίας  των  οστών,  των
τενόντων  και  του  δέρματος.  Επίσης  είναι  αρμόδιες  για  το  ανοσοποιητικό  σύστημα  του
οργανισμού, αφού συνθέτουν τα αντισώματα. Παρά τον τεράστιο αριθμό τους, οι δομικοί λίθοι
είναι  πολύ  λίγοι.  Για  τον  άνθρωπο  υπάρχουν  συνολικά  22  διαφορετικά  αμινοξέα  τα  οποία
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ενώνονται  σε  διάφορους  συνδυασμούς  για  να  σχηματιστούν  οι  διάφορες  πρωτεΐνες.  Όλα  τα
αμινοξέα  περιέχουν  μια  αμινομάδα  ως  τυπικό  συστατικό.  Οκτώ  από  τα  αμινοξέα  είναι
απαραίτητα για τον άνθρωπο, δεν μπορεί να τα συνθέσει και πρέπει να τα λαμβάνει από την
τροφή του. Τα υπόλοιπα μπορεί να τα συνθέσει στο μεταβολισμό εφόσον διαθέτει αρκετό άζωτο
από  άλλα  αμινοξέα.  Αν  συνδεθούν  δύο  αμινοξέα  σχηματίζεται  διπεπτίδιο,  αν  ενωθούν  τρία
σχηματίζεται  τριπεπτίδιο.  Αν  ενωθούν  μέχρι  10  αμινοξέα σχηματίζεται  ολιγοπεπτίδιο,  ενώ αν
ενωθούν περισσότερα από 10 μέχρι 100 αμινοξέα σχηματίζονται πολυπεπτίδια μικρής αλυσίδας.
Τέλος αν ενωθούν πάνω από 100 αμινοξέα έχουμε πολυπεπτίδια μεγάλης αλυσίδας. Οι πρωτεΐνες
είναι πολυπεπτίδια από μία ή περισσότερες αλυσίδες πολυπεπτιδίων. Στον οργανισμό υπάρχει
μια  διαρκής  δόμηση  (αναβολισμός),  αποικοδόμηση  (καταβολισμός)  και  μετατροπή  των
πρωτεϊνών.  Υπό  κανονικές  συνθήκες  επικρατεί  μια  δυναμική  ισορροπία  και  στον  ενδιάμεσο
μεταβολισμό δημιουργείται ένα απόθεμα αμινοξέων (600-700g) το οποίο ονομάζεται δεξαμενή
αμινοξέων. Αύτη είναι η μόνη, αρκετά δυναμική όμως αποθήκη πρωτεϊνών του οργανισμού και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Μεγαλύτερες αποθήκες όπως στους υδατάνθρακες
και στα λίπη δεν υπάρχουν. Οι πρωτεΐνες των τροφών έχουν ως αποστολή να προμηθεύσουν τον
οργανισμό με αμινοξέα και επομένως η ποιότητα των πρωτεϊνών της τροφής εξαρτάται από το
πόσα απαραίτητα αμινοξέα περιέχουν. Η ανάγκη για τα διάφορα αμινοξέα διαφέρει ανάλογα με
την ηλικία και τη σωματική επιβάρυνση. Η βιολογική αξία των πρωτεϊνών των τροφών συνίσταται
στο ποσό των γραμμαρίων πρωτεϊνών που μπορεί να συνθέσει το σώμα από 100g πρωτεϊνών της
συγκεκριμένης  τροφής.  Μεγάλη  σημασία  όμως  έχει  το  γεγονός  ότι  οι  πρωτεΐνες  διαφόρων
τροφών  αλληλοσυμπληρώνονται  όσον  αφορά  στα  αμινοξέα  τους  και  βελτιώνουν  έτσι  την
ποιότητά  τους.  Υπό  την  προϋπόθεση  ότι  προσλαμβάνονται  επαρκώς  πρωτεΐνες  με  υψηλή
βιολογική  αξία  οι  ημερήσιες  ανάγκες  κυμαίνονται  μεταξύ  0,9  και  2,5g  πρωτεϊνών  ανά  κιλό
