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Jó egészség és jó teljesítmény
A modern sporttáplálkozásról

Statisztikai adatok szerint a megbetegedés és a születéskor várható élettartam szem-
pontjából hazánk az európai rangsor végén foglal helyet. Eszerint a Magyarországon
született csecsemők már mintegy tíz évvel rosszabb élethosszesélyekkel jönnek a
világra, mint a skandináv államokban, Japánban és az Egyesült Államokban. A meg-
döbbentő különbséget számos tényező okozza, ezek között is kiemelkedik a helytelen
életmód és táplálkozás.

A hagyományos magyaros táplálkozás legfőbb rendellenességei az 1. táblázatból
ismerhetők meg. Mindezek számos, az életet megrontó és megrövidítő betegséget
vonnak maguk után. (elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség, hiperkoleszterinémia,
érelmeszesedés, vastagbél daganatok stb.).

Az évtizedek óta meggyökeresedett táplálkozási anomáliák (rendellenességek) meg-
szüntetése bár sürgető feladat, csak lépésenként történhet meg. A korszerű táplál-
kozásra való nevelést a csecsemőkorban, sőt már a terhes tanácsadásokon kell elkez-
deni, és nem kisebb energiával folytatnia a gyermek- és felnőttkorban, egészen az idős
korig. Csak így érhetjük el, hogy a táplálkozási hibák miatti káros hatásokat fokoza-
tosan kiküszöböljük. Kezdettől fogva törekednünk kell a helyes táplálkozás 2. táblá-
zatunkban ismertetett komplex feladatainak teljesítésére.

E szinte minden fontosabb témát felölelő feladatkör teljesítése számos részkérdést
ölel fel. melyek közül a legfontosabbakat a 3. táblázatban ismertetjük.

A korszerű táplálkozáshoz hasonlóan — elsősorban ismerethiány miatt — a
sporttáplálkozásban is számos anomália tapasztalható. Ezek azonban, a korszerű
táplálkozással kiküszöbölhetők, ezáltal joggal várható jobb és hosszabb élet. a helyes
sporttáplálkozás pedig eredményesebb sporttevékenységben mutatkozik meg.

Az optimális sporttevékenység feltételei:

— optimális edzésprogram,

— optimális táplálkozás,

melyeket nagymértékben képes befolyásolni az

— optimális (erős) immunitás.
Ezek közül elsősorban a korszerű sporttáplálkozás témakörét fejteni ki bővebben.
Michael Colgan, a sporttáplálkozás egyik legnevesebb kutatója írja egyik könyve

bevezetőjében: „Senkinek sem kellene nagy adag vitamint, mineráliát vagy aminosavat
bevennie mindaddig, amíg nem konzultál a sporttáplálkozásban jártas orvossal". Ilyen
orvos azonban nagyon kevés van, s a szomorú a dologban az, hogy még őket sem
kérdezik meg.
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Az optimális testfunkciók biztosításához egy atlétának közel hatvanféle anyagra van
szüksége. Egyesekből sokra (O2, H, C, N, S), másokból közepes mennyiségre (Ca, Mg,
K, P, Na, chlorid), ismét másokból kis illetve végtelen kis mennyiségre (nyomelemek,
vitaminok, kofaktorok, esszenciális aminosavak és zsírsavak). Az esszenciális
tudományos zsargon, azon tápanyagokat jelenti,

— amelyeket a kellő mennyiségben kell fogyasztani (egyébként a funkció
károsodik),

— amelyeket a szervezet nem képes elegendő mennyiségben vagy egyáltalán
előállítani,

— amelyeket a fentiek miatt diéta segítségével kell felvenni.

A hangsúly a hozzárendelt mennyiségen van, mert például a túlzott hús- és
tejtermékfogyasztás nagymértékben felelős a rák, szívbetegségek, érelmeszesedés,
diabetes, osteoporosis és obesitas gyakori előfordulásáért. Az egyes táplálékok
fontosságát és arányát ábrázolja az USDA (US Dept. of Agricultura) táplálékpiramisa,
melynek bázisán a magvak, gabonafélék, feljebb a zöldségek, majd a gyümölcsök mint
az egészséges táplálkozás alapjai, felül a húsok, tejtermékek, az ún. „minor foods"
(kevésbé jelentős, kisebb mennyiségben fogyasztandó) termékek szerepelnek.

A modern táplálkozás első alapelve a szinergia (a táplálékok csak egymás közötti
sokszoros interakció formájában működnek). Ez a multiplex interakció a biológiai
funkciójuk alapja (például a D-vitamin kontrollálja a Ca és P anyagcserét). A szinergia
következménye, hogy ha már egyetlen táplálék hiányzik vagy kevés, mások sem
képesek tökéletesen ellátni élettani funkciójukat.

