
Praktyczne przykłady zastosowania proponowanych strategii żywieniowych 
 

Z doświadczenia wiem, że przedstawione strategie żywieniowe rodzą wiele wątpliwości i 

pytań, zwłaszcza w kontekście różnych pór, w których realizujemy treningi. Podaję więc kilka 

możliwych scenariuszy, które pomogą wam w planowaniu posiłków w odniesieniu do pory, w 

jakiej ćwiczycie.  

a) Trening rano 

Jeśli dzień wcześniej na noc zjesz posiłek węglowodanowy i nie odczuwasz rano negatywnych 

skutków niskiego poziomu glukozy we krwi, to możesz spróbować ćwiczenia na czczo. 

Bezpośrednio po treningu jesz węglowodany proste i białko – może to być odżywka białkowa 

z bananem. Następnie jesz „śniadanie” białkowo-tłuszczowe i potem obiad bazujący na 

białkach i tłuszczu, a na kolację same węglowodany. Jeśli nie chcesz ćwiczyć na czczo, przed 

treningiem wypij szklankę soku lub zjedz owoc, unikaj wtedy białka i tłuszczów, ponieważ 

trawią się one znacznie dłużej i musiałabyś odczekać z treningiem. Po treningu wrzucasz 

węglowodany proste i białko, a potem jesz już tak samo, jak opisałam wyżej.  

Posiłek przedtreningowy Brak lub lekka przekąska – sok, owoc 

Posiłek potreningowy Węglowodany proste i białko 

Śniadanie  Białkowo-tłuszczowe 

Obiad Białkowo-tłuszczowy 

Kolacja  Węglowodany złożone 

 

b) Trening około południa 

Rano jesz śniadanie białkowo-tłuszczowe, ale z węglowodanami złożonymi, czyli łączysz tutaj 

śniadanie z posiłkiem przedtreningowym, a po blisko 3 godzinach zaczynasz trening. Jeśli 

śniadanie zjesz o 8.00, to trening robisz o 11.00, jeśli o 9.00 – to trenujesz o 12.00. Po treningu 

spożywasz węglowodany proste i białko, potem białkowo-tłuszczowy obiad, a na kolację 

węglowodany złożone.  

Śniadanie / posiłek przedtreningowy Białkowo-tłuszczowe, węglowodany złożone 

Posiłek potreningowy Węglowodany proste i białko 

Obiad Białkowo-tłuszczowy 

Kolacja  Węglowodany złożone 

 

c) Trening po południu 

Rano jesz śniadanie białkowo-tłuszczowe, potem obiad białkowo-tłuszczowy, ale także z 

węglowodanami złożonymi, po treningu węglowodany proste i białko, a na kolację same 

węglowodany.  

Śniadanie Białkowo-tłuszczowe 

Obiad /posiłek przedtreningowy Białkowo-tłuszczowy i węglowodany złożone 

Posiłek potreningowy Węglowodany proste i białko 

Kolacja  Węglowodany złożone 

 



d) Trening wieczorem 

Rano jesz śniadanie białkowo-tłuszczowe, warto zaserwować je nieco później, żeby na dłużej 

zapewnić sobie poczucie sytości. Następnie spożywasz obiad białkowo-tłuszczowy. Kolejny 

posiłek spożywasz na 2-3 godziny przed treningiem i powinien on zawierać węglowodany 

złożone oraz białko. Po treningu zjadasz posiłek potreningowy i kolację w jednym, czyli 

węglowodany proste, białko i węglowodany złożone. Kluczowe jest, byś nie zaniedbała 

ostatniego posiłku. Bez względu na to, o której kończysz trening, musisz coś zjeść, zanim 

pójdziesz spać.  

Śniadanie Białkowo-tłuszczowe  

Obiad  Białkowo-tłuszczowy  

Posiłek przedtreningowy Węglowodany złożone i białko 

Kolacja / posiłek potreningowy Węglowodany proste, złożone i białko 

 

 


