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Τι καθορίζει την αθλητική επιδόση;

• Γενετικό υπόβραθρο: γονίδια

• Εξάσκηση

• Καλή διατροφή

Δεν υπάρχει μία ή
‘μαγική’ συνταγή!



Ολοκληρώνοντας το πάζλ

Εξάσκηση

∆ιατροφικά
Συµπληρώµατα

ΣωστήΣωστή
∆ιατροφή∆ιατροφήΘεραπεία

Ξεκούραση



Τι θα συμβεί αν ο αθλητής/τρια δεν
τρέφεται σωστα;

• Συνεχής κούραση
• Μειωμένη επίδοση/αντοχή
• Μείωση σωματικού βάρους
• Μείωση δύναμης
• Σωματικός πόνος ειδικά στις

αρθρώσεις
• Ελλείψεις θρεπτικών

συστατικών
• Μολύνσεις αναπνευστικού
• Σύνδρομο υπερβολικής

προπόνησης ‘overtraining 
syndrome’

• Κακή ψυχολογία
• Υπερκόπωση ‐ κατάρρευση



Πόση
ενέργεια
χρείαζεται
καθημερινά
ένας
αθλητής;

Εξαρτάται από
το άθλημα και
τον αθλητή!



Ενεργειακή Ισορροπία



Ποίους
ρόλους
παίζουν οι
βιταμίνες
στον
οργανισμό;



Πυραμίδα Μεσογειακής Διατροφής



Η επίδραση της διατροφής στην επίδοση

Maximum
endurance time:

Normal mixed diet

57 minFat and protein diet

167 min

114 min

High-carbohydrate diet



Υδατάνθρακες

• Αποτελούν την κυρίοτερη πηγή ενέργειας για
έναν ασκούμενο

• Αποθηκεύονται στους μύες ως γλυκογόνο

• Είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του
εγκεφάλου

• 50‐60% της ενέργειας πρέπει να προέρχεται
από υδατάνθρακες

Ισοτονικά
ροφήματα
(Sports drinks)



Διάσπαση γλυκογόνου στον μυ σε σχέση με την
ένταση άσκησης (μετρημένης ως μέγιστης

κατανάλωσης οξυγόνου VO2 max)



Διατροφή και επίδοση στο ποδόσφαιρο

Περιεκτικότητα γλυκογόνου στον μυ (g/kg w.w.)

Πριν Στο ημίχρονο Στο τέλος

Διατροφή πλούσια σε
υδατάνθρακες

15 4 1

Κανονική διατροφή 7 1 0

Απόσταση που καλύφτηκε

Πρώτο
ημίχρονο
(λεπτά)

Δεύτερο
ημίχρονο
(λεπτά)

Περπατώντας (%) Τρέχοντας (%)

Διατροφή πλούσια σε
υδατάνθρακες

6100 5900 27 24

Κανονική διατροφή 5600 4100 50 15



Επίδραση της
διατροφής στη
ποσότητα
γλυκογόνου στον μυ
του ποδιού και
διάρκεια αντοχής σε
άσκηση σε
εργομετρικό
ποδήλατο

Bergstrom J et al, Diet, muscle 
glycogen and physical 
performance.  Acta Physiol 
Scand 1967;71:140



Figure 2.6



Η σημασία της κατανάλωσης υδατανθράκων
μετά την άσκηση στη σύνθεση γλυκογόνου στον

μύ



Διατροφικό Λίπος

• Χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας όταν
η άσκηση διαρκεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα

• Μεταφέρει τις λιποδιαλυτές βιταμίνες
• Βοηθάει στη ρύθμιση της θερμοκρασίας
του οργανισμού

• Η διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει 20‐
35% λιπαρά, <10% κορεσμένα λιπαρά
οξέα



Η χρήση
υδατανθράκων και
λιπαρών οξέων κατά τη
διάρκεια
παρατεταμένης
άσκησης

Ποσοστό ενέργειας που
αντλείται από
υδατάνθρακες: κόκκινο
χρώμα, λιπαρά: κίτρινο
χρώμα

Edwarts HT et al Metabolic rate, 
blood sugar and utilization of 
carbohydrate.  Am J Physiol 
1934;108:203



Το ποσοστό
ενέργειας που
προσφέρουν οι
υδατάνθρακες, το
λίπος και οι
πρωτεϊνες ανάλογα
με την ένταση της
άσκησης

Romijn JA et al.  Am J Phyiol 
1993: 265:E380



Πρωτεϊνη

• Χρείαζεται για την οικοδόμηση/αύξηση όγκου/διόρθωση
των μυών, για την παραγωγή και ανανέωση πρωτεϊνών
στο σώμα

• Χρησιμοποιείται ως ενέργεια όταν οι αποθήκες
γλυκογόνου είναι ελλειπείς

• ‘Ελλειψη ενέργειας = Χρήση μυϊκής μάζας ως πηγή
ενέργειας = μειωμένη επίδοση

• Η διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει 15% πρωτεϊνη.



