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Športna prehrana 
 
Ključna sporočila 
 

• Za uspeh v športu so potrebni talent, motivacija in kakovosten trening. Vendar samo to 
ni zadosti za zmago, še več, meja med zmago in porazom je zelo majhna. Za zmago so 
pomembni detajli. Med najpomembnejše spada vsekakor prehrana športnika. Z 
ustrezno hrano vnašamo v telo energijo in tista hranila, ki omogočajo optimalen 
trening in regeneracijo ter hkrati ščitijo njegovo zdravje. 

• Vsak telesni napor zahteva koordiniran fiziološki odziv, ki vključuje povezavo med 
sistemi, ki so odgovorni za povečanje energetske presnove, preskrbo z kisikom in 
substrati, ki omogočajo krčenje mišic, odstranevanje presnovkov in toplote ter 
vzdrževanje tekočinskega in elektrolitnega ravnovesja v organizmu. Hranila in 
tekočine, ki jih v telo vnašamo s hrano omogočajo optimalno izvedbo teh procesov. 
Zato je smiselno osnovno poznavanje presnovnih poti, da lahko razumemo kako preko 
njih hranila vplivajo na telesno zmogljivost in tako tudi na športnikove uspehe in 
seveda njegovo zdravje.  

• Količina, sestava hrane in čas hranjenja bistveno vpliva na športnikovo zmogljivost, 
njegove športne rezultate in na njegovo trenutno in kasnejše zdravje. Zato je zelo 
pomembno, da športnik razvije dobre prehranske navade. Kvalitetna osnovna prehrana 
in dobre prehranske navade omogočajo športniku, da lahko trenira bolj trdo, si hitreje 
opomore od vadbe in bolje adaptira treninški dražljaj. Riziko poškodb in obolenj je 
manjši.  

• Prehrano mora športnik prilagoditi presnovnim zahtevam posameznega športa, 
obdobju treniranja pri določenem športu, v obdobju regeneracije in pred ter med 
tekmovanji.  

• Prehrana vrhunskega športnika naj bo individualno načrtovana. Čudežne hrane, ki bi 
zadostila vsem potrebam športnika ni! Športnik naj se zaveda, da je hrana vir hranil in 
da lahko ista hranila najde v različni hrani. Za športnika pomembno,  da v telo vnese 
ustrezna hranila, ki pa se lahko nahajao v različnem viru hrane. To pa si športnik lahko 
izbere glede na možnosti in preference.  

• Še posebno pozornost pa moramo posvetiti prehrani na poti na tekmovanja in v času 
tekmovanj. Še tako dobro športnikovo pripravljenost lahko mimogrede pokvari slaba 
ali neustrezna prehrana na poti na tekmovanje ali med samim tekmovanjem. 

• Bistveni dejavnik za dobro telesno zmogljivost in ohranitev zdravja je predvsem 
zadosten vnos energije. Premajhen vnos energije povzroča slabšo zmogljivost 
športnika, pretiran vnos pa vodi v kopičenje telesnega maščevja. 

• Ključen energetski vir so ogljikovi hidrati ali sladkorji. Zato morajo športniki vedeti 
katera hrana je dober vir ogljikovih hidratov. 

• Beljakovine so pomembne predvsem za obnovo telesa, telo jih lahko uporablja tudi 
kot pomožen vir energije. Kvalitetna mešana vsakodnevna prehrana praviloma zadosti 
potrebam po beljakovinah pri večini športov. Pravilno sestavljena vegetarijanska 
prehrana zadošča osnovnim potrebam po beljakovinah, za kar pa je potrebno nekaj 
znanja. 

• Športnikova osnovna hrana naj bo kakovostna. Mešana in polnovredna prehrana 
športnika, ki zadosti energetskim in beljakovinskim potrebam športnika, bo zadostila 
tudi njegovim potrebam po mikrohranilih, predvsem vitaminih, mineralih in 



antioksidantih. Prehrana naj vsebuje zelenjavo, sadje, stročnice, žita (in izdelke iz žit: 
kruh, testenine), pusto meso, ribe, mleko in mlečne izdelke ter kakovostna rastlinska 
olja. Z prehranskimi dodatki ne moremo nadomestiti kvalitetne osnovne prehrane. 

