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Υπάρχουν δύο λόγοι για να πίνουμε υγρά: (1) να παραμένουμε ενυδατωμένοι και (2) να 
παρέχουμε στο σώμα καύσιμα. 
 
Κατά τη διάρκεια της προπόνησης 
 
Ανεξάρτητα από την ηλικία ή τη διάρκεια της προπόνησης, όλοι οι 
κολυμβητές χρειάζονται υγρά κατά τη διάρκεια της προπόνησης για να 
μην αφυδατωθούν. Αυτό επιτυγχάνεται εύκολα με μια δυο γουλιές 
νερού κάθε 15-20 λεπτά. Καθώς οι κολυμβητές προοδεύουν, οι 
προπονήσεις γίνονται μεγαλύτερες και δυσκολότερες. Είναι 
αποδεδειγμένο ότι όταν η άσκηση διαρκεί πάνω από 90 λεπτά 
μπορούμε να αποκομίσουμε κέρδος από μία συμπληρωματική πηγή 
καυσίμων. Αυτή μπορεί να είναι ένα ισοτονικό ποτό. Αλλά δεν πρέπει 
να ξεχνούμε την ενυδάτωση. Τα ποτά είναι πολύ δυνατά ή πολύ 
«πυκνά» και έτσι παρέχουν καύσιμα αλλά συγχρόνως παρεμποδίζουν 
την απορρόφηση υγρών και συχνά οδηγούν σε κράμπες.  
 
Μακροχρόνιες έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα ποτά που περιέχουν 6-8% υδατάνθρακες κατά 
βάρος, παρέχουν μία τέλεια ισορροπία. Περιέχουν αρκετούς υδατάνθρακες για να παρέχουν
καύσιμα στη διάρκεια μακράς άσκησης, αλλά δεν έχουν τόσους πολλούς υδατάνθρακες ώστε να
παρεμποδίζεται η απορρόφηση υγρών. Μια-δυο γουλιές κάθε 15-20 λεπτά διατηρεί τα επίπεδα 
καυσίμων του σώματος, βοηθά στην παρεμπόδιση καταβολισμού ιστών και διατηρεί τα επίπεδα
ενυδάτωσης. Εάν ένα ισοτονικό ποτό περιέχει περισσότερο από 6-8% υδατάνθρακες θεωρείται 
πολύ «δυνατό» για να είναι αποτελεσματικό στη διάρκεια της άσκησης.
 
Μετά τη προπόνηση 
Το νερό αποτελεί θαυμάσια επιλογή για την αναπλήρωση των υγρών μετά την προπόνηση. Είναι
πάντα καλό να πίνουμε ένα ποτήρι. Μετά όμως από μία σκληρή προπόνηση, η αναπλήρωση των
καυσίμων είναι εξίσου σημαντική. Οι κολυμβητές χρειάζονται λίγο περισσότερο από 1 γραμμάριο
υδατανθράκων για κάθε κιλό βάρους, ανά ώρα μετά την προπόνηση, και αυτό το χρειάζονται
μέσα στην πρώτη ώρα. 
 

Συχνά ένα αθλητικό ποτό που είναι εύπεπτο και απορροφάται
εύκολα, μπορεί να παρέχει έναν εύκολο τρόπο να πάρουμε αυτά
τα καύσιμα μέσα στα πρώτα 20 λεπτά. Υπάρχουν διάφορα ποτά
στην αγορά που θα μπορούσαν να το επιτύχουν αυτό, αλλά να
προσέχετε αυτά που περιέχουν υψηλά ποσά πρωτεΐνης. Λίγη
πρωτεΐνη δεν βλάπτει, στην πραγματικότητα μπορεί και να
βοηθήσει ενισχύοντας την αποκατάσταση της βλάβης των ιστών
και τη διαδικασία αναδόμησης. Υπερβολικά ποσά πρωτεΐνης

όμως, ειδικά όταν η πρωτεΐνη αντικαθιστά τους υδατάνθρακες, μπορεί να αποβούν καταστροφικά
στη διαδικασία αναδόμησης μετά την προπόνηση. 
 