Az emberi szervezet nemcsak küllemében, lelki tulajdonságaiban különbözik
egymástól, de biológiailag is egyedi, ezért a sport és táplálkozási programoknak is
egyénre szabottnak kell lenniük. Tápanyagszügségletünk tehát individuális. Az Ame-
rikai Egyesült Államokban használatos RDA (diétás ajánlás) átlag egyénre vonatkozik,
ezért a sportoló maximális teljesítményének elérésére nem használható.

Az aktuális táplálék szükségletet az életstílus és környezeti faktorok is nagyban
befolyásolják. Életstílus dinamika alatt azt értjük, hogy az ételek minősége, dohány-
zás, alkoholfogyasztás, környezetszennyeződés, gyógyszerelés, munkavégzés, a tréning
intenzitása, életkor és még sok más tényező drámai módon képes megváltoztatni az
egyén tápanyagszükségletét. Például ha egy atléta meghatározott táplálkozási program
mellett csúcsformát ér el, egy elkezdett intenzívebb tréning-program gyors hanyatlást
eredményezhet, tehát meg kell változtatni az eddig bevált táplálkozást.

Pontosság vagy tökéletesség („Precision") elve szerint az egyénnek a szervezete
optimális működéséhez minden tápanyagból speciális mennyiségre van szüksége. Ha
valamelyikből többet vagy kevesebbet fogyaszt, egyenes következmény a sporttelje-
sítmény csökkenése. A toxikus adag néhány vitaminnál az RDA által ajánlott mennyi-
ség 5—10-szerese, míg másoknál (A-vitamin, króm, szelén) ennél jóval kevesebb. Az
interakció radikálisan megváltozik, ha egy-egy anyagot túlzott mennyiségben viszünk
be (például a túl sok cink a vas-anyagcserével interferál, míg a túlzottan sok
esszenciális zsírsav bevitele a szervezet E-vitamin-pooljának csökkenését idézi elő). A
rendszeresen edző sportolónak bizonyos tápanyagokból fokozott a szükséglete (pl.
E-vitamin, króm). A szmogos környezetben élő egyénnek több A-vitaminra és egyéb
antioxidánsra van szüksége, mint a tiszta levegőben élőnek.

A korszerű táplálkozás utolsó fő alapelve a fiziológiás dinamika. Ez azon alapul,
hogy a tápanyagok hatása, a gyógyszerekkel ellentétben, nem gyors. Ahhoz, hogy hatás

92



Torday Zsigmond: Jó egészség és jó teljesítmény

mutatkozzon szükséges, hogy az egész test-rendszer megújuljon, azaz meg kell várni,
hogy a megjavult táplálkozási környezetben új sejtek képződjenek. Egy új, tudo-
mányosan kialakított táplálkozási programtól tehát nem várhatunk gyors eredményt. A
legrövidebb eredményt ígérő táplálkozási program atlétáknál mintegy hat hónap.

A szervezet legfontosabb tápanyaga a tiszta víz. Az optimális teljesítmény
elengedhetetlen feltétele, hogy a szervezetet folyamatosan töltsék fel vízzel. Ha a víz
hiányzik, a teljesítmény

— a túlhevülés,
— a kémiai egyensúly megbomlása és
— a dehidráció következtében jelentősen csökken.

Az emberi szervezet működéséhez számos elemre van szükség. A sportolók
maximális teljesítményéhez még inkább.

Az élelmiszerek feldolgozása során nagyon sok tápanyag elvész, főleg a vitamin-
veszteség jelentős. Az egyedüli helyes út a táplálékpiramis szerint is legfontosabb
zöldség és gyümölcs megfelelő módon való élvezete az, hogy elsősorban frissen
fogyasszuk azokat és ne feldolgozva.

Az optimális sportdiéta egyik alapja a zöldségfélék mellett a teljes kiőrlésű
gabonák fogyasztása. Ezek által jó adag rostot is viszünk a szervezetbe. A jelenlegi
igen kevés rostfogyasztás komplettálása az egészséges szervezet működésének feltétele,
az obstipáció és colon carcinoma megelőzése és a szérum koleszterinszint alacsonyabb
szinten tartása végett. Sportolóknál a rostfogyasztás a szervezet zsírtartalmának csök-
kentésére és a vércukor stabilizálására is szükséges. A legjobb eredmény érdekében
napi 40 g rost fogyasztását ajánlják az atlétáknak, amely egyaránt tartalmaz oldható és
oldhatatlan rostokat az alma pektinjétől a zabkorpa és búzakorpa hemicellulóze és
cellulózé tartalmáig.