• Vzdrževanje hidracije je prav tako izjemnega pomena za športnikovo zmogljivost. Še 
posebej je pomemben vnos tekočine pred in po naporu (če je možno tudi med) v 
vročem okolju. Športniki, ki se zelo znojijo, naj nadomeščajo tudi izgube soli. 

 
Prednosti dobre prehrane 
 
Dobro izbrana prehrana nudi športniku številne prednosti: 

 
• Optimalen izkoristek treninga 
• Pospešeno regeneracijo med enotami treninga in tekmovanji 
• Vzdrževanje zdravja in zmanjševanje rizika poškodb 
• Vzdrževanje ustrezne telesne teže in setave telesa 
• Samozaupanje v lastne sposobnosti in telesno pripravljenost 
• Stalnost v doseganju dobrih rezultatov 
• Uživanje v hrani ob socialnih dogodkih 

 
Ne glede dokazane prednosti ustrezne športne prehrane, številni športniki ne uporabljajo 
ustreznih prehranskih strategij kot dela treninga in zaščite svojega zdravja. 
 
Najpogostejšo vzroki za slabo prehransko podporo med športniki so: 

 
• Neznanje: o hrani, o hranilih, priprave hrane 
• Slabo ali zastarelo znanje športne prehrane 
• Mišljenje, da se s prehranskimi dodatki lahko nadomesti slabo osnovno prehrano ali 

celo del treninga 
• Nekritično zaupanjem industriji športne prehrane, ki iz raznih interesov ponuja 

športnikom številne in tudi slabo preverjene prehranske izdelke 
• Nezadostna gmotna sredstva 
• Pogosta potovanja 
• Hiter življenski stil, v katerem se športniki s preharano ne utegnejo ukvarjati 

 
 
 
Energetske potrebe in regulacija telesne teže 
 
Osnovni cilj športne prehrane vrhunskega  je zadostitev energetskih potreb posameznika, ki se 
intezivno ukvarja s posameznim športom. 
Količina energije, posameznih hranil: ogljikovih hidratov, beljakovin, maščobe, mikrohranil 
(vitamini, minerali, antioksidanti...) in vode, ki jo posameznik potrebuje je individualna.  
Individualne potrebe so odvisne od: 

• spola,  
• starosti,  
• vadbenega stimulusa (pogostost, intenzivnost in trajanje vadbe),  
• dejavnikov okolja, 
• genetskih faktorjev. 



Pri vnosu energije in posameznih hranil je potrebno upoštevati tudi namen športnika po 
oblikovanju ustrezne sestave telesa za določen šport. 
Glede na to, da je športnikova zmogljivost neposredno povezana z ustreznim vnosom 
energije in hranil v telo, je zadosten vnos energije ena izmed vadbenih prioritet: 

• Energetski vnos neposredno določa ali bo športnik vnesel v telo hranila, ki 
predstavljajo goriva (predvsem ogljikove hidrate in beljakovine) in drugo hrano, ki 
zagotavlja vitamine, minerale in druga neenergetska mikrohranila, ki so nujna za 
optimalno funkcijo telesa in njegovo zdravje. 

• Z prilagoditvijo vnosa energije vplivamo na sestavo telesa (delež mišic in maščevja) in 
na ta način izgradimo telesni ustroj, ki je primeren za posamezen šport. 

• Energijski vnos neposredno vpliva na hormonski in imunski sistem  v telesu. 
• V zahtevnih situacijah, kot so hud dolgotrajen napor in tekmovanja, ko je pogosto 

moteno delovanje prebavil (ni apetita, tiščanje v želodcu, driska) je za zadosten vnos 
energije, ki je ključen za športnikov uspeh, potrebno prilagoditi vnos hranil.  

