
 המתבגרכדורסלן הנחיות תזונתיות כלליות ל
 

 שלום ילדים, שלום הורים.
התנהלות יסודית בענייני תזונה, לילדים בכלל ולכדורסלנים ללהלן הנחיות 

 וספורטאים בפרט. את הדברים ריכז התזונאי, מיקי מדר, שהתארח אצלנו. 
 .מועיל מקווה שתמצאו בכתוב להלן שימוש

 בהצלחה.
 מועדון הכדורסל עופר צדקה, מנהל

 
תזונה נכונה ומותאמת אישית לצורכי הספורטאי המתבגר הינה המפתח לגדילה 

,שיפור היכולת הגופנית,ומניעת פציעות ספורט. להלן והתפתחות מערכות הגוף
 מספר דגשים שיעזרו לך בדרך למקצוענות ומצוינות:

 
 קבוצת הפחמימות:– 1

כל ארוחה תכיל פחמימות בעדיפות -ףאחראים לספק אנרגיה זמינה לכל איברי הגו

 ,תפוח אדמה,תירס,דגני בוקר וקטניות )עדשים,חומוס,שעועית וכו( .ללחם,פסטה

בגט ,בצק עלים ושאר דברי מאפה  עוגות, מלוואח, פיצה, במקביל יש להימנע מבורקס,

 שמנים,שפחות מזינים ותורמים יותר קלוריות ובכך להשמנה.

סיבים תזונתיים כמו: ירקות עם הקליפה,קטניות, קמח כדאי לצרוך מזונות עשירים ב

 .סמוך מדי לזמן האימוןאך לא  ,מלא,סובין,קוואקר ועוד

 

 קבוצת החלבונים:– 2

חלקים רזים בשר ודגים: עדיפות ל. אחראים לבניית הגוף ולתפקוד שוטף של מערכות הגוף

המבורגר  קבב,בשר מתועש כמו  ולהימנע מאיברים פנימיים,של בקר ועגל, פסטרמה 

 .אווזובשר כבש  ,ונקניקיות

 )כולל בבישול ואפיה(. ליום 2מקס'  ביצים-

 מנע מגבינות שמנות וקשותילה 3%- 5%-גבינות גלידות ומעדנים עד  מוצרי חלב:-

 .בשגרה

 .'וכו סרדיניםי ים כמו טונה,סלמון,בשבוע בעיקר דג לפחות פעמיים דגים:

 

יש להיזהר אך -גרעיניםוולה,טחינה, אבוקדו, אגוזים,מומלצים שמן זית וקנ שומנים:- 3

ניתן לפקח על כך  משום שקבוצה זו עתירת קלוריות אך במסגרת תפריט מבוקר בכמויות

 .לעיתים קרובות קוקוס שוקולד, מחמאה ומרגרינה ,מיונז, ,בנוסף יש להימנע 

 

 .על קליפתם ללא הגבלה ומכל הצבעים -ירקות - 4

 

 מנות פרי ליום )מנת פרי=כוס קוביות אבטיח מלון או פרי בינוני או 4-5לפחות  -פירות -5

 '.משמש,שסק וכו-קטנים 2

 

ם וחטיפילבן שוקולד קצפות,גלידות שמנות מוס, כמויות גדולות של נע מהמ שונות:-5

 חלבה.ו'לי גניתן להמירם בגרנולה פודינג מלוחים 

 

 ליטר נוזלים ביום. 3-2יש להקפיד לשתות -חשוב ביותר לבריאות ותפקוד הגוף :מים -6

 



 פעילות לפני תזמון ארוחות בפעילות

 

יש לאכול ארוחה מלאה הכוללת פחמימות מורכבות כגון: לחם, שלוש שעות לפני האימון 

פסטה או אורז המתפרקות לאט ומשמשות מקור אנרגיה זמין לשרירים. מומלץ להקפיד על 

 וקנות הקיבה ויוצר תחושת אי נוחות במהלך האימון(.מזון דל שומן ) שומן מאט את התר

ל פחמימות כגון: פרי לאכול מנה קטנה נוספת שניתן דקות לפני  אימון  10עד שעה ו/או 

 פרוסת לחם, או חטיף אנרגיה דל שומן.,טרי

 -נדרשת השלמה קלורית גם במהלך האימון עצמו )לאחר כשעה (באימונים ממושכים 

 .או ג'ל  פירות יבשיםנים, בעזרת משקאות איזוטו

 

 פעילות אחרי תזמון ארוחות

 

מתום האימון, יש לספק לגוף חומרי מזון שיאפשרו לו להתאושש ולבנות  תייםשעכבתוך 

מחדש את מאגרי האנרגיה ולשקם את השרירים והרקמות שנפגעו. רצוי לשלב פחמימות 

גבינות רזות, עוף בשר רזה, )מיץ טבעי, דגנים מלאים וכו'( עם חלבונים )טונה, ביצים, 

 . שומנים וסיבים קטניות ועוד(

במידה ולא מגיעים בזמן לארוחה ,יש חשיבות לאכול ארוחה קלה בסוף האימון )פחמימות 

 וחלבונים(
                                                                           

 בהצלחה                                                            
 קליני  ספורט דיאטן -   R.D     (B.Sc)רמד מיקי                                              