Feltétlenül kívánatosnak tartják az új hullám „junk food"-jának kerülését (ilyen
például a dupla szalonnás sajtos burger).

Egy sportolónak minimális a zsírszükséglete. Csupán esszenciális zsírsavakra van
feltétlen szükségük (linolsav, linolénsav), a többi zsírt kerülniük kell. Ennek érdekében:

— a telített zsírokat eliminálni kell a diétából;
— fő energiaforrásként az extra virgin (préselt és nem feldolgozott) olíva olajat

ajánlott fogyasztani;
— heti két alkalommal javasolt hidegvízi halételek (lazac, pisztráng, makrella,

szardínia) fogyasztása;
— a napi zsírfogyasztást az összkalória 15%-a alatt kell tartani.

Néhány szabályban össze lehet foglalni a sportoló szénhidrát fogyasztásával
kapcsolatos követelményeket is.

— tanácsos közvetlenül a verseny után szénhidrát-kiegészítő italt fogyasztania
(amely kb. 200 glukóz polimert tartalmaz, kevés glukózzal és fruktózzal);

— a sportoló egész nap folyamatosan egyen kis mennyiségű szénhidrátot;
— főleg alacsony glikémiás indexű szénhidrátokat fogyasszon;
— használjon glikogén-pótló italokat, melyek főleg glukóz-polimereket tartalmaz-

nak, kevés fruktózzal kiegészítve;
— a verseny előtt három órával fogyasszon habituálisan lOOg komplex szénhidrátot
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— a gyakorlás vagy verseny közben fogyasszon 5—10% szénhidrátot tartalmazó
italt, ebből óránként körülbelül egy liternyit.

Minél nagyobb az izomzat glikogén-készlete egy hosszú, nehéz verseny előtt, annál
jobb a teljesítmény. A glikogén raktár feltöltése speciális stratégia, melyet csak a
verseny előtt szabad használni, ez ugyanis, ha megfelelően alkalmazzák, az izomzat jó
feltöltését eredményezi. Hatása nem maradhat el.

Míg a zsírok és szénhidrátok a szervezet tüzelőanyagai, azaz energiaforrásai, addig
a fehérje a fő építőanyaga. Az RDA egy közepes testi munkát végző egyén számára
testsúlykilogrammonként napi 0,75g fehérje bevitelét tartja szükségesnek. Mivel a
sportolás során az intenzív izomműködés és nem kevésbé az izzadás miatti
fehérjeveszteség pótlólagos fehérjebevitelt igényel. A kérdés az. mennyi legyen ez a
fehérjemennyiség. Vizsgálatok szerint a szervezet említett működése a fehérjebevitelt
másfél- két és félszeresére emeli. A fehérjeigény azonban individuális, illeszkedik az
edzésprogramhoz. A többlet fehérjebevitel egymagában nem stimulálja az izomzat
növekedését. Az izomzat gyarapodásának a kulcsa az intenzív és tartós tréning. Ha
valaki rendszeresen olyan nagy mennyiségű fehérjét fogyaszt, amely a hypotalamus
növekedését idézi elő, nagy fenekű hájpacni lesz belőle, bár izompacsirta szeretne
lenni.

Mint ismeretes, a fehérje építőkövei közül az esszenciális aminosavakat a szervezet
nem képes szintetizálni. Ezeket táplálékkal kell a szervezetbe bevinnünk. Ebből a
szempontból a legértékesebb a savó koncentrátum és tojásfehérje, amelyek az
esszenciális aminosavaknak csaknem 100%-át tartalmazzák. A sportolók szokásos
fehérjeforrása azonban a hús. A sertés és újabban a marhahús helyett is a fehér húsokat
(pulyka, csirke) részesítik előnyben, elsősorban alacsony zsírtartalmuk miatt. Azonban
ezeknél is jobb a tengeri hal, kagyló és tojásfehérje, mert alig vagy egyáltalán nem
tartalmaznak zsírt. A növényi fehérjék egy része szintén gazdag esszenciális
aminosavakban. A hüvelyesek, elsősorban a szójabab, dióféleségek és gabonaféleségek
különösen jelentősek ebből a szempontból.