 
Športniki velikokrat ne znajo ločiti med energetskimi potrebami določenega športa in 
prilagoditvijo energetskih potreb za dosego določenega telesnega ustroja. Daleč 
najpogostejša napaka je premajheh energetski vnos za potrebe določenega športa za 
namenom da bi dosegli zmanjšanje telesnega maščevja.  Neupoštevanje osnovnih pravil 
športne prehrane in nekritično zmanjšanje energetskega vnosa (negativna energetska 
bilanca) takrat, ko želi športnik zmanjšati telesno maščevje, je pogosto razlog za slabo 
vadbo in padec forme.  

 
Osnovne strategije za uravnavo ustreznega energetskega vnosa in energetske bilance so: 

• Športniki naj individualno in ločeno obravnavajo svoje energetske zaloge telesnega 
maščevja, ogljikovih hidratov (mišična goriva) in beljakovin (mišična masa) tako da 
vodijo ločene bilance vnosa za posamezna hranila in na ta način manipulirajo njihov 
delež v telesu.  

• Vrhunski športniki naj jedo po določenem planu, ki vsebuje ustrezno količino 
posameznih hranil in energije glede na specifčne zahteve njihovega športa. Prehrana 
športnika glede na njegov apetit ni zagotovilo, da bo športnik vnesel v telo utrezno 
količino potrebnih hranil.  

 
Športniki, ki so želijo zmanjšati delež telesnega maščevja in se prehranjujejo z prehrano, ki 
ima  omejeno energetsko vrednost, naj bodo posebej previdni , da ne znižajo vnosa energije 
pod mejo, ki moti z normalno zdravo delovanjem telesa. Kadar energetski vnos pade pod 
30kcal (135Kj) na kg puste telesne mase (fat-free mass), pride do znatne motnjev delovanju 
presnove in hormonskega sistema kar vplivana telesno zmogljivost, rast in zdravje. Razvije se 
osteopenija (kostnina slabše kvalitete), pogoste so stresne frakture in druge poškodbe 
mišičnoskeletnega sistema. Zaradi motene hormonske slike je slabša regeneracija.  
Pri ženskah je zelo pogost pojav takoimenovanega sindroma ženske atletstke triade z motnjo 
reproduktivnega ciklusa in izgubo menstruacije. Vse športnice, z izgubo menstruacije je 
potrebno takoj napotiti k ginekologu in prehranskemu strokovnjaku. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Potrebe po gorivih za vadbo in regeneracijo 
 
Ogljikovi hidrati predstavljajo so bistven, vendar kratkotrajen, vir energije za napor, zato 
moramo te zaloge energije nenehno dopolnjevati. Doponjujemo jih z hrano, ki je bogata  
bogata z ogh. Prehranski plan športnikov je sestavljen torej predvsem iz hrane bogate z ogh. 
Na ta način je zagotovljeno optimalno polnjenje glikogenskih zalog in zadosten vnos goriva 
za vadbo in regeneracijo.  
 
Splošna priporočila za vnos ogh so: 

• Takoj po naporu (od 0 do 4 ure): 1-2 g/kg telesne mase/h 
• Nizka intenzivnost ali dan regeneracije: 5-7 g/kg telesne mase/dan 
• Zmeren do intenziven trening:7-12 g/kg telesne mase/dan 
• Ekstremna vadba, ki traja od 4 – 6 + ur:10-12 g/kg telesne mase/dan 

 
Splošna priporočila prilagodimo potrebam posamenika glede na njegovo treninško 
obremenitev in celokupno energetsko porabo. 
 
Strategije za izbiro hrane bogate z ogh za optimalno polnjenje glikogenskih zalog: 

• Kadar je obdobje med dvema enotama vadbe ali naporom krajše kot 8 ur, je potrebno 
TAKOJ, ko je možno z vnosom hrane, ki je bogata z ogh. Na ta način je polnjenje 
glikogenskih zalog in regeneracija optimalna 

• Kadar je obdobje regeneracijo daljše od 24 ur je pomebno predvsem da vnesemo 
potrebno količino ogh, čas in način obrokov si lahko prilagodimo glede na možnosti. 
Ni dokaza da bila razlika v regeneraciji z tekočo ali trdno obliko ogh. 

• Za regeneracijo izberemo kvalitetno hrano, ki je bogata tudi z mikrohranili(vitamini, 
minerali, antioksidanti). V prehrani naj bodo zastopane vse vrste hranil, ločevalne 
diete za športnike niso primerne.. 

