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Witaj. Na wstępie chcę Cię poinformować, że niniejsza broszura została przeze 
mnie stworzona być stanowić dla Ciebie podstawę wiedzy żywieniowej. Zawarłam w 
niej informacje dotyczące odżywiania, nawodnienia, propozycje posiłków, a także 
zalecaną suplementację. Są to ogólne rady, które zawsze należy odnieść indywidualnie 
do danego zawodnika, jednak stanowią dobrą bazę wyjściową, od której możesz zacząć 
pracę nad kształtowaniem zdrowych nawyków. 
 

Jako, że pełnię zaszczytną funkcję dietetyka Pierwsze Reprezentacji Polski Kobiet 
w Piłce Nożnej, właśnie o tą grupę chciałabym szczególnie zadbać pod względem 
żywieniowym.  

Moimi podopiecznymi są również adepci akademii piłkarskich, SMS'ów, a także 
pierwszoligowych drużyn - krajowych i zagranicznych. Pracuję z czołowymi 
akademiami piłkarskimi i prowadzę szeroką edukację żywieniową wśród najmłodszych. 
Jestem zwolennikiem otwartych dyskusji, prowadzę wiele szkoleń dla Zawodników i 
Zawodniczek Piłki Nożnej, szkolę Trenerów i dopomagam Rodzicom w kształtowaniu 
ich wiedzy. Jeżeli uznasz, że w Twoim klubie przyda się taka pomoc, to zachęcam Cię 
serdecznie do kontaktu ze mną.  

 
Po więcej informacji zapraszam Cię na moją stronę www.sylwiamaksym.pl 

Jeżeli uznasz, iż potrzebujesz indywidualnego planu odżywiania i suplementacji 
skorzystaj z formularza umieszczonego na stronie internetowej i zapoznaj się z 
zaleceniami dotyczącymi przygotowania do pierwszej konsultacji.  
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Piłka nożna charakteryzuje się wielką zmiennością wysiłkową, toteż odpowiednie 
dopasowanie żywienia jest kwestią szczególnie ważną: 

 piłkarze trenują średnio 7 – 10 razy w tygodniu po 1,5 – 2 godziny w sesji 
treningowej, co daje 10 – 18 godzin treningu spędzonego na boisku 

 dodatkowo dochodzą sesje treningowe na siłowni, 2 – 3 razy w tygodniu po 
 1,5 – 2 godziny, co daje dodatkowe 3 – 6 godzin treningu  
 piłka nożna jest sportem charakteryzującym się pracą mieszaną tlenowo-

beztlenową, średnio wykonywaną na poziomie 85% HRmax (70 – 75% VO2 
max) 

 podczas jednego meczu piłkarz może podejmować się nawet 1000 – 1500 
różnych rodzajów aktywności o różnej intensywności, tempie i kierunku 

 temperatura ciała może wzrastać do 39-40°C (pod koniec meczu) 
 

Dane: [Bangsbo i in., 2007; Burke i in., 2007; Mohr, 2010] [Burke i in., 2007; Galloway, 2010] na podstawie wykładu: dr Czaja 

 
 
 

I. Rola makroskładników 
 

1. Energia 
Odpowiednia podaż energii dopasowana indywidualnie do danego zawodnika, 

jego wieku, wzrostu, masy ciała, ilości treningu, a także podstawowych uwarunkowań i 
naturalnej spontanicznej aktywności ruchowej jest podstawą prawidłowego odżywienia. 
Istotnym elementem jest przestrzeganie odpowiedniej ilości energii dostarczanej wraz z 
pożywieniem, które wpływać będzie na stopień regeneracji powysiłkowej, wzrost 
adaptacji treningowej i odpowiednie odżywienie organizmu. Nieprawidłowo 
skomponowana dieta może przyczynić się do obniżenia wydolności, spowodować 
zaburzenia pracy hormonów, a przede wszystkim zwiększyć możliwość urazów i 
występowanie chorób.  