σωματικού βάρους. Για τον αθλητή τα νούμερα αυτά κυμαίνονται, ανάλογα με την ένταση της
σωματικής  δραστηριότητας,  μεταξύ  1,5  και  4g  πρωτεϊνών  ανά  κιλό  σωματικού  βάρους  και
αντιστοιχούν  στο  15-22%  της  ενέργειας  που  προσλαμβάνεται  από  τις  τροφές.  Ο  αθλητής  θα
πρέπει να προσέχει ώστε να προσλαμβάνει τις απαραίτητες πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας
από τις  τροφές  αλλά όχι  ανεπιθύμητες  ουσίες  που βρίσκονται  μαζί  με  αυτές  όπως πουρίνες,
χοληστερόλη και λίπη. Οι πρωτεΐνες χρειάζονται για την καύση τους ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα
οξυγόνου από ότι  τα λίπη.  Εκτός από αυτό δεν υπάρχουν στον οργανισμό μεγάλες αποθήκες
πρωτεϊνών. Επομένως δεν ενδείκνυται η επιστράτευση μεγάλων ποσοτήτων πρωτεϊνών για την
παραγωγή ενέργειας, όταν η επιβάρυνση είναι υψηλή. Αυτό συμβαίνει μόνο στην περίπτωση που
σε  μια  πολύ  έντονη  προσπάθεια  υπάρχει  έλλειψη  υδατανθράκων  και  είναι  απαραίτητη  η
ανασύνθεση της γλυκόζης από αμινοξέα. Πέρα από αυτά σε προσπάθειες αντοχής προκαλείται
πάντα φθορά των μυϊκών ινών, δομικές μεταβολές στις κυτταρικές μεμβράνες, τα μιτοχόνδρια και
αδρανοποίηση  ενζύμων  και  ορμονών.  Έτσι  και  σε  αθλητές  αντοχής  παρατηρείται  από
μεταβολισμό  επιβάρυνσης  αυξημένη  κατανάλωση  πρωτεϊνών,  η  οποία  στη  φάση  της
αποκατάστασης  συνεπάγεται  την  εντονότερη  σύνθεση  πρωτεϊνών  όπως  και  αυξημένες
πρωτεϊνικές ανάγκες. Μαζί με τη δόμηση των μυών, η πλούσια σε πρωτεΐνες διατροφή ευνοεί
γενικά τις μυϊκές προσπάθειες, την ικανότητα συγκέντρωσης και συντονισμό, καθώς και τη γενική
ετοιμότητα  για  σωματική  απόδοση  και  δραστηριότητα.  Αναφέραμε  ήδη  ότι  το  ποσοστό  των
πρωτεϊνών  στη  διατροφή  κυμαίνεται  μεταξύ  15-22%  των  προσλαμβανόμενων  Kcal.  Για  τους
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αθλητές αντοχής ισχύει το κατώτερο όριο ενώ για τους αθλητές μέγιστης δύναμης το ανώτερο.
Όσο μεγαλύτερο το απαραίτητο ποσοστό πρωτεϊνών τόσο δυσκολότερα αποφεύγονται τα λίπη
και ανεπιθύμητες ουσίες που συνυπάρχουν σε πρωτεϊνούχες τροφές. Για το λόγο αυτό αθλητές με
υψηλές πρωτεϊνικές ανάγκες είναι συχνά υποχρεωμένοι να λαμβάνουν πρωτεϊνούχα σκευάσματα.
Επειδή ο οργανισμός δεν μπορεί  να αποθηκεύσει πρωτεΐνες,  θα πρέπει κανείς χρονικά να τις
προσλαμβάνει κοντά στην προπονητική επιβάρυνση, δηλαδή περίπου μια ή δύο ώρες πριν την
προπόνηση ή μέσα στις έξι πρώτες ώρες της φάσης αποκατάστασης μετά την επιβάρυνση.