• Za regeneracijske obroke je praktična izbira hrana v visokim glikemičnim indeksom, 
ki omogoči hitro sproščanje glukoze v kri. 

• Za optimalno sintezo glikogena je pomembna tudi pozitivna energetska bilanca. 
• V fazi regeneracije se odsvetuje uživanje alkohola. Uživanje alkohola je presnovno 

neugodno in pod vplivom alhola se športniki poosto ne držijo navodil za regeneracijo. 
Primeri hrane z zmernim do visokim glikemičnim indeksom: 

• Večina kosmičev za zajtrk 
• Večina oblik riža 
• Bel in rjav kruh 
• Športne pijače in druge sladke pijače 
• Sladkr, marmelada in med 
• Tropsko sadje in sokovi 

 
Primeri kvalitetne, z več hranili bogate hrane: 

• Kosmiči za zajtrk z mlekom 
• Sadni jogurti in mleka z okusom(čokoladno, jagodno..) 
• Sadni šejki 



• Tekoči nadomestki obrokov 
• Sendviči z mesom ali ribo in solato 

 
 
 
Potrebe po beljakovih 
 
Beljakovine spadajo med ključna hranila, ki določajo odziv telesa na vadbo. Beljakovine vir 
aminokislin, ki so gradbenete enote za številne nove mišične strukture in popravilo starih. Ne 
samo za kontraktilne beljakovine (mišična masa) temveč tudi za energetske enote mišice, 
mitohondrije in dele tistih mišičnih organel (endoplazmatski retikulum), ki nesposredno 
sodelujejo pri sintezi novih beljakovin.Prav tako predstavljojo gradbene  enote za številne 
encime in hormone, ki uravnavajo presnovo in druge telesne funkcije. 
Beljakovine predstavljajo tudi majhen delež goriva za mišično delo. 
Dnevne potrebe športnika so povečane, vendar redko presegajo več 1,7g beljakovin/kg telesne 
mase. 
Največja potreba po beljakovinah je pri začetnikih in športnikih v obdobju rasti. 
Bolj kot količina beljakovin je pomemben čas zaužitja in tip beljakovin. 
    
 
 
 
Primeri posebnih prehranskih strategij 
 
Prehranske strategije za regeneracijo 

1. vztrajnostni in intervalni trening ali tekmovanja 
• Učinkovito zapolnimo energetske zaloge le, če zaužijemo zadosti ogljikovih 

hidratov. Kadar je med telesnim naporom, prikaterem se  dokaj ali popolnoma 
izpraznijo zaloge glikogena (1-2 uri, trening, tekmovanje) manj kot 8 ur, je za 
maksimalno obnovo glikogenskih zalog  potrebno zaužiti obrok, ki je bogat z 
ogljikovimi hidrati takoj po naporu ( znotraj 30 min ). Ker se s tem obroku tudi 
rehidriramo je verjetno najbolj praktičen tekoč obrok. Hrano in tekočino, ki jo 
potrebujemo, imejmo pri roki in si jo priskrbimo že pred treningom ali 
tekmovanjem. 

• Hrana ali ppijača, ki jo zaužijemo takoj po naporu naj vsebuje 1g ogh/kg tt, ta 
obrok ponavljamo nato na uro dokler ne vzpostavimo spet ritma normalnih 
obrokov. Regeneracjski obrok dodatno prispeva, k dnevnim potrebam po ogh, ki 
so vztrajnostne športnike od 7-12g/kg tt). V kakšni obliki bo športnik pojedel 
ogljikove hidrate je odvisno od programa vadbe in tudi od njegovih sredstev za 
prehrano. V primeru, da ima športnik probleme z organiziranjem prehrane in še 
posebej, če želi omejiti celokupni vnos energije, naj poišče pomoč strokovnjaka za 
športno prehrano. 

