
9

„Fatalnie się odżywiam. Nie mam problemów z treningiem, ale zupełnie nie 
umiem właściwie się odżywiać”. 

„Ciężko trenuję, ale efekty nie są tak dobre, jak bym chciał. Przypuszczam, że 
problem tkwi w mojej diecie”.

„Zupełnie się gubię w tym, co należy jeść. Czym tak naprawdę jest zbilanso-
wana dieta?”

Oto zaledwie kilka pytań i problemów, jakimi dzielą się ze mną sportowcy i osoby 
wiodące aktywny tryb życia. Najczęściej nie mają pojęcia, co i kiedy powinny jeść; 
co spożywać przed, w trakcie i po wysiłku; jak się odnaleźć w gąszczu produktów 
spożywczych przeznaczonych dla sportowców; jak wybrać dietę, która pozwoli 
im pozbyć się tłuszczu i zwiększyć masę mięśniową.

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że spożywanie odpowiednich produk-
tów we właściwym czasie ma niezwykle pozytywny wpływ na naszą sprawność 
i wagę – oraz na nasze zdrowie i dobre samopoczucie w przyszłości. Pomogłam 
już wielu sportowcom zwiększyć masę mięśniową, szybciej biegać w maratonach 
i rywalizować z większą energią. Pomogłam również wielu entuzjastom aktywności 
fi zycznej lepiej trenować, schudnąć i osiągać świetne wyniki. Jednak zbyt wiele 
aktywnych osób źle się odżywia i nie ma ochoty tego zmienić. Wydaje im się, 
że dobre odżywianie wymaga głodzenia się i rezygnacji z pysznego jedzenia. Nic 
bardziej mylnego.

Książka Jedz i trenuj. Poradnik odżywiania dla aktywnych rozwiewa wątpliwości 
co do tego, ile należy spożywać węglowodanów, białka i tłuszczów, oraz uczy, jak 
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czerpać przyjemność z jedzenia smacznych i odżywczych posiłków, dążąc do spor-
towego sukcesu. Znajdziesz tu najświeższe informacje i omówienie kwestii, które 
są szczególnie ważne dla większości ludzi uprawiających sport:

•	 Jak pozbyć się niechcianego tłuszczu i zachować energię do ćwiczeń
•	 Kiedy należy jeść, by utrzymać optymalny poziom energii, przyrost mięśni 

i sprawność – koniec z opadaniem z sił podczas treningów
•	 Zachowanie równowagi i najlepsze źródła węglowodanów – paliwa dla mię-

śni, oraz białka – ich budulca; przykładowe menu i porady
•	 Ile tłuszczu należy spożywać i jak rozpoznać produkty zawierające zdrowe 

tłuszcze
•	 Jak zapewnić właściwy poziom białek w posiłkach, nawet jeśli nie jesz mięsa
•	 Jak sprytnie wprowadzić więcej owoców i warzyw do jadłospisu, by czerpać 

z nich mnóstwo witamin i minerałów
•	 Jak ujarzmić „ciasteczkowego potwora” (wskazówka: potwór atakuje, kiedy 

czujemy głód).

Jeśli chcesz być sprawniejszy i zdrowszy, najnowsze informacje zawarte w tej książce 
pomogą ci w tym. Znajdziesz tu odpowiedzi na pytania o indeks glikemiczny, ami-
nokwasy, napoje izotoniczne, żywność dla sportowców, syrop glukozowo-frukto-
zowy, skurcze mięśni, żywność organiczną, niedobór sodu, regenerację po wysiłku, 
a także wskazówki dotyczące wprowadzenia tej wiedzy w życie. Bez względu na to, 
jaką dyscyplinę uprawiasz, nie zaniedbuj posiłków i sportowych przekąsek!

Z najserdeczniejszymi życzeniami zdrowia, niewyczerpanych pokładów energii 
i sukcesów 

Nancy Clark


