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Οι πιο βασικές διατροφικές συμβουλές για τους μικρούς ποδοσφαιριστές 

 

  

Ένας παίκτης που φτάνει στο γήπεδο για προπόνηση χωρίς να έχει καταναλώσει πρωινό ή μεσημεριανό γεύμα, ή 
έχει αμελήσει τη σωστή κατανάλωση υγρών κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης, δεν μπορεί να φτάσει την απόδοσή 
του στο μέγιστο, πράγμα που τελικά επηρεάζει την προπόνηση και απόδοση όλης της ομάδας.  

Διατροφικές συμβουλές  

1. Πάντα να τρώτε ένα θρεπτικό πρωινό,  ποτέ μη φεύγετε νηστικοί από το σπίτι. Π.χ. Ένα μπολ δημητριακά 
ολικής αλέσεως με λίγα αμύγδαλα και σταφίδες ή μπανάνα και γάλα χαμηλών λιπαρών. 

2. Στο σχολείο να τρώτε ένα καλό σνακ. Ο αθλητής πρέπει να τρώει πολλά και μικρά θρεπτικά γεύματα για 
να καλύπτει τις ενεργειακές του ανάγκες. Π.χ. Ένα σάντουιτς σε ψωμί ολικής αλέσεως, με τυρί χαμηλών λιπαρών 
ή τόνο ή γαλοπούλα ή φιλέτο κοτόπουλο ή αυγό και λαχανικά. 
 
3. Το μεσημέρι στο σπίτι, να καταναλώνετε μια μερίδα σπιτικό φαγητό. Καλό είναι να υπάρχει ποικιλία 
γευμάτων και λαχανικών. Κάθε εβδομάδα πρέπει να καταναλώνετε όσπρια, ψάρι, αυγά και άπαχο κρέας. Όσον 
αφορά τις αμυλούχες τροφές να προτιμάτε τα προϊόντα ολικής αλέσεως που περιέχουν περισσότερες βιταμίνες και 
μέταλλα καθώς και φυτικές ίνες όπως ολικής αλέσεως ζυμαρικά και καστανό ρύζι.  
 
4. Ανάλογα με το ημερήσιο πρόγραμμά σας πρέπει να βρείτε χρόνο να καταναλώνετε και 3-4 φρούτα 
ημερησίως καθώς και 2-3 μερίδες γαλακτοκομικά χαμηλών λιπαρών. Μην ξεχνάτε να τρώτε ένα 
θρεπτικό σνακ αμέσως μετά την προπόνηση το οποίο θα βοηθήσει το σώμα σας να ξεκουραστεί πιο γρήγορα 
και να είναι έτοιμο για την επόμενη δύσκολη μέρα. Οπότε ένα θρεπτικό απογευματινό σνακ θα μπορούσε να 
είναι φρούτα εποχής με γιαούρτι και λίγους ωμούς ξηρούς καρπούς. 
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5. Οι υδατάνθρακες αποτελούν το βασικό «καύσιμο», άμεσης διαθεσιμότητας για τον οργανισμό. Τις ημέρες 
πριν τους αγώνες και τις προπονήσεις να καταναλώνετε περισσότερο υδατάνθρακες. Πρέπει ο 
ποδοσφαιριστής να τρώει 1-3 ώρες πριν την έναρξη της προπόνησης ή του αγώνα.  
 
Μικρά γεύματα πριν την προπόνηση: 
1. 1 ποτήρι χυμό φρούτων, 1 αυγό βραστό, 1 φέτα μαύρο ψωμί με βούτυρο 
2. 1 μικρό πιάτο μακαρόνια με τυρί, 1 χυμό φρούτων 
3. 1 κουταλιά μέλι, 1 χούφτα ξηρούς καρπούς, 1 ποτήρι χυμό φρούτων 
 
6. Να καταναλώνετε άφθονο νερό, πριν, κατά τη διάρκεια και κυρίως μετά τον αγώνα ή την προπόνηση, 
προκειμένου να αναπληρώσετε τα υγρά που χάσατε  ιδρώνοντας.  
 
7. Στο βραδινό να συμπεριλάβετε τις τροφές που δεν μπορέσατε να καταναλώσετε στα προηγούμενα γεύματα 
ώστε να καλύψετε τις ημερήσιες σας ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά και θερμίδες. Καλό είναι το πιάτο σας 
να έχει πολύ χρώμα. Τα κόκκινα και πράσινα λαχανικά όπως ντομάτα και σπανάκι είναι γεμάτα με βιταμίνες 
απαραίτητες για την άμυνα του σώματός σας στις αρνητικές επιδράσεις της έντονης προπόνησης. 
 
8. Να αποφεύγετε τα τηγανιτά, τις περιττές σάλτσες και τα λίπη και τις τροφές σας να τις τρώτε με όσο το 
δυνατόν λιγότερο αλάτι. 

9. Η ζάχαρη σε κάνει να πεινάς ενώ έχει μικρή θρεπτική αξία και προκαλεί καρδιοπάθειες. Ελαττώστε την 
όσο μπορείτε. 

10. Να αποφεύγετε τα αεριούχα ποτά (Coca Cola), τα γλυκά  και τα έτοιμα φαγητά (fast food). Να προτιμάτε 
τα φρούτα και τους φυσικούς χυμούς όπως επίσης και το σπιτικό φαγητό.  

Και να προσέχετε: 

α. Να διαθέτετε αρκετό χρόνο για να φάτε μην τρωτέ με το άγχος του χρόνου. 

β. Να τρωτέ αργά και να μασάτε διπλά το φαγητό σας. 

Δημητρίου Γεωργία 
Φυσικοπαθητικός  Διατροφολόγος 
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