Το ισοζύγιο των βιταμινών :

Οι  βιταμίνες  είναι  οργανικές  ενώσεις  απαραίτητες  για  τη  ζωή,  η  οποίες  μπορούν  να
συντεθούν στον οργανισμό κατά ένα μέρος ή καθόλου. Χρειάζεται συνεπώς να χορηγούνται με τις
τροφές  και  γι'  αυτό ανήκουν στα απαραίτητα  συστατικά  στοιχεία  τους.  Επίσης  δεν  παρέχουν
ενέργεια, αλλά ως βιοκαταλύτες στα ένζυμα συμμετέχουν στη ρύθμιση όλων των μεταβολικών
διαδικασιών.  Χωρίζονται  σε  λιποδιαλυτές  και  υδροδιαλυτές.  Επειδή  οι  βιταμίνες  είναι
απαραίτητες για την κανονική διεξαγωγή όλων των μεταβολικών διαδικασιών, απαιτείται στον
αθλητισμό μεγαλύτερη ποσότητα από αυτές. Το πρώτο σύμπτωμα έλλειψης είναι η μείωση γενικά
της  σωματικής  απόδοσης.  Η  επιπλέον  πρόσληψη  μεγαλύτερων  δόσεων  δεν  έχει  καμία  άλλη
θετική  επίδραση στην  απόδοση,  ενώ η  υπερδοσολογία  των  βιταμινών Α  και  D  είναι  μάλιστα
τοξική.  Ένα  ακόμη  στοιχείο  είναι  ότι  ορισμένες  βιταμίνες  λειτουργούν  ως  αντιοξειδωτικά,  τα
οποία  βελτιώνουν  την  υγεία,  την  ικανότητα  σωματικής  απόδοσης  και  τις  διαδικασίες
αποκατάστασης  μετά  από  τραυματισμούς.  Οι  αθλητές,  αν  και  καταναλώνουν  πολλαπλάσιες
ποσότητες  τροφών  από  ότι  οι  μη  αθλούμενοι,  χρειάζονται,  ανάλογα  με  την  προπονητική
επιβάρυνση,   πολλαπλάσιες  ποσότητες  βιταμινών.  Παρόλα  αυτά,  υπάρχουν  χαρακτηριστικές
αδυναμίες  στην πρόσληψη βιταμινών που κυρίως οφείλονται  σε  κατανάλωση τροφών “κενών
θερμίδων” (πολύ επεξεργασμένων) και κατανάλωση μη πλήρων τροφών.

Το ισοζύγιο των μεταλλικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων:

Τα  μεταλλικά  στοιχεία  και  τα  ιχνοστοιχεία  είναι  ανόργανες  ουσίες  οι  οποίες  δεν
συντίθενται και δεν καταναλώνονται στο σώμα. Οι απώλειες τους όμως μέσω του ιδρώτα, των
ούρων και των κοπράνων είναι ανάγκη να εξισορροπούνται. Για μεταλλικά στοιχεία μιλάμε όταν
οι ημερήσιες ανάγκες είναι πάνω από 100 mg, ενώ για ιχνοστοιχεία όταν είναι κάτω από 100 mg.
Τα μεταλλικά στοιχεία που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός είναι το νάτριο, το χλώριο, το
κάλιο,  ο  φώσφορος,  το  ασβέστιο,  το  μαγνήσιο και  το  πυρίτιο.  Μια μικτή με  μεγάλη ποικιλία
διατροφή συνήθως καλύπτει τις ελάχιστες ανάγκες σε μεταλλικά στοιχεία. Για τη σημασία που
έχουν τα ιχνοστοιχεία γνωρίζουμε ακόμη σχετικά λίγα.  Τα σημαντικότερα ιχνοστοιχεία είναι ο
ψευδάργυρος (αντιοξειδωτικό),  ο σίδηρος,  το μαγγάνιο,  ο χαλκός,  το ιώδιο,  το φθόριο και  το
σελήνιο (αντιοξειδωτικό). Γενικά, ο εφοδιασμός του οργανισμού με ιχνοστοιχεία είναι επαρκής με
εξαίρεση το σίδηρο.  Στον αθλητισμό υπάρχουν απώλειες μεταλλικών στοιχείων,  ιχνοστοιχείων
καθώς και άλλων ουσιών μέσω του ιδρώτα συγκεκριμένα, σε ένα λίτρο 2,7-3g. Κατά τη διάρκεια
της προπόνησης η συνηθισμένες ημερήσιες απώλειες ιδρώτα είναι 2 – 5 L ή και περισσότερο. Με
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βάση αυτή την ποσότητα υπολογίζουμε ότι οι ανάγκες ενός αθλητή σε μεταλλικά στοιχεία είναι
κατά μέσο όρο τριπλάσιες από αυτές ενός μη αθλούμενου. Το ισορροπημένο ισοζύγιο μεταλλικών
στοιχείων και ιχνοστοιχείων είναι σημαντικό για την ιδανική διεξαγωγή όλων των μεταβολικών
διαδικασιών,  την  κανονική  μυϊκή  συστολή  και  τη  μεταβίβαση  των  νευρικών  ερεθισμάτων.
Ελλείψεις στον εφοδιασμό του αθλητή με μεταλλικά στοιχεία παρουσιάζονται κυρίως στο κάλιο
και μαγνήσιο,  στο εφοδιασμό με ιχνοστοιχεία συχνά στο σίδηρο (και  ιδιαίτερα στις  γυναίκες)
υποθέτουμε και στον ψευδάργυρο, με άσχημα αποτελέσματα στον αθλητή.

