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راهنمای تغذیه برای 

 ورزشکاران تیر و کمان  



 : غذاهای پر انرژی برای مسابقه 

 

 برای اینکه شما مطمئن شوید که مسابقه را با حداکثر انرژی ذخیره شده 

 آغاز می کنید ، باید در هفته قبل از رقابت از یک رژیم غذایی پر 

 این بدین معنی است که تمام وعده ها و. کربوهیدرات استفاده کنید  

 میان وعده ها باید غذا های نشاسته دار باشند ، چرا که نشاسته بهترین  

 .سوخت برای عضالت درگیر است 



 :یک وعده ی متعادل باید بصورت زیر باشد 

 :مدل بشقابی *

 .مدل بشقابی بیان می کند که پروتئین باید کمترین جزء رژیم غذایی باشد

 حداقل. . .نان ، برنج ، ماکارانی ، سیب زمینی و : غذاهای نشاسته دار مانند 

 درصد وعده ی غذایی را تامین کنند ، پس غذاهای کربوهیدرات و  50باید  

 برنج ، نان و ماکارانی باید حجم بیشتری از وعده ی غذایی را: نشاسته مثل 

 به یاد داشته باشید که مقداری سبزیجات ، ساالد یا میوه برای . تشکیل دهد  

 .تامین ویتامین مورد نیاز باید مصرف شود 



 :نمونه هایی از وعده های غذایی پر انرژی برای صبحانه 

 غالت به همراه شیر کم چرب و تکه هایی از موز یا میوه های خشک شده  *

 .مانند کشمش و زرد آلو 

 .نان تست ، رول ، کلوچه و مربا ، تکه هایی از میوه های تازه یا آبمیوه  *

 .گوشت کباب شده ، تخم مرغ آب پز ، به همراه گوجه کبابی یا قارچ با نان  *



 نمونه هایی از وعده ی غذایی پر انرژی برای میان وعده

 .چیپس سیب زمینی با لوبیا ، فلفل  *

 .ماهی تن ، گوشت ران ، جوجه ، بوقلمون ، موز : ساندویچ کم چرب مثل  *

 . لوبیا ، اسپاگتی یا ماهی ساردین با نان تست  *



 .عدسی یا سبزیجات به همراه نان  *

 .نان پیتای پر شده با ساالد به همراه ماهی تون ، ژامبون یا گوشت مرغ  *



 (ناهار و شام)نمونه هایی از وعده غذایی پر انرژی برای وعده ی اصلی 

 .ماکارانی به همراه سیب زمینی و سس یا بولونی با گوشت اضافه  *

 .کاری با مقداری برنج / کاسرول مرغ و سبزیجات  *

 .به همراه مقداری برنج ( بدون گوشت هم میتواند باشد)فلفل چیلی با کارنه  *



 مرغ ، ماهی ، ساالد گوشت به همراه مقداری سیب زمینی ، ماکارانی ، *

 .برنج یا نان 

 .به اضافه ی تکه های گوشت ، میگو یا ماهی تن ( نوعی ماکارانی)ریزوتو  *



 یک نمونه وعده غذایی پر انرژی برای عصرانه

 کلوچه ساده ، نان جو ، کلوچه چلسی ، کرامپت ، پنکک ، یک کاسه غالت به •

 .همراه شیر کم چرب ، با میوه های خشک شده ترکیب شود •



 پایان