• Dodatek beljakovin regeneracijskemu obroku pospeši izgradnjo novih beljakovin, 
kar izboljša adaptacijo na vadbo in hkrati pomaga zadostiti povečanim potrebam 
po beljakovinah ob telesnem naporu. Priporočeno je pojesti vir beljakovin, ki 
vsebuje 3-6g esencielnih aminokislin (~ 10-20g visokokvalitetnih beljakovin). 
Primer obroka, ki vsebuje dober vir ogljikovih hidratov in beljakovin so žitarice za 
zajtrk in mleko, mleka z okusom (na primer čokoladno), posebej sestavljene 
športne ploščice in tekoči ali trdi nadomestki obrokov. 



• Kompaktne oblike ogh so zelo primerne kadar so potrebe po gorivih (ogh) visoke 
in je vnos ogh omejen zaradi slabšega apetita ob hudem telesnem naporu ali težav 
z želodcem. Primer so z ogh- bogata hrana, ki ima nizko vsebnost vlaknin, sladke 
pijače in športne ploščice. 

• Pri hudi utrujenosti ali dehidraciji so še posebej primerne tekoče oblike ogh: 
športne pijače, sokovi n tudi druge sladke pijače, komercialni tekoči nadomestki 
obrokov, mlečni šejki in frapeji. 

• Hrana z nizkim glikemičnim indeksom je manj primerna za hitro nadomeščanje 
zalog glikogena. V naši prehrani to ponavadi ni problem, ker je zahodna prehrana 
osnovana na hrani s srednjim in visokim glikemičnim indeksom. 

• Z majhnimi in pogostimi obroki ponavadi dosežemo učinkovito zapolnitev zalog 
glikogena brez prenajedanja. V prvih urah po naporu vnesemo priporočeno 
količino ogh v majhnih obroki na 30-60 min. Ostale obroke prilagodimo glede na 
posameznikove želje, apetit in možnosti prehrane. Če imamo za zapolnitev 
glikogenskih zalog več kot 24 ur časa, je pomembno predvsem, da zaužijemo 
zadosti ogh, manj pa število in razporeditev obrokov. 

• Kadar so energetske potrebe visoke in/ali ima športnih problem z želodcem, se je 
potrebno izogibati hrani, ki ima visoko vsebnost maščob in pretiranemu vnosu 
beljakovin, da ne preprečimo zadostnega vnosa ogh. 

• Izberi vire ogh, ki so kvalitetni in bogati z mikrohranili, kot so vitamini in 
minerali. Tudi mikrohranila so pomembna za regeneracijo. 

• Izogibaj se pretiranemu vnosu alkohola v obdobjih vadbe in tekmovanj. Alkohol 
zavira procese polnjenja glikogenskih zalog in regeneracije. Še večji problem je 
njegov indirektni učinek, ko športniki zaradi obnašanja pod vplivom alkohola ne 
upoštevajo prehranskih priporočil za regeneracijo in imajo veliko več možnosti za 
rizično obnašanje, ki vodi do nesreč. 

• Pij zadosti, da se ponovno vzspostavi tekočinsko ravnosvesje. Kadar izgube 
telesnih tekočin (znojenje + premajhen vnos med naporom) dosežejo 2% telesne 
mase uporabi plan iz poglavja dehidracija. 

 
2. regeneracija ob vadbi za moč 

- Pred vadbo 
• Pred vadbo pojej hrano, ki vsebuje 3-6g esencielnih aminokislin (~ 10-20g 

kvalitetnih beljakovin), kar izboljša regeneracijo po vadbi. Hrano z 
beljakovinami, pojemo 30-60 min pred vadbo, kar omogoči, da se njihova 
prebava že prične in so aminokisline proti koncu vadbe na voljo za izgradnjo 
novih beljakovin. Da je izgradnja beljakovin optimalna moramo hkrati zaužiti 
tudi ogh. Zadostuje 1g ogh/kg tt. Ker pred vadbo uživanje »normalne« hrane 
velikokrat ni možno in je lahko tudi nepraktično, si pomagamo z 
koncentriranimi in lahko prebavljivimi oblikami hranil. To so lahko tekoči 
nadomestki obrokov, narazličnejši »šejki«, športne ploščice itd. 