Το ισοζύγιο των υγρών:

Το σώμα ενός ενήλικα αποτελείται κατά 60% από νερό, το οποίο είναι κατανεμημένο σε
διάφορες περιοχές. Τα δύο τρίτα βρίσκονται μέσα στα κύτταρα (ενδοκυτταρικό υγρό) και το ένα
τρίτο έξω από αυτά (εξωκυτταρικό υγρό). Το ισοζύγιο του νερού δεν μπορεί να διαχωριστεί από
το ισοζύγιο των μεταλλικών στοιχείων γιατί παίζουν ρόλο στη ρύθμιση της κατανομής του στον
οργανισμό. Πέρα από αυτά το νερό και τα μεταλλικά στοιχεία χάνονται πάντα ταυτόχρονα. Το
νερό χρησιμεύει ως διαλυτικό και μεταφορικό μέσο για τις υδροδιαλυτές ουσίες και είναι επίσης
ο σημαντικότερος παράγοντας για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Οι ανάγκες του οργανισμού σε
νερό είναι ανάλογες με τις  απώλειες μέσω των ούρων, των κοπράνων, του δέρματος και των
πνευμόνων.  Οι  απώλειες  αυτές  αντισταθμίζονται  με  την  εξωτερική  χορήγηση  υγρών  (ποτά,
τροφές) και με το νερό (νερό οξείδωσης) που προκύπτει  κατά το μεταβολισμό από την τελική
οξείδωση  των  θρεπτικών  ουσιών  που  παρέχουν  ενέργεια.  Τέλος,  για  την  ανασύνθεση  1g
γλυκογόνου απαιτούνται  2,7  g  νερού.  Με βάση αυτά τα δεδομένα,  οι  καθημερινές ελάχιστες
ανάγκες  ενός  ενήλικα  σε  υγρά  με  ελαφρά  σωματική  δραστηριότητα  υπολογίζεται  ότι  είναι
περίπου  1,5  L.  Οι  έντονες  σωματικές  προσπάθειες  συνοδεύονται  από  υψηλή  παραγωγή
θερμότητας . Μέσω της εξάτμισης ενός λίτρου νερού αποβάλλονται περίπου 580 Kcal σε μορφή
θερμότητας. Η μείωση του σωματικού βάρους στον αθλητισμό συνίσταται κυρίως στις απώλειες
υγρών. Απροπόνητα άτομα παράγουν 0,8L ιδρώτα, ενώ προπονημένα μπορούν να φτάσουν μέχρι
και  τα  2-3L  την  ώρα.  Η  ικανότητα  αυτή  ακριβώς  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  επίτευξη
επιδόσεων, γιατί όσο αυξάνεται η προσπάθεια, η παραγόμενη ποσότητα θερμότητας χρειάζεται
να αποβληθεί. Αν ο οργανισμός δεν είναι ικανός να αποβάλλει μέσω της εφίδρωσης τη μεγάλη
θερμότητα που είναι προϊόν έντονης προσπάθειας, τότε αυτή δε μπορεί να συνεχιστεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα.

Οι άπεπτες φυτικές ίνες:

Τα τελευταία χρόνια, οι ουσίες αυτές αξιολογήθηκαν μεταξύ των απαραίτητων συστατικών
της υγιεινής διατροφής. Η αναγκαία ποσότητα ανέρχεται στα 20g ημερησίως. Οι αθλητές μαζικού
αθλητισμού και αθλητισμού για λόγους υγείας χρειάζονται αρκετές άπεπτες ίνες στη διατροφή
τους,  ενώ η επιλογή των τροφών είναι  αναγκαίο να γίνεται  με κριτήριο  το πόσο πλήρεις και
πλούσιες  σε  αυτές.  Αντίθετα,  οι  αθλητές  υψηλών  επιδόσεων  χρειάζονται  για  την  έντονη
προπόνηση  τους  μεγάλες  ποσότητες  ενέργειας,  με  αποτέλεσμα  να  αυξάνει  κατά  πολύ  ο
απαραίτητος όγκος τροφής.  Χρειάζονται  βέβαια και  αυτοί  να επιλέγουν πλήρεις τροφές,  γιατί
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είναι  απαραίτητες  στη  διατροφή αθλητικών  επιδόσεων,  ωστόσο τροφές  πλούσιες  σε  άπεπτες
φυτικές ίνες αποτελούν μάλλον αρνητικό παράγοντα, διότι αυξάνουν τον όγκο των τροφών ακόμα
περισσότερο.
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Η ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΣ

Όπως  βλέπουμε  στο  προηγούμενο  κεφάλαιο  η  ισορροπημένη  διατροφή  είναι  πολύ
σημαντική για διατήρηση της υγείας ενός ανθρώπου. Ειδικά στην περίπτωση κάποιου αθλητή η
διατροφή είναι πολύ σημαντικό κομμάτι που συνεισφέρει στη καλύτερη επίδοση. 

Με αφορμή αυτές τις σκέψεις οργανώσαμε μια δημοσκοπική έρευνα για να μελετήσουμε
κατα πόσο θεωρούν οι ερασιτέχνες αθλητές στην περιοχή του Βελεστίνου σημαντική τη διατροφή
τους σύμφωνα με τις διατροφικές τους συνήθειες.

Συντάχθηκε για το λόγο αυτό το παρακάτω ερωτηματολόγιο με τη βοήθεια σημαντικών
παρατηρήσεων της διατροφολόγου κ. Ραμματά.

Μοιράστηκε  σε  αθλητές  στην  περιοχή  του  Βελεστίνου  όπου  κυρίως  ασχολούνταν  με
ποδόσφαιρο,  μπάσκετ και  πολεμικές τέχνες.  Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται  αναλυτικά στο
επόμενο κεφάλαιο.

Ακολουθεί το ερωτηματολόγιο:
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“ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ”

Είμαστε μια ομάδα μαθητών της Α Λυκείου του ΓΕΛ Βελεστίνου και στα πλαίσια του σχολικού μαθήματος
“Ερευνητικές Εργασίες” αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με μια έρευνα η οποία σχετίζεται με τη διατροφή
των αθλητών. Η βοήθεια σας μας είναι πολύτιμη καθώς αν αφιερώσετε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε
το παρακάτω ερωτηματολόγιο θα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για
να πραγματοποιήσουμε την έρευνα μας.

Σας ευχαριστούμε πολύ!

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  :

1)  Φύλο : Άνδρας                Γυναίκα  

2)   Ηλικία: 

3)   Βάρος : 

4)    Ύψος : 

5)  Άθλημα : Ποδόσφαιρο  Μπάσκετ  Στίβος  

 Άλλο : ...................................................................................

6)  Σε ποια ηλικία ξεκινήσατε να αθλήστε 

7)  α)Πόσες μέρες αθλήστε την εβδομάδα 

      β)Πόσες ώρες αθλήστε την ημέρα 

8)  Συμβουλεύεστε κάποιον ειδικό για την διατροφή σας :

 ΝΑΙ     ΟΧΙ 

     τηρείτε αυτό το πλάνο διατροφής; 

ΝΑΙ     ΟΧΙ 

9)  Η ομάδα στην οποία ανήκετε σας συμβουλεύει σε θέματα διατροφής :

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

10)  Πόσες φορές τρώτε την ημέρα :  ...............................
11)  Τι περιλαμβάνουν τα γεύματα:

Πρωινό  ................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
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Δεκατιανό   ...........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Μεσημεριανό .......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Απογευματινό ......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Βραδινό ................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

13)  Πόσες φορές την εβδομάδα τρώτε φρούτα και λαχανικά; 
    ...................................................................................................................
14) Πόσες φορές την εβδομάδα τρώτε σοκολάτες, πατατάκια; 
    ...................................................................................................................
15) Πριν την άθληση σας καταναλώνεται κάτι:

ΝΑΙ  ΟΧΙ      

       αν ναι τι;  .............................................................
16) Μετά την άθληση σας καταναλώνεται κάτι;

ΝΑΙ  ΟΧΙ      

      αν ναι τι;  .............................................................
17) Χρησιμοποιείτε συμπληρώματα διατροφής :

ΝΑΙ      ΟΧΙ      

     τι είδους; .............................................................
18)  Έχετε αποκλείσει κάποια ομάδα τροφών για κάποιο συγκεκριμένο λόγο π.χ (αλλεργία) :  

ΝΑΙ   ΟΧΙ  

    ποιες τροφές; .................................................
19)  Πόσες φορές την εβδομάδα καταναλώνετε αλκοόλ :

      καμία    σπάνια       1-2     2-4     4 και παραπάνω 

20) Ποσο νερό καταναλώνετε κατά την διάρκεια της ημέρας : .........................................

