ESSMOR
RZAR BÉ
B PER REN
NDIR MILLO
OR
L’esm
morzar abanss de l’exercicci l’hem de fer
f o no? Mo
olt o poc? Aq
quest és un d
dubte per a molts
que la Mutualitatt Catalana dee Futbolistes us intentaràà esbrinar.
Si ten
ns un partit de futbol peel matí has de
d fer un esm
morzar nutritiu i equilibrrat. El millor per a
un paartit a les 12 del matí ha d’aportar to
ots els nutrie
ents necessaaris per realittzar activitatt física
en òp
ptimes condiicions. Els paartits en horari de matí són
s molt freq
qüents en ell futbol base
e, amb
una forquilla
f
horàària que va des
d de les 9.0
00 del matí fins les 14 ho
ores.
Seria bo que els entrenadors
e
preguntin alls seus jugad
dors per l’esm
morzar que h
han fet. Sempre hi
b
aigua. Altres un rrefresc o begudes
hauràà algú que no a esmorzat res, i taan sols ha begut
isotòniques. I pitjjor encara, begudes
b
energètiques. Potser algú reespongui quee patates fre
egides
f
Pocs hauran fet un
u esmorzar correcte.
amb ou ferrat, o fruites.
Dade
es que has de
e conèixer:
‐ S’haa de diferencciar si ets un
n nen o un adolescent en
n edat de creeixement o ssi ets un adu
ult. Els
primeers necessiteen una aporttació major de
d proteïnes,, calci, ferro i vitamina C..
, amateur o nen, el faci jjugar millor en un
‐ No hi ha cap aliment que un
n futbolista professional
p
partitt.
‐ L’essmorzar ha de
d ser nutrittiu i equilibrrat perquè això
a
millorarà el teu rendiment físic en el
partitt.
‐ Un esmorzar incorrecte síí que dismin
nuirà el teu rendiment,, no només físic sinó també
t
psíqu
uic.
‐ La glucosa
g
és el principal hid
drat de carbo
oni que utilitza l’organism
me com a fon
nt d’energia per al
músccul, ja que augmenta elss depòsits dee glucogen muscular
m
que van a utiliitzar‐se duraant un

partitt. Si el teu múscul
m
no té
t glucogen et cansaràs abans, patiràs rampes i se’t pujaraan els
besso
ons.
‐ La glucosa
g
tamb
bé és la principal font d’energia del cervell. Per tant,
t
si no has esmorzatt res o
noméés has pres una
u mínima porció de glucosa,
g
duraant el partit disminuirà la teva gluco
osa en
sang (una baixad
da de sucre o hipoglucèm
mia) i t’esgotaràs físicam
ment abans. A més, potss patir
mareejos i fins i tot pèrdua de consciència,, suor fred, etc.
e
‐ I a nivell
n
cerebraal, has de sab
ber que les neurones
n
només s’alimen
nten de glucosa, per tantt, si et
falta glucosa less neurones s’alentiran i com a con
nseqüència també es tornaran lents els
É a dir, quee tindràs un
na disminució del
proceessos cerebrrals, es a diir, et costarrà pensar. És
rendiiment i un paartit per oblidar.
‐ Si menges
m
massses productees rics en greeixos (olis, mantega, emb
botits, ous feerrats, bacon
n...) et
produ
uiran una digestió més llarga pel qu
ue ha de serr un esmorzaar i et sentirràs pesat, i potser
p
amb nàusees o vò
òmits, i tamb
bé meteorism
me (flatulènccies).
‐ Hass d’esmorzarr, com a míínim, tres ho
ores abans de
d l’inici del partit. Això
ò es degut a que
duran
nt la digestió augmentaa el reg sanguini del tub digestiu, amb la qual cosa disminueix
aquesta quantitat d’aportació sanguínia a nivell musscular i cerebral. Per tan
nt, tindries menor
m
rendiiment físic, i et fatigaries abans.
Has de
d saber, quee si esmorzess correctameent millorarààs el teu rend
diment físic i psíquic.
Recomanacions per
p un esmo
orzar en cond
dicions:
‐ Si el
e partit és a les 12.00 hores, esmo
orza a les 9.00, amb traanquil∙litat, mastegant bé
b els
alimeents i gaudint del que meenges.
‐ No mengis
m
coses a les que no
n estiguis haabituat. Has de fer‐ho co
om ho fas sem
mpre, però hauràs
h
d’auggmentar les quantitats.
q
‐ Hass de tenir en
n compte qu
ue els productes que consumeixis hauràs de diggerir‐los abaans de
l’escaalfament.
‐ Evita productes ensucrats (b
brioixeria ind
dustrial, cere
eals ensucrats, massa succre en la llet).
‐ I peer a que l’eesmorzar siggui equilibrat, abans de
e competir has
h d’augmeentar la quaantitat
d’hidrats de carboni (pa, torrrades, galetees, cereals, pasta, arròs, patata), man
ntenir la quaantitat
de prroteïnes (perrnil dolç, pernil de gall dindi,
d
truita a la francesaa) i disminuiir els greixoss (olis,
manttega, millor llet desnatad
da) i prendre vitamines i minerals,
m
fru
uites fonameentalment.
Algun
ns models d’’esmorzar:
‐ Llet amb cacau + cereals (m
millor integraals) + 2 torrades de pa am
mb melmelaada + pernil dolç
d +
fruitaa o suc de fru
uites.
‐ Llett amb cacau + galetes + 2 torrades amb melme
elada + 1 tru
uita francesa + fruita o suc
s de
fruitees.

‐ Llet amb cacau + pasta cuitaa aromatitzaada amb herrbes + pernil de gall dind
di + fruita o suc
s de
fruitees.
‐ Llet amb cacau + arròs cuit + pernil dols + fruita o suc de fruites.
‐ 2 iogurts + torraades amb forrmatge fresc + pernil de gall
g dindi + fruita o suc de fruites.
‐ Llet amb cacau patata
p
cuita + truita a la francesa + frruites o suc de
d fruites.
‐ Llet amb cacau + cereals inttegrals + 1 io
ogurt amb civada o mel + 1 torrada aamb melmellada +
fruitaa o suc de tru
uites.

