PLANNING ALIMENTARI PRIMERA SETMANA
DIA 1

DIA 2

DIA 3

DIA 4

DIA 5

DIA 6
Beguda vegetal

Iogurt d’ovella
amb fruita i llavors
de xia

Porridge de
quinoa o civada
amb fruits secs i
nabius

Iogurt de cabra

Batut de beguda
vegetal amb
fruita i fruits secs

Torrades
integrals amb
gall d’indi, kiwi i
llavors de sèsam

Pa de segó amb
melmelada
casolana

Pa integral amb
humus, ruca i
tomàquet

Suc de taronja
natural

Infusió

Peça de fruita

Suc de taronja
natural

Torrades de pa de
fajol amb salmó,
alvocat, llavors i
germinats

Entrepà de
formatge

Grapat de fruits
secs

Quinoa amb
verdures
(albergínia,
tomàquet,
pastanaga i ceba)
i bolets

Pasta d’espelta
amb verdures

Arròs integral
amb verdures i
gambes

Beguda vegetal

ESMORZAR

Entrepà amb
tomàquet,
enciam, ou dur i
alvocat

Peça de fruita

MIG MATÍ

DINAR

Grapat de fruits
secs

Cuscús amb
carbassó, pebrot
vermell, ceba i
pollastre

Empedrat de
cigrons amb
carbassó,
cogombre,
tomàquet i blat
de moro

Gall d’indi a la
planxa

Iogurt de soja
amb muesli

Amanida de
patata amb
pebrot vermell,
espàrrecs, ceba,
olives negres i
tonyina

Llenties amb
verdures
(pastanaga,
pebrot, mongeta
verda i ceba)
Bistec de vedella

Infusió

Infusió
Iogurt de soja

BERENAR

Crepe de fajol
amb plàtan,
crema de cacau
casolana i nous

Entrepà de gall
d’indi

Bacallà amb
samfaina

Galetes de
civada sense
sucre

DIA 7

Peça de fruita

Batut de beguda
vegetal i fruita

Torrades amb
paté vegetal i
llavors de sèsam

Pa integral amb
xocolata pura

Iogurt d’ovella
amb fruita i xia

Batut de beguda
vegetal i fruita

Minestra de
verdures al vapor
amb patata

SOPAR

Salmó a la planxa

Amanida
d’enciam amb
tomàquet,
germinats,
llavors de sèsam
i ou dur

Crema de
carbassó amb
crostons de pa
torrat
Pollastre a la
planxa

Amanida de
brots verds i
remolatxa i
llavors de sèsam

Lluç al forn amb
i verdures
(pebrot vermell,
ceba i
albergínia) i
moniato

Bròquil al vapor
amb carbassa i
patata
Rap a la planxa

Pizza casolana
de polenta amb
tomàquet i
carbassó

DIA 11

DIA 12

DIA 13

Arròs salvatge
amb verdures
Broqueta de tofu
amb verdures

PLANNING ALIMENTARI SEGONA SETMANA
DIA 8

ESMORZAR

Porridge de flocs
de civada amb
poma i préssec

Entrepà de gall
d’indi

MIG MATÍ

Peça de fruita

DIA 9

DIA 10

Beguda vegetal
Torrades amb
rodanxes de
tomàquet i
alvocat

Suc de taronja
natural
Entrepà de
formatge

Iogurt d’ovella
amb fruita i nous

Suc de taronja
natural
Torrades de pa de
fajol amb salmó,
llavors i germinats

Porridge de
civada amb
fruits secs i
nabius

Suc de taronja
natural
Entrepà de
pernil salat

Torrades amb
formatge fresc i
codony

Púding de flocs
de quinoa amb
fruits vermells

Suc de
pastanaga i
taronja natural
Crepe de fajol
amb plàtan i
melmelada de
figues

Peça de fruita

Batut de beguda
vegetal i fruita

DIA 14

Torrades
integrals amb
melmelada
casolana

Barreta de
cereals casolana
o energy balls
(consumir durant
la prova en cas
de necessitar
energia)

