
 

 :الكربىهيدرات أطعمة

 ذؼذ اٌّىشؤح و اٌثطاغا و األسص ِٓ األغؼّح اٌغُٕح

تاٌىشتىهُذساخ واٌّؼشىلح ٌذي اٌىثُشَٓ، وٌىٓ َٕصحه 

ذّاِا ِٓ أٌ إظافاخ أو  خثشاء اٌرغزَح ترٕاوٌها خاٌُح

 .ػٍُها" اٌصٍصح"االورفاء تىظغ ِؼجىْ اٌطّاغُ 

َمىي خثشاء اٌرغزَح أْ اٌىثُشَٓ ِٓ األشخاص  وفٍ هزا

األغؼّح اٌهٕذَح  َحثىْ ذٕاوي اٌّىشؤح أو اٌفىذشٍُٕ أو

لثً أداء اٌرّاسَٓ اٌشَاظُح، وٌىٓ ذٍه اٌّأوىالخ ذصثح 

إظافح صىص اٌىشَّح أو اٌثهاساخ  خطشج فٍ حاٌح

 اٌحاسج إٌُها حُث َؼًّ وً ِٕهّا ػًٍ صَادج اظطشاتاخ

اٌّؼذج تجأة صَادج ػذد ظشتاخ اٌمٍة تّجشد اٌمُاَ تأٌ 

 .حشوح

 

 

 

 
 

 

 :المقلية البطاطا

 ستّا َىىْ ذٕاوي اٌثطاغا ِٓ األِىس اٌرٍ ذّٕحه اٌطالح

اٌّطٍىتح ٌّّاسسح اٌرّاسَٓ اٌشَاظُح، وٌىٓ رٌه ال 

اٌّمٍُح لثً ِّاسسح  َؼٍٕ أتذا أْ ذرٕاوٌٍ اٌثطاغا

 .اٌرّاسَٓ ِثاششج

تاٌذهىْ،  اٌّمٍُح ذىىْ غُٕح" سٕان"فاٌىجثاخ اٌخفُفح 

األِش اٌزٌ َثطئ ِٓ حشواذه حرً ذصٍُٓ إًٌ اٌشؼىس 

ٌٍشاحح، وتاٌراٌٍ ذفمذَٓ ٔشاغه  تاٌخّىي اٌراَ واٌحاجح

 .اٌّطٍىب ػٕذ ِّاسسح اٌرّاسَٓ اٌشَاظُح

اٌصحُح، ِثً " سٕان"تؼط اٌىجثاخ اٌخفُفح  وّا َىجذ

ٔسثح دهىْ ػاٌُح  اٌجثٓ اٌّزاب أو حثاخ اٌٍىص إال أْ تها

ذرسثة أَعا فٍ اٌخّىي، فاٌذهىْ ذرحىي داخً اٌجسُ 

ألً ِٓ اٌطالح إٌاذجح ػٓ اٌىشتىهُذساخ  إًٌ غالح ٌىٕها

 .واٌثشوذُٓ

اٌغُٕح تاٌذهىْ ذؼطٍ  وال َّىٓ أْ ٕٔسٍ أْ األغؼّح

شؼىسا تاالٔرفاخ، ِّا َشؼشن تصؼىتح اٌحشوح ػٕذ 

 .اٌشَاظُح ِّاسسح اٌرّاسَٓ
 

 
 

 