BMR (base metabolic rate) czyli podstawowe zapotrzebowanie energetyczne to 
liczba kalorii, które Twój organizm potrzebuje do podstawowych funkcji fizjologicznych,  
jak np. oddychanie, wydalanie, spanie, utrzymanie odpowiedniej temperatury i pracy 
narządów wewnętrznych. Stanowi ok 60-75% dziennie spalanych kalorii. Prowadzona 
przez Ciebie aktywność fizyczna: treningi piłkarskie, motoryczne, treningi w siłowni, 
dodatkowe aktywności, a także spontaniczna aktywność ruchowa będą wpływały na 
całokształt zapotrzebowania określanego jako PPM – ponadpodstawowa przemiana 
materii.  
 

2. Węglowodany 
Traktuj je jako najważniejszy składnik Twojej diety. Wyróżniamy węglowodany proste i 
złożone. Źródłem pierwszych są np. owoce, czy produkty słodkie, węglowodany złożone 
to pieczywo, kasza, ryż, czy makaron.  
 
Dzienne zapotrzebowanie na węglowodany wśród piłkarzy wynosi: 

 dni z treningami o małej/średniej intensywności 5 – 7 g/kg m.c.  
 dni o wysokiej intensywności treningu i/lub + mecz 8 – 12 g/kg m.c.  
 co daje około 55 – 65% energii pochodzącej z węglowodanów 
 węglowodany przetworzone lub częściowo przetworzone zaleca się w okresie 

około wysiłkowym 
 węglowodany nieprzetworzone zaleca się w okresie 3 – 4 godzin przed lub po 

wysiłku 
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Dostarczenie odpowiedniej ilości węglowodanów jest szczególnie ważne w czasie około 
treningowym. W posiłku po treningu ilość węglowodanów powinna wynosić minimum 
50 g, dostarczonej np. z następujących posiłków: 

 pełnoziarnista bułka z dżemem i miodem 
 dwa banany 
 baton zbożowy o dobrym składzie (czytaj etykietę) 
 garść mieszanki bakalii i orzechów 
 3-4 pieczone ziemniaki 
 makaron z twarogiem 

 
3. Białka 

Pełnią szereg ważnych funkcji w organizmie. Stanowią podstawowy budulec 
mięśni, ścięgien, włosów, paznokci, kształtują odporność (przeciwciała), pełnią funkcję 
transporotową (hemoglobina), hormonalną i enzymatyczną. Jak widać są one niezbędne 
w Twojej diecie. Zapotrzebowanie na ten składnik wynosi 15-30% 

Białko jest niezbędne do regeneracji mikro urazów mięśniowych – zaleca się 
spożycie ok. 20 – 40 g pełnowartościowego białka w okresie powysiłkowym (do 2 
godzin po wysiłku). 

Sięgaj po różnorodne źródła białka, głównie chude mięso (kurczak, indyk), nabiał 
(ser, twaróg, jogurt, kefir, maślanka, mleko – max 2% zawartości tłuszczu), strączki 
(ciecierzyca, soczewica, fasola, groch, soja, bób, orzechy arachidowe). 

 
4. Tłuszcze 

Są najbardziej kalorycznym składnikiem diety (1 g = 9 kcal). Pełnią szereg 
niezbędnych dla zdrowia organizmu funkcji. Są budulcem błon biologicznych i 
hormonów, stanowią materiał zapasowy i pełnią funkcję ochronną i termoizolacyjną. 

Ujmując je w swojej diecie szczególnie dbaj o ich źródło – unikaj spożywania 
nadmiernej ilości tłuszczy nasyconych (masło, smalec, tłuste mięsa), tłuszczy trans 
(przetworzone produkty, krakersy, chipsy, paluszki). Skupiaj się na podaży jedno i 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, np. oliwa z oliwek, olej lniany, sezam, 
orzechy włoskie czy makadamia. 