17



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων έχουμε τα εξής αποτελέσματα.

Οι περισσότεροι αθλητές προπονούνται κατά μέσο όρο 9,5 ώρες εβδομαδιαία με μια 
διακύμανση περίπου +_3 ώρες.

Το αθλήμα στο οποίο κυρίως επιδίδονται οι αθλητές είναι το ποδόσφαιρο.

Kανείς δεν είχε αποκλείσει κάποια ομάδα τροφών για οποιονδήποτε λόγο.

Από τα δεδομένα των ερωτηματολογίων για το βάρος και το ύψος υπολογίσαμε το δείκτη 
μάζας σώματος (ΔΜΣ) από τον τύπο 

ΔΜΣ = (βάρος σε Kg)/(ύψος σε m)2

Στο παρακάτω ραβδόγραμμα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για το ΔΜΣ των αθλητών. 
Οι περισσότεροι αθλητές έχουν φυσιολογικό Δ.Μ.Σ. δηλαδή 18,5-25 ενώ ένα μικρό ποσοστό έχει  
Δ.Μ.Σ. μεγαλύτερο  από 25 που σημαίνει, ότι ξεπερνά το φυσιολογικό όριο. Επίσης άλλο ένα 
ποσοστό διακρίνουμε ότι έχει  Δ.Μ.Σ. 27-30 το οποίο θεωρείται υπέρβαρο.      

Στην ερώτηση <<Πόσες φορές τρώνε την ημέρα >> έχουμε τα αποτελέσματα που 
παρουσιάζονται στο παρακάτω ραβδόγραμμα. Παρατηρούμε ότι το 50% των αθλητών τρώει 4 
φορές την ημέρα ενώ ένα 20% τρώει  3 φορές την ημέρα και άλλο ένα 20% τρώει 5 φορές την 
ημέρα. Τέλος το 5% τρώει 6 φορές την ημέρα. Όπως βλέπουμε δεν ακολουθούν οι αθλητές τις 
οδηγίες για μικρά και συχνά γεύματα.
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Το επόμενο ραβδόγραμμα παρουσιάζει τα ποσοστά των αθλητών που συμβουλεύονται
κάποιον ειδικό για τη διατροφή τους. Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αθλητών δηλαδή
70-80% περίπου δεν συμβουλεύονται κάποιον ειδικό για την διατροφή τους. Αντίθετα ένα μικρό
ποσοστό δηλαδή το 20% συμβουλεύετε έναν ειδικό για τη διατροφή του. Τέλος να επισημάνουμε
ότι οι αθλητές οι οποίοι συμβουλεύονται έναν ειδικό τηρούν το πλάνο της διατροφής τους.

συμβουλεύονται ειδικό για τη διατροφή 
δε συμβουλεύονται ειδικό για τη διατροφή
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Στο  επόμενο  ραβδόγραμμα  διακρίνουμε  ότι  ένα  ποσοστό  55%  των  αθλητών  δεν  τους
συμβουλεύει  η  ομάδα  σχετικά  με  τη  διατροφή  τους.  Υπάρχει  όμως  ένα  ποσοστό  45%   των
αθλητών που τους συμβουλεύει η ομάδα τους σχετικά μετη διατροφή τους.
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Στην ερώτηση πόσες φορές τρώνε φρούτα την εβδομάδα έχουμε τις εξής απαντήσεις οι
οποίες αναγράφονται στο παρακάτω ραβδόγραμμα. Παρατηρούμε ότι το 6% των αθλητών  δεν
καταναλώνει  σχεδόν  καθόλου  φρούτα  την  εβδομάδα  επίσης  και  ένα  23%  των  αθλητών
καταναλώνει  2-3  φορές  την  εβδομάδα  φρούτα  το  οποίο  ειδικά  για  τους  αθλητές  θεωρείται
ελάχιστο.  Το  25  %  των  αθλητών  καταναλώνει  4-5  φορές  φρούτα  την  εβδομάδα  το  οποίο
θεωρείται ελλιπές. Τέλος το 46% των αθλητών καταναλώνει 6-7 φορές φρούτα την εβδομάδα το
οποίο συμβαδίζει με την ισορροπημένη διατροφή. 