 :األطعمة الغنية بالبروتين

اٌغُٕح تاٌثشوذُٓ سالحا رٌ حذَٓ، فؼًٍ  ذؼرثش األغؼّح

تٕاء  اٌشغُ ِٓ أْ اٌثشوذُٓ ِصذس حُىٌ ٌٍطالح و

اٌؼعالخ، َّىٓ أَعا أْ َىىْ سثثا ِثاششا فٍ 

اٌرّاسَٓ  شؼىسن تاإلسهاق اٌّفشغ ػٕذ ِّاسسح

 .اٌشَاظُح

سىاء ػٓ -ورٌه ألْ ذٕاوي ٔسثح ػاٌُح ِٓ اٌثشوذُٓ 

لثً - أو األلشاص اٌرٍ ذثاع فٍ اٌصُذٌُاخ غشَك اٌطؼاَ

ذخفُط  ِّاسسح اٌرّاسَٓ اٌشَاظُح ِثاششج، َؼًّ ػًٍ

ٔسثح اٌىشتىهُذساخ اٌّطٍىتح فٍ اٌجسُ ِّا َمًٍ ِٓ 

 .ِسرىي اٌطالح

خثشاء اٌرغزَح ذفسُشهُ ٌألِش، تأْ اٌذهىْ  وَسرىًّ

سشَاْ اٌذَ  واٌثشوذُٓ ِٓ اٌّىاد اٌرٍ ذؼًّ ػًٍ إتطاء

وتاٌراٌٍ ذشؼشَٓ تاٌرؼة و اإلسهاق تؼذ ذٕاوٌهّا فٍ 

ذٍه األػشاض ػٍُه أْ ذحافظٍ  اٌطؼاَ، وحرً ذرجٕثٍ

وشتىهُذساخ ٌإلتماء ػًٍ :  تشوذُٓ 4:1ػًٍ ٔسثح 

 .اٌطالح اٌّطٍىب ِسرىي

 

 
 



 :والمكسرات سلطة الخضراوات

ستّا َخًُ ٌه أْ ذٕاوي غثك سٍطح غٍٕ تاٌخعشاواخ 

َىىْ ِٓ أفعً اٌّأوىالخ لثً ِّاسسح  اٌطاصجح

 اٌرّاسَٓ اٌشَاظُح، وٌىٓ اٌؼىس هى اٌصحُح حُث

اٌطثٍ أْ ذٕاوي اٌخس و " ِاهى" صذس ػٓ ِشوض 

اٌخعشاواخ  اٌثشووٍٍ و اٌٍّفىف و اٌمشٔثُػ وتالٍ

 .اٌغُٕح تاألٌُاف، ِٓ األِىس اٌّضػجح ٌٍجهاص اٌهعٍّ

األٌُاف َؼًّ ػًٍ ػذَ اٌشؼىس تاٌشاحح  ورٌه ألْ ذٕاوي

ذّاسسُٓ  فٍ ِٕرصف اٌرّاسَٓ اٌشَاظُح، خاصح ػٕذِا

ذّاسَٓ سَاظُح ذحراج ٌّضَذ ِٓ إٌشاغ ِثً سَاظح 

 .اٌجشٌ

اٌغُٕح تاألٌُاف واٌّىسشاخ اٌرٍ  وّا أْ اٌخعشاواخ

 ذحرىٌ ػًٍ دهىْ، ال َسّحاْ ٌؼٕصش اٌىشتىهُذساخ

 .تإِذاد اٌجسُ تاٌطالح اٌالصِح

 
 

 

 :والجيلي عصير الفىاكه

ِٓ اٌّششوتاخ واٌّأوىالخ إٌّّىع ذٕاوٌها لثً ِّاسسح 

اٌشَاظُح، اٌؼصائش اٌغُٕح تاٌسىش و أوىاب  اٌرّاسَٓ

ذسثة إصػاجا  اٌجٍٍُ و ِششوتاخ اٌطالح اٌؼاٌُح، حُث

ٌٍّؼذج و إسهاال، سغُ أٔها ذؼًّ ػًٍ سشػح ذؼضَض 

ٌفرشج لصُشج، ٌرجذٌ أٔه اسرٕفزِخ  اٌطالح وٌىٓ ٌألسف

 .غالره تسشػح وال َىجذ ِخضوْ

اٌرغزَح ترٕاوي ذٍه اٌّششوتاخ  ٌزٌه َٕصحه خثشاء

تجأة أغؼّح ذحرىٌ ػًٍ اٌىشتىهُذساخ خاصح إرا 

 .ذشغثُٓ فٍ اٌحصىي ػًٍ غالح ذسرّش ٌّذج غىٍَح وٕد

اٌحّعُح، خاصح  وّا َٕصحىْ ترجِٕة ششب اٌؼصائش

إرا وٕد ذخططُٓ ٌرىثُف اٌرّاسَٓ اٌشَاظُح، حرً 

 .تاٌحّىظح ذرفادٌ اإلصاتح
 

 

 
 

                    جاِؼح تغذاد 
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            اٌصحح إٌفسُح واٌؼمٍُح 

 

  اطعمة تجنبها قبل الرياضة         
 

 
 

                      اػذاد 

               ٔىساٌهذي اتشاهُُ 

                  حٕاْ حسُٓ 

ػٍُ إٌفس اٌطثٍ 

اششاف                          

ػٍٍ وشَُ خعُش •               د



 