Całkowite wykluczenie tłuszczy z diety skutkować będzie brakiem odpowiedniej 
regeneracji, trudnościami w przyswajaniu informacji, a także zaburzeniami pracy 
hormonów. Ilość w diecie wynosi 15-25% całodziennego spożycia kalorii. 
 

5. Witaminy i minerały 
Ich doskonałym źródłem są owoce i warzywa. Wybieraj produkty sezonowe, ale 

także i zimą sięgaj po mrożonki. Wymienione składniki są bogactwem przeciwutleniaczy 
niezbędnych w gaszeniu procesów zapalnych, ale także i odpowiednim stymulowaniu 
organizmu do zwiększenia adaptacji treningowej. 

Po intensywnym treningu, jak również po zakończonym meczu, poza 
węglowodanami i białkiem należy dostarczyć odpowiednią ilość antyoksydantów, 
które wspomogą proces regeneracji mięśniowej. Pamiętaj o tym żeby w ciągu dnia 
spożyć ok 4-6 porcje warzyw lub owoców (1 porcja -> 100/150g). 
Szczególnie wartościowe będą: 

 banan zielony – przed treningiem 
 banan dojrzały -  po treningu 
 owoce suszone (daktyle, rodzynki, morele, figi) 
 owoce jagodowe 
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 kiwi 
 zielone warzywa 
 buraki 
 natka pietruszki 
 papryka 

 
II. Podstawowe zasady odżywiania 
1. Czas posiłków 

 posiłki spożywaj co 3-4 godziny 
 posiłek przed treningiem 90 – 120 minut 
 przekąska przed treningiem 15 – 60 minut 
 przekąska po treningu – do 30 minut po zakończeniu treningu 
 posiłek regeneracyjny po treningu – im wcześniej tym lepiej 

 
 

2. Jak zaplanować dietę treningową 
Posiłek bezpośrednio przed treningiem do 90 – 120 minut, powinien zawierać: 
Węglowodany częściowo przetworzone, źródło białka i niewielką ilość tłuszczu, np.: 

 Naleśniki z dżemem i masłem orzechowym 
 Ciemne pieczywo z twarogiem lub hummusem/ wędliną 
 Płatki lub musli z mlekiem i owocami 
 Ryż lub kasza jaglana na mleku z owocami 

 
Przekąska przed treningiem 15 – 60 minut powinna zawierać: 
Głównie węglowodany proste, z niewielkim dodatkiem białka, np.: 

 Białe pieczywo z miodem lub dżemem 
 Owoce suszone lub świeże wraz z niewielką ilością orzechów 
 Koktajl na bazie owoców z napojem roślinnym / mlekiem i ugotowanym ryżem 
 Biały makaron z twarogiem/ naturalnym tofu i miodem 

 
Przekąska po treningu – do 30 minut po zakończeniu treningu powinna zawierać: 
Węglowodany proste jako najlepszy sposób na odbudowanie wykorzystanych rezerw, 
jako dodatek źródło białka, np.: 

 Banan z jogurtem naturalnym 
 Rogalik maślany z dżemem („7days” to nie rogalik) 
 Twaróg z syropem z agawy lub daktylowym 
 Koktajl na bazie kefiru z owocami 

 
Posiłek regeneracyjny po treningu – im wcześniej tym lepiej 
Powinien dostarczać ok 20 g białka i być źródłem węglowodanów złożonych z niewielką 
ilością tłuszczu, np.: 

 Bataty z potrawką z soczewicy z warzywami 
 Szaszłyki drobiowe z ryżem basmati i warzywami 
 Kasza gryczana z indykiem i warzywami  
 Spaghetti z polędwicą wołową (chuda część mięsa) i sosem pomidorowym 
 Lasagne z zieloną soczewicą 
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3. Dieta przed meczem 
Powinna być odpowiednio zaplanowana wcześniej. Do meczu należy przygotować się 
minimum 3 dni przed jego nastąpieniem. Często stosuje się protokół ładowania 
węglowodanów. Nie eksperymentuj z nieznanymi składnikami, nie spożywaj przed 
meczem pokarmów, których wcześniej nie jadłeś. Podobnie z napojami izotonicznymi, 
kawą, czy owocami, których działania na Twój organizm nie znasz. 
 