DINAR

BERENAR

Quinoa amb
verdures
saltejades i ou
dur

Iogurt de cabra
amb avellanes

Amarant amb
espàrrecs verds i
xampinyons

SOPAR

Cues de rap al
forn

Saltejat de
verdures
(mongeta
tendre, ceba,
pastanaga i
xampinyons)
amb pasta
integral i tonyina

Cigrons saltejats
amb espinacs i
panses

Infusió

Batut amb
beguda vegetal,
plàtan madur,
maduixes, xia i
canyella

Pa integral amb
xocolata negra
pura
Crema de
carbassa,
pastanaga,
porro i patata
Costelles de
conill a la planxa

Gall d’indi a la
planxa

Arròs integral
amb verdures
Hamburguesa
de vedella
ecològica

Albergínia al forn
farcida de mill,
carn picada,
ceba i pebrot
vermell

Amanida de
mongetes
blanques (ceba,
pebrot vermell,
tomàquet, all
tendre) i ou dur

Moniato al forn

Amanida
d’enciam amb
germinats d’alfals,
tomàquets xerri,
tofu i pipes de
gira-sol

Torrades amb
crema de
cacauet
casolana i plàtan

Iogurt de soja

Beguda de
civada amb
granoles

Peça de fruita

Amanida de ruca
Llenguado al
amb tomàquets
forn amb patates
xerri, alvocat,
i verdures
magrana i llavors
escalivades
(albergínia,
Truita de patata i
tomàquet i ceba)
ceba amb pa
amb tomàquet

Peça de fruita
Arròs basmàtic
amb verdures i
bolets
Salmó a la
planxa

Espaguetis amb
pebrot, carbassó
i nous
Pollastre a la
planxa amb
amanida

Iogurt natural
d’ovella amb
flocs de civada i
fruita
Mill amb
verdures
Hamburguesa
vegetal

* les quantitats s'han de personalitzar en funció de les necessitats individuals, en cas de
dubtes podeu acudir a un professional de la nutrició.

RECOMANACIONS GENERALS
-

Realitzar una alimentació equilibrada fraccionada en un mínim de 5 àpats diaris

-

Mastegar bé els aliments abans d’empassar-los per facilitar el procés de digestió

-

Evitar les temperatures extremes en aliments i begudes ja que ens poden irritar la mucosa gàstrica.

-

Prioritzar l’ús de coccions suaus i amb poc greix com la planxa, el vapor, bullit, forn, papillot, evitant els fregits i arrebossats

-

Procurar un consum de 3 racions de fruita i un mínim de 2 racions de verdura al dia, una d’elles en cru.

-

Limitar el consum de sal, optar per condimentar els plats amb espècies, vinagre o un raig de llimona.

-

Beure un mínim de 1,5-2 litres d’aigua al dia. Durant els entrenaments o esdeveniments esportius consumir a més a més 150 ml de
líquid (aigua i beguda isotònica) cada 20 minuts, i al acabar reposar les pèrdues. Evitar el consum de begudes refrescants, sucs
envasats i begudes alcohòliques.

-

Els hidrats de carboni són la principal font d’energia pel nostre cos, així que n’hem de consumir a diari i en una quantitat suficient,
especialment si ens preparem per una prova esportiva com una mitja marató. La pasta, els cereals i pseudocereals (quinoa, amarant,
fajol), les llegums i els tubercles són font d’hidrats de carboni. Intentarem prioritzar el consum de cereals integrals en la nostra
alimentació habitual ja que són font de fibra, proteïnes i minerals.

-

Procurar optar pel el consum de greixos amb un perfil lipídic saludable com l’oli d’oliva, els fruits secs i el peix blau.