Χρειάζονται τα συμπληρώματα
πρωτεϊνης;

• Ως γενικός κανόνας, αν ο αθλητής τρέφεται
ικανοποιητικά, τότε καταναλώνει αρκετή πρωτεϊνη.

• Αύξηση της ποσότητας τροφής = αύξηση της πρόσληψης
πρωτεϊνης.

• Ανάγκες σε πρωτεϊνη στους αθλητές:  1.2 to 1.7 γρ/κιλό
σωματικού βάρους.

• Οι περισσότεροι καταναλώνουμε περισσότερη πρωτεϊνη
απ’ όση πρέπει.



Μεταβολισμός των θρεπτικών συστατικών κατά τη
διάρκεια άσκησης σε συνθήκες επάρκειας

γλυκογόνου (κίτρινο χρώμα) και έλλειψης γλυκογόνου
(κόκκινο χρώμα)



Υγρά και Ενυδάτωση
Το σώμα αποτελείται από υγρά κατά:
‘Αντρες ‐ 60%  του σωματικού βάρους.
Γυναίκες ‐ 50% του σωματικού βάρους

Η σωστή ενυδάτωση είναι αναγκαία για: 
• Το καρδιοαγγειακό σύστημα
• Την ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος
• Την πρόληψη τραυματισμών
• Την επίδοση
• Την επαναφορά μετά την άσκηση

Με δυο ώρες άσκηση μπορεί να χαθούν εώς και 2 λίτρα ιδρώτα.  

Ιδιαίτερη προσοχή το καλοκαίρι.



Κακή ενυδάτωση = κακή επίδοση

• Μυϊκής δύναμης
• Ταχύτητας
• Αντοχής
• Ενέργειας
• Γνωστικής

λειτουργίας

• Κινδύνου
τραυματισμού

95% των µυϊκών κράµπων προκαλούνται από την αφυτάδωση



Πώς πρέπει να τρέφεται ένας αθλητής
για να καλυτερεύσει την επίδοσή του; 



Πυραμίδα Μεσογειακής Διατροφής



Σημαντικότατα!

• Καθημερινή κατανάλωση προγεύματος!

• Κατανάλωση μικρών και συχνών γευμάτων.

• Ενυδάτωση κατά τη διάρκεια της ημέρας

• Η βάση όλων των γευμάτων και μικρο‐γευμάτων
(σνακς) πρέπει να είναι οι υδατάνθρακες.



Συστάσεις πριν, κατά τη διάρκεια και
μετά την άσκηση

• Πριν την άσκηση: 3‐4 ώρες πριν, το γεύμα να περιέχει
υδατάνθρακες, χαμηλό σε λίπος και μέτριο σε
φυτικές ίνες

• Ενυδάτωση με νερό πριν, νερό ή ισοτονικό ρόφημα
κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση (ποσότητες
ανάλογα με άτομο, άσκηση, περιβάλλον)

• Μετά την άσκηση: Κατανάλωση τροφών πλούσιες σε
υδατάνθρακες αμέσως μετά την άσκηση.  

• Ποτέ μόνο κρέας/ψάρι και σαλάτα.



Μελέτη της επίδρασης ειδικού εργαστηρίου
διατροφής στην υιοθέτηση/προσκόλληση στην
Μεσογειακή Διατροφή και στις διατροφικές

γνώσεις σε νεαρούς κολυμβητές

Φιλίππου Ε, Μίτλετον Ν, Πίστος Κ, Ανδρέου Ε και Πέτρου Μ



Στόχος της έρευνας

• Να εξετάσει την επίδραση ενός ειδικού
εργαστηρίου διατροφής:
– στις διατροφικές γνώσεις
– στην προσκόλληση στη Μεσογειακή Διατροφή και
– στη σύσταση της διατροφής
Έφηβων κολυμβητών ετών 13‐19 

• Έχοντας υπόψιν ότι η Μεσογειακή Διατροφή
(ΜΔ) θεωρείται πρότυπο για πρόληψη
ασθενειών (Sofi et al, 2013).



Μεθολογία
• Συμμετέχοντες: 34 αθλητές κολυμβησης ετών 13‐19 από

Ομίλους Κολύμβησης 2 πόλεων
• Παρακολούθησαν ένα εργαστήριο διατροφής διάρκειας ½

ημέρας με έμφαση στην ΜΔ
• Καλέστηκαν και οι γονείς για 2‐ωρή ενημέρωση
• Αξιολογήθηκαν πριν και 6 εβδομάδες μετα:

– η διατροφή
– η προσκόλληση των αθλητών στη ΜΔ με το ερωτηματολόγιο

KIDMED Index (Sera‐Majem et al, 2004)
– Οι διατροφικές τους γνώσεις για θρεπτικά συστατικά και ΜΔ
– Βάρος, ύψος, δείκτης μάζας σώματος

• ‘Ολοι οι συμμετέχοντες και οι γονείς τους υπέγραψαν
έντυπο συγκατάθεσης πριν τη συμμετοχή τους.