4. Odżywianie poza dniem treningowym 
Ma na celu usprawnienie regeneracji i dobre odżywienie organizmu, który odpoczywa 
od aktywności fizycznej. Bazuj nadal na nieprzetworzonych pokarmach, jedz dużą ilość 
warzyw, węglowodanów złożonych (kasza, ryż, ziemniaki, bataty, amarantus), białka i 
dodawaj niewielkiej ilości tłuszczy wielo- i jedno- nienasyconych np. oliwa z oliwek, 
awokado, olej lniany 
 

5. Ogólne rady dotyczące przygotowania pożywienia 
 bazuj na nieprzetworzonych, naturalnych produktach np. kasza, ryż, 

owoce, warzywa, mięso 
 jedz owoce – różnorodne, nie skupiaj się tylko na bananach 
 czytaj skład, nie kupuj produktów, które w składzie na pierwszym miejscu 

mają cukier lub utwardzony tłuszcz, wybieraj naturalne produkty, bakalie 
kupuj suszone naturalnie bez dwutlenku siarki 

 wybieraj chude mięso 
 jedz nabiał: chudy lub półtłusty, mleko max 2% tłuszczu 
 jedz różnorodne kolorowe warzywa, które dostarczą odpowiednich 

witamin i minerałów 
 pamiętaj o węglowodanach – szczególnie około treningowo: węglowodany 

złożone przed treningiem, węglowodany proste po treningu 
 pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu 
 bazuj na tłuszczach jedno i wielo nienasyconych – oliwa z oliwek, olej 

lniany, awokado, orzechy 
 świetnym rozwiązaniem w diecie będą również koktajle na bazie warzyw, 

owoców, orzechów z dodatkiem mleka krowiego lub roślinnego 
 

III. Nawodnienie 
 

1. Rola wody w organizmie 
Woda stanowi skład wszystkich komórek ciała, dlatego tak ważna jest jej 

odpowiednia podaż w diecie. Zapotrzebowanie, podobnie jak pozostałych składników, 
jest zależne od wieku, wzrostu, masy, a także codziennej aktywności fizycznej. 

Analizę odpowiedniego nawodnienia możesz wykonać sam. Obserwacja porannego 
pierwszego strumienia moczu pozwoli na określenie prawidłowego nawodnienia. 
Im ciemniejszy kolor tym mocniej odwodniony organizm. 
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Pamiętaj, że uczucie pragnienia, suchość w ustach, tzw. „mgła mózgowa”, trudności z 

wysławianiem i przekazywaniem własnych myśli świadczą o odwodnieniu! Nie 
dopuszczaj do niego! Spożywaj wodę cały dzień, małymi łykami. 
 
 

2. Strategia nawodnienia 
 dzień rozpocznij od szklanki wody z sokiem z połowy cytryny 
 staraj się przestrzegać zasady:  

30 ml/kg masy ciała + podczas treningu 0,8 – 1,2 l wody /h 
 na co dzień wybieraj wodę średnio zmineralizowaną (500-1500 mg/l) np. 

