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ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΒΟΥΜΕ 
ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 
ΘΕΡΜΙΔΕΣ?


1.ΠΡΩΤΕΙΝΗ

Η πρωτεΐνη είναι το δομικό στοιχείο σε κάθε κύτταρο στο 
ανθρώπινο σώμα οπότε αν θέλουμε να αυξήσουμε τον ποπό μας 
πρέπει να διασφαλίζουμε τις μέγιστες δυνατές ποσότητες 
πρωτεΐνης στη διατροφή μας.



2.ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ

Οι υδατάνθρακες είναι η πιο γρήγορη πηγή ενέργειας για τους 
μύες μας (γλυκογόνο). Οι υδατάνθρακες είναι εξαιρετικά 
ωφέλιμοι πριν και μετά την προπόνηση. Πριν την προπονηση για 
να διασφαλίσουμε μυϊκή ενέργεια και αντοχή και μετά την 
προπόνηση για την αποκατάσταση των μυών μας, και για να 
δημιουργηθούν εκ νέου αποθέματα γλυκογόνου.



3.ΚΑΛΑ ΛΙΠΑΡΑ

Τα καλά λιπαρά είναι απαραίτητα για τη βέλτιστη λειτουργία 
των ορμονών. Εάν οι ορμόνες δε λειτουργούν σωστά, ειδικά σε 
εμάς τις γυναίκες, οι μύες δε θα αναπτυχθούν σωστά δε θα 
έχουμε ενέργεια να προπονηθούμε και η αποκατάσταση των 
μυών μετά την προπόνηση θα είναι ελλιπής.


ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΑΣ ΜΑΣ:



ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ:

Εύπεπτες πρωτεΐνες και υδατανθρακες.



ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ:

Εύπεπτες πρωτεΐνες και υδατανθρακες.



1ο ΚΥΡΙΟ ΓΕΥΜΑ:

ΣΥΝΘΕΤΟΥΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ + ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ + ΚΑΛΑ ΛΙΠΑΡΑ



2ο ΚΥΡΙΟ  ΓΕΥΜΑ:

ΔΥΣΠΕΠΤΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ + ΚΑΛΑ ΛΙΠΑΡΑ



Κάπου εδώ πρέπει να πούμε ότι στον οδηγό αυτό δε δινονται θερμιδικές αξίες ή ποσότητες σε γραμμάρια 
καθώς κάθε άτομο έχει διαφορετικές μακροθρεπτικές ανάγκες που πρέπει να καλύψει για να πετύχει τους 
στόχους του.

Τα παραπάνω είναι απλώς μία ενδεικτική εικόνα για τη σωστό πρόγραμμα πρόσληψης θρεπτικών 
συστατικών με γνώμονα την ανάπτυξη των μυών μας. Μπορούμε να το προσαρμόζουμε μέσα στην ημέρα 
μας έτσι κι αλλιώς ανεξάρτητα απο το πόσα γεύματα καταναλώνουμε. Το σημαντικότερο είναι να 
καταναλώνουμε πρωτεΐνη και υδατάνθρακες πριν και μετά την προπόνηση.



Αυτό που προτείνω πάντοτε είναι να κρατάμε τα λίπη μακριά πριν και μετά την προπόνηση καθώς 
επιβραδύνουν την πέψη και την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών.