***Να θυμάστε ότι: 
1. Οι υδατάνθρακες αποτελούν το πρωταρχικό καύσιμο στη διάρκεια 
δύσκολων προπονήσεων. Η πρωτεΐνη χρησιμοποιείται ως καύσιμο στη 
διάρκεια της άσκησης μόνον όταν δεν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες 
υδατανθράκων και λιπών. Αυτό μπορεί να συμβεί στις προπονήσεις μεγάλης 
διάρκειας ή υψηλής δυσκολίας, οπότε το σώμα χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο 
μέρος των αποθηκευμένων υδατανθράκων του και πρέπει να βγει μία 
πρόσθετη πηγή ενέργειας. Εάν δεν παρασχεθεί μία πρόσθετη πηγή 
υδατανθράκων (αθλητικό ποτό) το σώμα στρέφεται προς την αποθηκευμένη 
πρωτεΐνη, δηλαδή στους μυς σας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πίνουμε 
διαλύματα υδατανθράκων (σάκχαρα) - ηλεκτρολυτών (νάτριο, κάλιο κ.α.) 
στη διάρκεια της προπόνησης, για να αποφύγουμε τη χρήση της πρωτεΐνης 
του σώματος. Και για αυτό είναι σημαντικό να αντικαθιστάτε τους υδατάνθρ
στη διάρκεια της προπόνησης... ώστε να αρχίσετε την επόμενη προπόνηση με μια δεξαμενή
γεμάτη καύσιμα! 

ακες που χάνονται

 
2. Μετά την άσκηση, το σώμα είναι πολύ ευαίσθητο στην ορμόνη ινσουλίνη. Η ινσουλίνη είναι η
ορμόνη τα επίπεδα της οποίας αυξάνονται κάθε φορά που αυξάνονται τα επίπεδα σακχάρου στο
αίμα. Με άλλα λόγια κάθε φορά που ένας κολυμβητής τρώει υδατάνθρακες, αυξάνονται τα
επίπεδα σακχάρου στο αίμα και μετά αυξάνεται και η ινσουλίνη. Η δουλειά της ινσουλίνης είναι 



να απομακρύνει τα σάκχαρα από το αίμα και έτσι να καταστήσει δυνατή την αποθήκευση τους ως
γλυκογόνο. Το γλυκογόνο, η μορφή αποθήκευσης των υδατανθράκων, είναι αυτό που αναζητά
το σώμα για καύσιμο όταν η άσκηση είναι πολύ έντονη. Αυτό συμβαίνει συχνά στη διάρκεια μιας 
σκληρής προπόνησης, και γι αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναπληρώνεται το γλυκογόνο πριν
την επόμενη προπόνηση. 
 
Στη διάρκεια της ημέρας 
Είναι το ίδιο σημαντικό να παραμένουμε σε κατάσταση ενυδάτωσης στη διάρκεια της ημέρας όσο
και μετά την προπόνηση. Οι περισσότεροι κολυμβητές το επιτυγχάνουν αυτό προσλαμβάνοντας
διάφορα υγρά στα πλαίσια της διατροφής τους, όπως νερό, χυμό φρούτων, γάλα, σούπες κ.λ.π.
Το νερό αποτελεί πάντα εξαίρετη επιλογή αλλά και τα άλλα ποτά συμπεριλαμβανομένων και των 
αθλητικών ποτών (που περιέχουν 6-8% υδατάνθρακες) είναι καλά. Απλά να θυμάστε ότι η
ποικιλία είναι το κλειδί μιας υγιεινής διατροφής. Εάν χρησιμοποιείτε αθλητικά ποτά στη διάρκεια
και μετά την προπόνηση, ίσως είναι καλύτερο να πίνετε νερό και χυμό φρούτων στη διάρκεια της 
ημέρας. Οι χυμοί είναι συχνά πιο υγιεινοί από τα αθλητικά ποτά ως προς το ότι τα σάκχαρα που
περιέχουν είναι φυσικά. Πάντα όμως να θυμάστε και να υπολογίζετε τη θερμιδική αξία των
χυμών και των ποτών. 
 
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως αθλητικό ποτό ορίστηκε αυτό που είναι ένα διάλυμα
υδατανθράκων - ηλεκτρολυτών 6-8 %. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΟΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΣΤΩ 
ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΠΟΣΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ. Αυτά περιέχονται στην 
κατηγορία απαγορευμένων ή εν δυνάμει βλαβερών ουσιών για τον αθλητή. 
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