Cisowianka, Nałęczowianka lub 2-3 razy w tygodniu wysoko zmineralizowaną 
(1500-4000 mg/l) np. Muszynianka, Staropolanka2000, Piwniczanka 

 
Ilość wydalanego potu jest kwestią indywidualną, od niej zależy ilość przyjmowanych 
płynów. Pamiętaj, że wraz z potem tracisz wiele cennych minerałów, które należy 
uzupełnić. Jeżeli Twoje menu będzie bogate w fasolę, rodzynki, morele, pomidory lub 
sok pomidorowy, orzechy, kaszę, ciemne pieczywo, brązowy ryż, a także będziesz 
używał niewielkich ilości soli (kłodawska lub himalajska) to niedobory składnikowe nie 
powinny wystąpić. Jeżeli czujesz obrzmienia kończyn dolnych, zatrzymanie wody 
podskórnej, wzmożone pragnienie czy borykasz się ze zbyt częstym oddawaniem moczu 
to należy wykonać badania krwi i moczu. 
 

 dla dzieci wskazana jest woda źródlana lub nisko zmineralizowana 
 jeżeli Twój trening trwa do 60 minut wystarczy woda 
 jeżeli Twój trening trwa powyżej 60 minut pij napój izotoniczny 

 
 
Możesz zrobić taki napój wybierając: 

 woda 1,5 l 
 miód 2 łyżki 
 szczypta soli jodowanej (nie musi być himalajska, wystarczy zwykła kuchenna, 

morska) 
 sok z cytryny/ pomarańczy/ maliny/truskawki 
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3. Napoje sportowe 
Dokładnie czytaj ich skład, często są mieszanką chemicznych dodatków i cukru pod 
każdą postacią. Nie podam Ci gotowych wyborów, gdyż często ich składy się zmieniają, a 
na rynku powstaje wiele nowości. Czytaj, szukaj, bazuj na etykiecie, a w razie pytań – 
pisz. 
 
 

4. Alkohol 
Zdecydowanie jest to produkt, który nie powinien występować w Twojej diecie, gdyż: 

 Obniża zdolności adaptacji wysiłkowej 
 Pogarsza regenerację po wysiłkową 
 Wpływa na nieodpowiednią rekompozycję składu ciała – podwyższa tkankę 

tłuszczową 
 Osłabia organizm, wypłukuje mikroelementy i witaminy 
 Wpływa na zmniejszenie napięcia mięśni i tym samym obniżenie reakcji na 

bodźce zewnętrzne 
 Wpływa na większą ochotę do nieprzestrzegania zaleconej diety i podjadania 
 Pogarsza jakość snu i regeneracji 
 Jeśli masz ochotę na alkohol, to sięgnij po piwo bezalkoholowe, przypisuję się mu 

udowodnione działanie nawadniające i regenerujące organizm po wysiłku 
 

5. Sen 
 Optymalna jego długość powinna wynosić ok 7,5h. 
 Przed pójściem spać nie wystawiaj się na promieniowanie niebieskie ekranów: 

telewizora, smartfona, czy monitora laptopa 
 Jeżeli Twoja praca lub nauka jest związana z pracą przy ekranie zainstaluj 

aplikację redukujące światło niebieskie (dostępne darmowe aplikacje na 
wszystkie urządzenia) 

 Przed spaniem weź ciepłą, rozluźniającą kąpiel, pomaga w zaśnięciu 
 Zjedz na kolację większą ilość węglowodanów, dodaj kakao, kiwi, banana – 

zawierają tryptofan, który wspomaga produkcję melatoniny 
 Pamiętaj by nie pić przed snem zbyt dużej ilości wody – wolę byś poszedł spać 

lekko odwodniony i nawodnił organizm dnia następnego niż biegał całą noc do 
toalety i tym samym zaburzał regenerację organizmu 

 Ważne mecze i rozgrywki są dodatkowym źródłem stresu, który przyczynia się 
do wybudzania w nocy, jeżeli masz możliwość to korzystaj z 15 minutowych 
drzemek w ciągu dnia 
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IV. Propozycje dań i posiłków. 
1. Śniadania 

 

 
NALEŚNIK Z KREMEM Z AWOKADO I KAKAO + OWOCE 

 

