
„Jedzenie jako paliwo jest niezwykle ważne dla mnie jako 
sportowca. W zależności od tego, co jem przed treningiem, 
w czasie treningu i po nim, będę się czuł dobrze albo źle. 
Byle jakie jedzenie to byle jakie wyniki.”

Timmy Duggan

kolarz szosowy, zawodnik drużyny 

UCI – ProTour Liquigas -

Cannondale





• Przyrządzaj posiłki ze świeżych składników i ze świeżej 

żywności.

• Używaj olejów, tłuszczów, cukru i soli z umiarem.

• Ogranicz konsumpcję produktów żywnościowych i napojów 

gotowych do spożycia.

• Posiłki spożywaj regularnie, uważając na to co jesz,                               

i w odpowiednim otoczeniu.

• Jeśli jesz poza domem, wybieraj restauracje oferujące świeżo 

przyrządzane dania. Unikaj sieci restauracji szybkiej obsługi.

• Bądź krytyczny wobec reklam produktów żywnościowych.



Wzmocnij mięśnie, schudnij i popraw formę

dzięki bestsellerowemu poradnikowi

odżywiania dla sportowców. Książka Nacy

Clark uczy, jak mądrze kupować w sklepach

spożywczych, co zamawiać w restauracjach

i jakie potrawy przygotowywać we własnej

kuchni.



▪ Ustalisz, ile i jak jeść, aby w pełni wykorzystać naturalny 
potencjał.

▪ Poznasz najważniejsze zasady żywieniowe.

▪ Odkryjesz skuteczne sposoby, jak uniknąć odwodnienia                   
i zakwaszenia organizmu.

▪ Dowiesz się, na co zwracać uwagę podczas zakupów 
żywności oraz jakie przekąski wybierać.



✓ PRACA

✓ TRENING

✓ ZDOLNOŚCI

✓ DIETA

✓ UPÓR

✓ KONSEKWENCJA

Jeśli uprawiasz sport albo 

jesteś nauczycielem lub 

rodzicem  młodego 

człowieka, który ma 

ambicję walczyć o medale, 

ta książka jest dla Ciebie.



to zbiór najświeższych informacji z zakresu dietetyki
sportowej oraz fizjologii sportu. Są one wzbogacone
wieloletnim doświadczeniem tej dwójki ekspertów,
którzy na co dzień pomagają w przygotowaniach
profesjonalnym sportowcom, mistrzom Polski, Europy
oraz świata. „Dietetyka sportowa. Co jeść, by trenować
efektywnie?” to wyjątkowe kompendium wiedzy
o prawidłowym odżywianiu się podczas treningów
sportowych!



Dla dorosłych i młodzieży.

Dla mężczyzn i kobiet.

Dla nastolatków  i ich rodziców.

Dla sportowców i amatorów.





Gdy uprawiasz sport na początku 

wystarczy, że się zdrowo odżywiasz. 

Potem dieta musi także zapewnić
regenerację po intensywnym 

wysiłku, wspomagać stawy 

poddawane ciągłym przeciążeniom, 

dostarczyć odpowiednią ilość
energii, wzmocnić układ

odpornościowy, aby 

radził sobie                       

z infekcjami,                   

a także umożliwić
przy tym wszystkim 

normalne 

funkcjonowanie             

w życiu, szkole                  

i domu.



▪ Trening jest istotny, ale nigdy nie wytrwasz
pełnego sezonu, jeśli twoje ciało nie będzie
w formie do walki. – w tej części znajdziesz
wszystko, co musisz wiedzieć, żeby zadbać
o swoje ciało, aby było silne, elastyczne, dobrze
odżywione – i gotowe do boju.

▪ „Możesz jeść niemal wszystko, na co ma się
ochotę, byle nie za dużo. Pamiętaj, że za wszystko
przyjdzie ci zapłacić. Jeśli zjesz zbyt dużo
gramów tłuszczu, będziesz musiał trenować, żeby
je spalić”

Tony Rominger, były kolarz wyścigowy



O kuchni, jedzeniu i kulinarnych

pasjach naszych reprezentantów,

selekcjonera i legend polskiego

futbolu.

O smakach dzieciństwa członków

naszej reprezentacyjnej jedenastki

i ich obecnie ulubionych daniach.

O jadłospisach obecnych i dawnych

idoli polskiej piłki.







Run & Cook

BANANOWE BATONY

Składniki na 6 batonów:

2 SZKLANKI MIGDAŁÓW 
NAMOCZONYCH PRZEZ NOC 
(200G)

1 DUŻY BANAN

1 DUŻA GARŚĆ DAKTYLI

3 ŁYŻKI NASION LNU

3 ŁYŻKI WODY

3 ŁYŻKI WIÓRKÓW 
KOKOSOWYCH

CYNAMON I SÓL MORSKA DO 
SMAKU

Bike & Cook

IZOTONIK POMARAŃCZONY

Składniki na dwa bidony po 
650 ml:

2 PLASTRY ŚWIEŻEGO 
ANANASA

2 GRUBE PLASTRY ARBUZA

SOK Z 1 LIMONKI

1 OGÓREK

1 ŁYŻKA POSIEKANEJ NATKI 
PIETRUSZKI

2 PŁASKIE ŁYŻKI MIODU

1 LITR WODY

SZCZYPTA SOLI

Len zalej wodą i odstaw. Banan, namoczone migdały, daktyle, 
wiórki kokosowe, odrobinę cynamonu i szczyptę soli zblenduj. 
Następnie dodaj namoczony len i wymieszaj. Z masy formuj 
batony i piecz w 180 stopniach C przez 10-15 minut.

Wszystkie składniki umieść w blenderze i dokładnie zmiksuj.
Przed wlaniem do bidonu możesz przecedzić napój przez
sitko o małych oczkach.





Doskwiera Ci zmęczenie, masz
zły humor i brakuje Ci energii?
Rozwiązanie jest tylko jedno –
wreszcie oczyść organizm. I to
czerpiąc z tego przyjemność!









▪Anoreksja

▪Bulimia

▪Kompulsywne objadanie się

W tej książce znajdziecie informacje o:

▪ Przyczynach i skutkach zaburzeń.

▪ Wpływie kultury masowej na pogłębianie się tych zjawisk.

▪ Jak pomóc osobie, która ma problemy z zaakceptowaniem 
swojej wagi.