A leggondosabban összeállított diéta sem biztosítja azonban legtöbb sportoló
fehérjeszükségletét, ezért van jelentősége a fehérje szuplementációnak. A fehérje
kiegészítők három formában készülnek:

1. Intakt proteinek, mint a kazein (a tej fő proteinje), lényegében sok összekapcsolt
aminosavból képződött polypeptidek;

2. Hidrolizátumok (enzim emésztő hatásának kitett intakt proteinek), melyek végső
terméke a dipeptid, tripeptid és aminosav; végül a

3. Szabad formájú aminosavak.
Kutatók ma is vitatkoznak azon, hogy melyik fehérjeforrás a leghasznosabb a

szervezet számára. Az intakt proteinekre vonatkozó legjobb érv az, hogy az ember
béltraktusa az évmilliók során úgy alakult, hogy a fehérjéket ilyen formában kapja és
emészti meg. A hidrolizátumok mellett szól az a tény, miszerint az előemésztett fehérje
sokkal könnyebben szívódik fel és hasznosul a szervezetben. A szabad formájú
aminosavak előnye, hogy fix kombináció helyett individuálisan kombinálhatók. Annyi
bizonyos, hogy legjobban a hidrolizátumok abszorbeálódnak, tehát elsősorban a di- és
tripeptideket tartalmazó hidrolizátumok használata kívánatos. A második választás
azonban az intakt fehérjék és proteinkoncentrátumok. Legjobb fehérjeforrásnak a tojás-
fehérje (tojás-albumin) és a tejsavó fehérjéje (kazein) számít, ezek keveréke ajánlható
elsősorban. A szabad formájú aminosavak nem váltották be a hozzájuk fűzött reményt.
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Kivételt az elágazó láncú 3 aminosav (leucin, izoleucin és valin) képez. Ezek ugyanis
döntő szerepet játszanak az izomtömeg megtartásában. Ha ezen aminosavakat az
intenzív tréning előtt 1—2 órával fogyasztjuk el, megtakarítják az izomzat saját elágazó
láncú aminosavait és a tesztoszteront. Egyben növelik a tréning utáni tesztoszteron-
szintet, azaz valódi anabolikus hatást fejtenek ki.

Az optimális sportteljesítmény nem elhanyagolható feltétele az erős immunitás. A
barcelonai olimpia előtt 52 amerikai sportoló esett ki a felkészülés során infekciók
(fertőzések), egyéb betegségek miatt. A versenyek során többen elmaradtak az elvárt
teljesítményüktől, szintén betegség, azaz gyengült immunitás miatt. Közismertek
hasonló esetek magyar sportolók körében is.

Gyakran teszik fel a kérdést: „Mi az edzések célja?" A legkézenfekvőbb válasz:
„Egészségesnek maradni". Ehhez azonban sok hónap munkája szükséges, rendszeres
edzés, melyet nem szakíthat meg betegség vagy sérülés. Tapasztalat szerint a túlzottan
intenzív edzés gyengíti az immunitást, mely azonban javítható speciális tápanyagokkal,
amilyen a C és E-vitamin, szelén, cink, béta-karotin, Q10, elágazó szénláncú amino-
savak, glutamin stb. Az immunitás javítását szolgáló egyéb tápanyagok: folsav, Bl,
B2, B3, B6-vitamin, pantotensav és króm. A diéta zsírtartalma csökkenti az immu-
nitást, míg a savó formájában bevitt fehérje növeli azt. Az a helyes, ha az optimális
immunitás elérése érdekében is a tudományosan kidolgozott táplálkozási programra
irányítjuk a figyelmet

1. táblázat
A hagyományos magyaros táplálkozás legfőbb rendellenességei

— a túl bő kalória,
— a túl sok zsír, állati fehérje, cukor, só és végül
— a túl kevés rost, növényi fehérje, komplex szénhidrát fogyasztása

2. táblázat
A helyes táplálkozás feladatai

— Biztosítsa a szervezet mindenkori működéséhez szükséges energiát.
— Gondoskodjon a munkaképesség és életkedv mint a jó egészség előfeltételeinek

megőrzéséről.
— Csökkentse a helytelen diéta okozta betegségek kockázatát.
— Lassítsa az öregedést.

3. táblázat
Feladataink a korszerű táplálkozással kapcsolatban

1. Étkezzünk változatosan.
2. Törekedjünk ideális testsúlyunk megtartására, illetve elérésére.
3. Kerüljük az étkezési kilengéseket.
4. Kerüljük a túl sok állati zsiradék és koleszterin fogyasztását.
5. Együnk sokkal kevesebb cukrot és minél több komplex szénhidrátot.
6. Jelentősen emeljük a rostfogyasztást.
7. Fogyasszunk kevesebb állati, több növényi fehérjét.
8. Amennyire lehet, mérsékeljük a sófogyasztást.
9. Ha alkoholt fogyasztunk, azt csak mértékletesen tegyük.
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