Αν σύγκρινουμε το ΔΜΣ των αθλητών με την κατανάλωση φρούτων συμπεραίνουμε  ότι
δεν σχετίζονται.

Στην ερώτηση για το πόσες φορές την εβδομάδα τρώνε μη υγιεινά σνακ την εβδομάδα
έχουμε τις εξής απαντήσεις οι οποίες αναγράφονται στο παρακάτω ραβδόγραμμα. Παρατηρούμε
ότι το 38% καταναλώνει 0-1 φορά την εβδομάδα το οποίο θεωρείται υγιεινό. Το 42% των αθλητών
καταναλώνει 2-3 φορές μη υγιεινά σνακ την εβδομάδα και το 12% των αθλητών καταναλώνει 4-5
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φορές μη υγιεινά σνακ την εβδομάδα που θεωρούνται μια κακή επιλογή διατροφής. Τέλος το 8%
των αθλητών καταναλώνει 6-7 φορές μη υγιεινά σνακ την εβδομάδα που θεωρείται ανθυγιεινό.

Στην  ερώτηση  αν  καταναλώνουν  κάτι  οι  αθλητές  πριν  την  προπόνηση  έχουμε  τα
αποτελέσματα  του  παρακάτω  ραβδογράμματος.  Παρατηρούμε  πως  το  30%  των  αθλητών
καταναλώνει κάτι πριν την προπόνηση ενώ το 70% δεν καταναλώνει τίποτα πριν την προπόνηση.
Δεν συμπλήρωσαν οι περισσότεροι τι καταναλώνουν.

Στο  επόμενο  ραβδόγραμμα  παρουσιάζεται  η  κατανάλωση  κάποιας  τροφής  μετάτην
προπόνηση. Παρατηρούμε πως το 78% των αθλητών καταναλώνει κάποια τροφή μετά από την
προπόνηση  ενώ το 22% των αθλητών δεν καταναλώνει τίποτα.

21

0-1 2-3 4-5 6-7
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

κατανάλωση μη υγιεινών σνακ την εβδομάδα

π
ο

σ
ο

σ
τό

 %

κατανάλωση πριν την προπόνηση
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Σύμφωνα  με  το  παρακάτω  ραβδόγραμμα  παρατηρούμε  ότι  το  18%  των  αθλητών
καταναλώνει  1L νερό  ημερησίως  και  το  27%  των  αθλητών  καταναλώνει  2L ημερησίως  που
θεωρείται ελλιπές. Το 22%  και  το 16% των αθλητών που καταναλώνουν 3L και 4L αντίστοιχα
ημερησίως  θεωρείται  κανονικό.   Τέλος  το  13%  και  το  4%  των  αθλητών  που  καταναλώνουν
ημερησίως 5L και 6L αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε πως το 12% των αθλητών χρησιμοποιεί
συμπληρώματα διατροφής ενώ το υπόλοιπο το 88% δεν χρησιμοποιεί συμπληρώματα διατροφής.
Επίσης όσοι χρησιμοποιούν συμπληρώματα κυρίως δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν πρωτεΐνες.
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Για  την  κατανάλωση  αλκοόλ  έχουμε  τα  αποτελέσματα  στο  παρακάτω  ραβδόγραμμα.
Παρατηρούμε  ότι  γενικά  δεν  υπάρχει  πρόβλημα  μιας  και  πολύ  μικρό  ποσοστό  των  αθλητών
καταναλώνουν αλκοολούχα ποτά συχνά.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: 
Γενικά  οι περισσότεροι αθλητές δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην διατροφή τους. Ένα

μικρό ποσοστό ακολουθεί ισορροπημένη  διατροφή ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των αθλητών
ακολουθεί μία μέτρια προς κακή διατροφή. 

Επιπλέον δεν έχουν υποστήριξη από την ομάδα αφού το ποσοστό καθοδήγησης σε θέματα
διατροφής είναι μικρό. Πράγμα το οποίο θεωρούμε ότι  δεν είναι σωστό γιατί σήμερα εφόσον
γνωρίζουμε ότι η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην απόδοση άρα οι ομάδες δεν θα
πρέπει να ρίχνουν το βάρος μόνο στις προπονήσεις αλλά και με στη διατροφή των αθλητών τους.
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