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Kaj jesti pred in po vadbi je še vedno vprašanje, ki si ga
zastavi veliko aktivnih ljudi.

Pravilna prehrana telesu zagotavlja optimalno delovanje.
Če želimo shujšati ali pa le vzdrževati telesno težo, je
pomembno, da uživamo prave sestavine ob pravem času ter
da v želji po čim hitrejših rezultatih, obrokov ne
izpuščamo. 

Obrok pred treningom služi kot gorivo medtem, ko obrok
po treningu skrbi za ustrezno regeneracijo.

Če pred vadbo ne jemo, za vadbo nimamo dovolj moči.
Postanemo omotični, šibki in posledično v stanju večje
verjetnosti telesnih poškodb. Vadba ne bo tako učinkovita,
kot bi si želeli. Če jemo preveč in ob neustreznem času, nas
bo morda med vadbo napenjalo in tiščalo. 

Posledice izpuščenega obroka po vadbi se bodo kazale kot
slaba regeneracija telesa, nižja odpornost in slabše počutje.
Telo bo začelo varčevati in namesto maščobnega tkiva
porabljati mišično maso.



Za vadbo potrebujemo moč in energijo, najboljši vir
energije pa so ogljikovi hidrati. 

Obrok pred vadbo naj zato vsebuje ogljikove hidrate, ob
katerih naj bo še nekaj beljakovin, pa tudi maščob (bližje
kot je trening, manj maščob naj obrok vsebuje, saj se te
prebavljajo najdlje). 

Enako pomembno kot kaj jemo pa je tudi kdaj jemo. Če je
naš obrok večji in težji (npr. kosilo), si ga privoščimo 2 do 3
ure pred vadbo. V kolikor pa je naš obrok manjši in lahko
prebavljiv (npr. malica), si ga privoščimo 1 do 2 uri prej.

Kdaj in kaj jesti pred vadbo?



SESTAVINE

80 g polnozrnatega kruha
2 srednje velika paradižnik
50 g mocarele
listi bazilike
žlička olivnega olja
žlička balzamičnega kisa
ščep soli
strok česna

PRIPRAVA

Kruh popečemo. Obe strani vročega kruha podrgnemo s
česnom. Paradižnik,  mocarelo in liste bazilike narežemo na
koščke. Vse skupaj zmešamo. Dodamo žličko olivnega olja,
žličko balzamičnega kisa in ščep soli. Vse skupaj naložimo na
kruh.

Popeceni kruhki z mocarelo,
paradižnikom in baziliko

 v



Energijska vrednost 445 kcal

Maščobe 19,5 g

Od tega nasičene maščobe 8 g

Ogljikovi hidrati 49,47 g

Od tega sladkorji 1,8 g

Popeceni kruhki z mocarelo,
paradižnikom in baziliko

 v

Prehranske vlaknine 8,2 g

Beljakovine 19,64 g

Sol 1,7 g



Naše telo je po vadbi izčrpano in dovesti mu moramo novo
količino ogljikovih hidratov, še posebno pa beljakovin, ki
pospešijo obnovo in rast mišičnega tkiva ter popravijo
mikropoškodbe nastale med vadbo. 

Poleg regeneracije so beljakovine pomembne tudi za
preprečevanje utrujenosti, pretreniranosti in padca
odpornosti telesa. 

Po končani vadbi je priporočljivo jesti čim prej. Idealno do
20 minut oziroma najkasneje do 45 minut po koncu vadbe. V
tem obdobju se najhitreje dogajajo regeneracija in obnova
tkiv ter rast mišic.

Kdaj in kaj jesti po vadbi?



SESTAVINE

2 jajci
40 g ovsenih kosmičev
40 g puste skute
ščep soli

PRIPRAVA

Vse sestavine damo v mešalnik in
zmiksamo. Maso
vlijemo na segreto ponev. Pokrijemo in
pečemo 15 min. Palačinko vmes
obrnemo.

Jajcna palacinka z ovsenimi kosmici v  v  v



Maščobe 18,7 g

Od tega nasičene maščobe 7,6 g

Ogljikovi hidrati 25,5 g

Od tega sladkorji 1,4 g

Prehranske vlaknine 4 g

Beljakovine 26,9 g

Sol 0,05 g

Energijska vrednost 384,5 kcal

Jajcna palacinka z ovsenimi kosmici v  v  v



Če nam primanjkuje časa za pripravo obroka po vadbi,
pojejmo sadni jogurt ali pa popijmo čokoladno mleko, saj
vsebujeta vsega ravno prav. Nikar pa ne izpuščajmo obrokov.

Prav tako ne pozabimo na pomen uživanja tekočin.
Pomembno je, da pijemo, in to ne samo takrat, kadar smo
žejni, ampak že bistveno prej.
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Bi želeli izvedeti še vec o
zdravem prehranjevanju?

Bi želeli trenirati z nami?

Pišite nam na info@kubu.si. Ali pa nas pokličite
na 041/312-706.

 v