-

Prioritzar el consum de peix front el de carn (limitar a 2-4 cops a la setmana, i fer un consum esporàdic de carn vermella), i procurar el
consum de fonts de proteïna vegetal com les llegums (2-3 cops/setmana), pseudocereals (quinoa, amarant, fajol) i derivats de la soja
(tofu, tempeh, soja texturitzada, miso).

RECOMANACIONS ALIMENTARIES PELS TRES DIES PREVIS A LA PROVA
-

Els dies previs a la prova s’ha d’augmentar la ingesta d’aliments rics en hidrats de carboni per assegurar que les reserves d’aquests en
forma de glicogen al nostre cos són suficients per tenir energia i rendir el dia de la prova evitant que s’esgotin ràpidament i aparegui la
fatiga. En el nostre cas serà de vital importància l’últim àpat principal que es faci el dia previ a la prova, és a dir, el sopar, per això en el
planning us hem proposat que consumiu un bon plat d’arròs.

-

Hidratar-nos de manera freqüent, un mínim de 2 litres d’aigua al dia (uns 8 gots), si s’ha entrenat beure més quantitat per reposar les
pèrdues (consumir també begudes isotòniques per reposar les pèrdues de sals minerals). Ens podem hidratar amb aigua, infusions i
sucs de fruita naturals.

RECOMANACIONS D’INGESTA ABANS DE LA PROVA
-

L’esmorzar serà l’últim àpat que farem abans de la prova. Ha de ser un esmorzar lleuger però molt energètic, amb aliments rics en
hidrats de carboni però que contingut poca quantitat de fibra (evitarem els cereals integrals), greixos i proteïnes perquè siguin fàcils de
digerir i no provoquin molèsties gastrointestinals durant la prova. Us aconsellem també evitar el consum de cereals amb gluten (optar
per cereals com la civada certificada, quinoa, blat de moro, arròs, etc.), ja que costen més de pair.

-

En el planning alimentari us hem proposat un crepe de fajol amb plàtan i melmelada de figues però podeu optar també per altres
preparacions com un porridge de civada o quinoa amb fruita fresca o dessecada, tortites d’arròs inflat amb hummus de cigró o
remolatxa o un batut amb fruita, beguda vegetal i flocs de civada.

-

Seria bo que aquest àpat es fes com a mínim 1 hora abans de la prova, millor encara si es pogués fer unes 3 hores abans, per
assegurar-nos així d’haver-lo digerit bé.

-

Hem de començar la prova ben hidrats, pel que és convenient beure entre 200 i 500 ml d’aigua uns 20 minuts abans del inici. Durant la
prova és important anar consumint aigua i begudes isotòniques (uns 150-200 ml cada 15-20 minuts) per evitar la deshidratació.

RECOMANACIONS D’INGESTA DESPRÉS DE LA PROVA
-

Després de la prova és important reposar el que hem gastat i reparar els teixits que s’hagin pogut danyar durant la prova. Per fer-ho és
important que fem un àpat ric en hidrats de carboni (recuperar les reserves de glicogen muscular) i amb una quantitat suficient de
proteïna (reparar teixits danyats). La recuperació ha de començar quan abans millorar un cop acabada la prova així que si encara
trigarem unes hores en dinar seria bo que tinguéssiu a mà algun batut de recuperació (per exemple un batut de plàtan, maduixa, iogurt
de soja, beguda vegetal i llavors de xia) o bé unes barretes fetes per exemple amb civada, ou i ametlles.

-

Evitarem el consum de carns vermelles com a font de proteïna ja que venen acompanyades de greixos saturats que ens costaran de
digerir, pel que optarem pel consum de carns blanques o peix, però també per proteïnes d’origen vegetal com les llegums o els fruits
secs.

-

En el planning alimentari us hem proposat que us prepareu per dinar un plat de pasta com a font d’hidrats de carboni, i pollastre i nous
com a font de proteïna.

-

Després de la prova hem de recuperar les pèrdues d’aigua i sals minerals, ho podem fer amb begudes isotòniques, millor si són
casolanes.