        - Po vadbi 
• Po vadbi pojej hrano, ki vsebuje 3-6g esencielnih aminokislin (~ 10-20g 

kvalitetnih beljakovin), kar izboljša regeneracijo po vadbi.. Da je izgradnja 
beljakovin optimalna in da se hkrati optimalno polnijo zaloge glikogena 
moramo hkrati zaužiti tudi ogh. Zadostuje 1g ogh/kg tt. Regeneracijski obrok 
zaužijemo takoj po vadbi (znotraj 30 min). Hrano , ki jo boste pojedli za 
regeneracijo imejte pripravljeno vnaprej! 

• Kadar je vadba za moč daljša ali združena z vztrajnostno vadbo upoštevaj tudi 
navodila za regeneracijo po vztrajnostni vadbi! 



• Izogibaj se pretiranemu vnosa alkohola po vadbi, ker alkohol zavira izgradnjo 
beljakovin in hkrati moti vse druge aspekte regeneracije. 

• Za pridobitev mišične mase je potrebna pozitivna dnevna bilanca energije in 
beljakovin!  Maksimalen dnevni vnos beljakovoin, ki je siseln je 1,5 -2g/kg tt. 
Večji vnos beljakovin verjetno ne pripomore k pridobivanju mišic. 

3. napotki za športnike, ki so uživajo prehrano z omejeno energetsko vrednostjo 
• Regeneracijski obroki so del celotnega energetska vnosa na dan. Zato je pri 

energetsko omejenem jedilniku prilagoditi obroke (količino in konsistenco) 
tako, da jih del zaužijemo tako, da upoštevamo načela regeneracije po vadbi. 
To pomeni predvsem, da da del obrokov zaužijemo takoj po vadbi in da so 
glavni obroki manjši. Pogosto je zelo praktično, da na primer desert, ki bi 
zaužili po glavne obroku zaužijemo takoj po vadbi ali pa pred vadbo moči. 

• Ker je izbira hrane pri nizkoenergetskem jedilniku omejena, izberimo tudi za 
regeneracijski obrok hrano, ki je bogata z mikrohranili. Tako bomo zagotovili 
tudi zadosten vnos mikrohranil, zlasti vitaminov, ineralov in antioksidantov kar 
je pogosto problem pri nizkoenergijskih dietah. Prednost pri regeneracijskih 
obrokih ima zato tista hrana, ki je bogata s številnimi hranili: sadje, sadni 
šejki,, mlečne pijače in izdelki; izogibao se hrani, ki je revna z mikrohranili: 
kruh z medom ali marmelado, sladke pijače, sladkarije. 

• Obroki in prigrizki naj vsebujejo hrano z večjo vsebnostjo vlaknin (na primer 
sveže sadje namesto sadnega soka), velik volumen in nizko energetsko gostoto 
(v sendviče dodamo zelenjavo) ter nizkim glikemičnim indeksom(polnovredni 
ovseni kosmiči namesto koruznih kosmičev). Če dodamo beljakovine k obroku 
smo bolj siti ( jogurt in sadje, sendvič z mesom, ribami). 

• V prehrani se izogibamo maščob; zato upoštevamo osnovna navodila za 
prehrano z čimmanj maščobami. 

• Prehrana z omejenim energijskim vnosom pogosto ne pokriva potreb po 
hranilih, ki so potrebna za regenaracijo. Vnos ogh za regeneracijo glikogenskih 
zalog je najpogosteje prenizek. Zato je razen prehranskega vnosa pogosto 
potrebno tudi prilagoditi vadbo. Kadar smo v procesu izgube telesne teže je na 
primer pridobivanje mišic nemogoče. Pogosto je potrebno tesno sodelovanje 
športnika , trenerja in strokovnjaka za prehransko podporo športnika. Med 
procesom vadbe je potrebno prilagoditi vnos hranil okoli ključnih treniških 
enot in tekmovanj, da se doseže optimalna regeneracija in preprečijo poškodbe.  