Πρόσληψη ενέργειας και θρεπτικών συστατικών
(median [IQR]

Όλοι (n=33) Αγόρια
(n=22)

Κορίτσια
(n=11)

Ενέργεια (θερμίδες/ημέρα) 2476 [1067] 2667 [736] 1890 [810]

Υδατάνθρακες (% ενέργειας) 44.2 [6.3] 44.2 [6.7] 45.7 [7.2]

Ολικό λίπος (% ενέργειας) 37.1 [5.7] 37.1 [6.4] 37.1 [5.9]

Κορεσμένο λίπος (% ενέργειας) 13.5 [4.6] 13.6 [4.4] 12.1 [4.6]

Μονοακόρεστο λίπος (% ενέργειας) 11.9 [3.2] 12.0 [4.3] 11.8 [2.9]

Πρωτεϊνη (% ενέργειας) 19.6 [4.9] 19.6 [5.1] 19.8 [5.5]

Φυτικές ίνες (γρ/1000 θερμίδες) 5.8 [2.5] 5.7 [2.5] 6.2 [2.2]

Χοληστερόλη (γρ/ημέρα) 342.8 [193.3] 378.9 [161.9] 200.0 [103.5]



Διατροφικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της μελέτης όπως
αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες



Προσκόλληση στην ΜΔ

Προσκόλληση
στην ΜΔ

Όλοι
(n=34)

Αγόρια
(n=22)

Κορίτσια
(n=12)

Αρχή Τέλος Αρχή Τέλος Αρχή Τέλος

Χαμηλή 14.7 2.9 17.4 4.3 9.1 0

Μέτρια 64.7 50.0 52.2 43.5 90.9 63.6

Καλή 20.6 47.1 30.4 52.2 0 36.4

Αξιολόγηση
KIDMED 

Αρχή Τέλος P‐value *

Median 
[IQR]

5.00 [3.00] 7.00 [2.00] <0.01

*p‐value comparing results at baseline and 
end by Wilcoxon ranked test.



Αξιολόγηση διατροφικών γνώσεων σε σχέση με
θρεπτικά συστατικά και ΜΔ

• Τροφές που είναι σημαντικές πηγές των ακόλουθων
θρεπτικών συστατικών:
– Υδατανθράκων
– Πρωτεϊνης
– Λίπους
– Βιταμινών Α, Γ, Ε
– Ασβεστίου
– Σιδήρου
– Φυτικών ινών

• Επιλογή του σωστού ορισμού της ΜΔ από 4 ορισμούς

• Μετά την παρέμβαση, υπήρξε σημαντική αύξηση του σκορ
διατροφικών γνώσεων (p=0.034). 



Συμπεράσματα που προκύπτουν
από την έρευνα

• Η διατροφή νεαρών κολυμβητών αποκλίνει πολύ από τις

διατροφικές συστάσεις.

• Η εκπαίδευση σε θέματα διατροφής συμβάλλει στην αύξηση

των γνωσεων διατροφής και της προσκόλλησης στην

Μεσογειακή διατροφή.

• Η εμπλοκή των γονέων στην εκπαίδευση οδηγεί σε

καλύτερα αποτελέσματα.

• Το εργαλείο KIDMED μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και

γρήγορα για την διατροφική αξιολόγηση νεαρών αθλητών.



Τελικές σκέψεις

• Η σωστή διατροφή προσφέρει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά
συστατικά στον αθλητή.

• Τα συμπληρώματα συστήνονται μόνο αν υπάρχουν ελλείψεις
θρεπτικών συστατικών π.χ. σιδήρου (αναλύσεις αίματος).

• Η ομάδα ή/και ο κάθε αθλητής ξεχωριστά θα πρέπει να
συμβουλεύονται από ειδικό διαιτολόγο.

• Οι προπονητές αλλά και οι γονείς νεαρών αθλητών πρέπει
να είναι σωστά ενημερωμένοι.

• Η σωστή διατροφή μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην
αύξηση της απόδοσης.



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Ευχαριστίες:

• Στους συνεργάτες μου στην έρευνα:
Δρ Μιχάλη Πέτρου

Δρ Ελένη Ανδρέου (Παν. Λευκωσίας)

Δρ Νίκο Μίτλετον (ΤΕΠΑΚ)

Δρ Κωνσταντίνο Πίστο (Παν. Αθηνών)

Φοιτητές Διατροφής‐Διαιτολογίας Παν. Λευκωσίας

Για επικοινωνία: Philippou.e@unic.ac.cy