 
OWSIANKA Z JABŁKIEM, PESTKAMI DYNI, SŁONECZNIKIEM I CYNAMONEM 

 

 
JAJECZNICA ZE SZCZYPIORKIEM + WARZYWA I PIECZYWO 
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2. II śniadanie 
 

 
KOKTAJL MANGO, BANAN, POMARAŃCZ, MLEKO ROŚLINNE, ODŻYWKA BIAŁKOWA, 

NERKOWCE 
 

 
KOKTAJL BURAK, ŚLIWKA, BANAN, MLEKO KROWIE, TWARÓG, KAKAO, PESTKI DYNI 

 

 
KOKTAJL SZPINAK, JABŁKO, BANAN, ODŻYWKA BIAŁKOWA, MLEKO KROWIE 
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3. Obiad 

 
KOPYTKA Z BATATA Z PESTO Z RUKOLI 

 

 
KURCZAK W SOSIE Z MASŁA ORZECHOWEGO + RYŻ + SZCZYPIOREK 

 

 
SZASZŁYKI Z INDYKA Z WARZYWAMI 
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4. Kolacja 
 

 
PLACKI Z CUKINI Z WĘDZONYM ŁOSOSIEM I SOSEM NA BAZIE JOGURTU 

 

 
MAKARON RYŻOWY Z WARZYWAMI I INDYKIEM 

 

 
PIZZA Z BATATA Z POMIDORKAMI, OLIWKAMI I SEREM MOZZARELLA 
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5. Posiłki/ przekąski przed treningiem 
 

 
SPRING ROLLS Z WARZYWAMI I TOFU 

 

 
NALEŚNIK Z KAKAO NA MĄCE RYŻOWEJ PODANY Z SYROPEM KLONOWYM 

 

 
KANAPKA Z WĘDLINĄ I WARZYWAMI 
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6. Szybkie przekąski po treningu 
 

 
SUROWE OWOCE + JOGURT NATURALNY / KEFIR/ ODŻYWKA BIAŁKOWA 

 

 
CIASTECZKA Z CIECIERZYCY Z MASŁEM ORZECHOWYM, ODŻYWKĄ BIAŁKOWĄ I 

GORZKĄ CZEKOLADĄ 
 

 
GALARETKA MALINOWA Z CHIA I SEZAMEM 
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6. SUPLEMENTACJA*** 

***najpierw żywienie, później suplementacja – niepolecana dla dzieci (prócz 
wit. D3) 
 

1. Suplementy diety poprawiające regenerację: 
 cierpki sok z wiśni  
 omega3 
 białko serwatkowe 

 
2. Naturalne „suplementy” diety wyciszające stan zapalny: 

 cynamon 
 kurkuma 
 imbir 
 magnez 

 
3. Suplementy poprawiające wydolność: 

 sok z buraków 
 b-alanina 
 kreatyna 
 kofeina 

 
4. Zalecana suplementacja podstawowa 

 witamina D3 – ilość dobrana względem wyników poziomu witaminy D3 w 
organizmie (800-4000IU) 

 omega3 – 1g- 2 g 
 dla osób na diecie bezmięsnej obowiązkowo witamina B12 
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 ZAPRASZAM CIĘ NA MOJĄ STRONĘ DO DZIAŁU KUCHNIA: 
www.sylwiamaksym.pl/kuchnia 
gdzie podaję gotowe pomysły na dania, z dokładnych ich opisem, kalorycznością                     
i wartościami makroskładników 
 

 ZAPRASZAM RÓWNIEŻ DO ODSŁUCHANIA MOJEGO PODCASTU: 
Paliwo z Roślin, znajdziesz go na: 

 Spotify 
 Apple podcast 
 Google podcast 
 YouTube 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Serdecznie pozdrawiam, 
 życzę powodzenia w prowadzenia zdrowego stylu życia 

 
DIETETYK SPORTOWY 
DIETETYK KLINICZNY 

Sylwia Maksym 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