 
4. preprečevanje dehidracije 

• Čimprej po telesnem naporu moramo nadomestiti izgubo tekočin. Če smo v 
minusu(dehidrirani) je zmogljivost pri naslednjem naporu (trening, 
tekmovanje) slabša. Dehidracija prav tako vpliva na regeneracijo po vadbi ali 
tekmovanju, še posebej ker neposredno vpliva tudi na delovanje prebavil in je 
tako tudi vnos drugih hranil, zlasti ogh, nezadosten. Zato je takoj po telesnem 
naporu potrebno zaužiti vsaj razredčene tekočine, preden preidemo na bolj 
koncentrirane ali trdno hrano. 

• Ne zanašaj se na to da boš že nekako prišel do tekočine ali pa da boš pil ko boš 
žejen in boš poiskal pijačo. Če je izguba telesnih tekočin med naporom manj 
kot 1l, potem ta metoda nakjučja lahko nekako deluje; če pa so izgube 
telesneih tekočin med vadbo več kot 1l je potreben vnaprjšen plan kako bomo 
pili da zmanjšamo dehidracijo. 

• Spremljaj spremembo telesne teže med vadbo. Tako boš lahko prilagodil plan 
pitja izgubam med telesno aktivnostjo in ocenil tisti volumen tekočine 



(1kg~1l), ki ga moraš nadomestiti po vadbi. Pri tem upošteva tudi izgubo 
telesne tekočine z uriniranjem in znojenjem po naporu. Tipično je potrebno  za 
nadosmestitev izgub telesnh tekočin popiti 125%-150% več v 2-4 urah po 
naporu. 

• Zagotovi si zadostno količino tekočine, ki jo lahko piješ. Še posebej poskrbi za 
zalogo na potovanjih ali tekmovanjih, kjerje dostop in izbira pijače včasih 
otežena. 

• Da boš popil zadosti naj bo pijač prijetnega okusa in, kadar je vroče, bolj prija 
tudi hladna (10-15stC) Pri prehladnih pijačah je lahko problem, ker je 
nemogoče popiti veliko res mrzle pijače (0-5 st  C) naenkrat. 

• Izberi pijače, ki zadostijo več ciljem regeneracije naekrat. Na primer 
energetske pijače vsebujejo tudi ogh, tekoči nadomestki obrokov pa tudi 
beljakovine in mikrohranila. 

• Kadar je izguba telesnih tekočin velika do zmerna(>2), dodaj tekočini  s katero 
nadomeščaš izgube tudi sol. Uporabiš lahko rehidracijske raztopine z veliko 
vsebnostjo soli: 50-90mmmol /l ali dodaš litru energetske pijače 2-5g jedilne 
soli. Lahko poješ tudi redni obrok, ki ga bolj soliš in ob tem veliko piješ. Ko 
dodajamo sol, v telesu zadržimo več vode in je tudi manj izgubimo z 
uriniranjem. Ker hodimo manj na vodo je tudi nočni počitek bolj kvaliteten. 

• Bister urin ni vedno zagotovilo da se zadosti rehidriramo. Velika obremenitev 
telesa s tekočino, ki jo popijemo za rehidracijo, lahko povzroči izločanje 
velikoh količin razredčenega urina, kljub temu da športnik šeni zadosti 
rehidriran. 

• Rehidracija z pijačami, kot je koka kola ali podobno, sicer ni preveč zaželjena, 
je pa lahko tudi dober izhod v sili. Če se rehidriramo s pijačami , ki vsebujejo 
kofein, bo verjetno volumen urina nekoliko večji, vendar bo nadomeščanje 
tekočin še vedno uspešno. 

• Pijače, ki vsebujejo alkohol, za rehidracijo niso priporočljive. Alkoohol deluje 
diuretično in pijače, ki vsebujejo več kot 4% alhola so neučinkovite za 
nadomeščnje tekočin. Vendar kakorkoli že, glavni stranski učinek alkohola za 
regeneracijo je indirekten: osebe pod vplivom alkohola ne sledijo navodilom 
za regeneracijo in se pogosto rizično obnašajo. 

• Če je le možno se po naporu izogibaj okolju, ki izgubo tekočin še poveča: 
vroče kopeli, savne ali snce. 

 
Več v knjigi:  
 
Rotovnik Kozjek, N.: Gibanje je življenje, Ljubljana, Založba Domus, 2004 


