
תפריט 
ספורטאים
ומתאמנים

לאחר האימון מתרחשים תהליכי התאוששות, כחלק מהסתגלות הגוף לאימון קבוע,
המאפשרים שיפור יכולות ביצוע גופניות והגדלת משך המאמץ העתידי.

התזונה שלפני ואחרי אימון תורמת לתהליכי בניה מחודשת ועליה הדרגתית
של מקורות אנרגיה בשרירים.

למה זה טוב
תפריט למתאמנים?

 כדי לעזור לגוף להתאושש, מומלץ שהארוחה שלאחר האימון תספק לגוף את רכיבי המזון 
החיוניים לבניה והתחדשות: נוזלים, ויטמינים ומינרלים, פחמימות, חלבונים, חומצות שומן חיוניות.

, סוג האימון ועצימותו. מומלץ להתייעץ עם תזונאי\ת ספורט. *  כמויות מדויקות תקבענה בהתאם למשקל המתאמן, משך האימון

התזונתיים  והערכים  זו  בחוברת  המופיעים  והמוצרים  המנות  רפואיות.  תכונות  להם  ליחס  ואין  תרופה  ואינם  מזון,  מוצרי  הינם  מוצרינו  לדעת!  חשוב 
לפתח,  העת  כל  שוקדת  ארומה  אביב-יפו.  בתל  המצויים  אלו  למעט  בישראל  ארומה  סניפי  כל  את  הכוללים  בלבד,  ישראל  ארומה  לסניפי  תקפים  שלהם 
אליהם  להתייחס  ויש  אלה,  בערכים  שינויים  לחול  יכולים  זאת,  עם   .  2018 לפברואר  נכונים  זו  בחוברת  המפורטים  הערכים  מוצריה.  את  ולעדכן  לשפר 
v.02.2018 בלבד.  להמחשה  זה  בעלון  התמונות  דיאטטי.  או  רפואי  ייעוץ  מחליפים  אינם  כאן  המופיעים  והמידע  הנתונים  בלבד.  מייצגים  כערכים 

התפריט של ארומה
המומחים של מכון וינגייט

לספורטאים המתאמנים אימון ממושך 
)מעל שעתיים( או בתדירות יומיומית 

השעתיים הראשונות שלאחר האימון מכונות "חלון ההזדמנויות". 
בזמן זה חלים תהליכי התאוששות מואצים. במקרים אלו חשוב 

, ואנו  לנצל את חלון ההזדמנויות ולאכול עד שעתיים מתום האימון
ממליצים על המנות בתפריט זה. 

*  לספורטאים המתאמנים 3-4 פעמים בשבוע, מרווח הזמן בין האימונים מאפשר 
התאוששות מלאה ולכן אין חובה לאכול מיד בתום האימון.

לעוסקים בפעילות גופנית, 
התאוששות השרירים מתרחשת 

במהלך 48 השעות שלאחר האימון

לכן מומלץ לאכול שעתיים עד שלוש שעות 
, וכן ביממה שלאחר האימון בצורה  לפני אימון

 מאוזנת. 
תפריט זה והמנות המומלצות בו יכולים 

לסייע לכם בכך.



327 קלוריות
22 גר׳ חלבונים

40 גר׳ פחמימות
2% שומן

חצי כריך סלמון עם 
גבינה לבנה 5% + מיץ 

סלק-תפוח-גזר-סלרי

793 קלוריות 
51 גר׳ חלבונים

99 גר׳ פחמימות
2% שומן

מנות עד

350
ות רי קלו

סלטים מחושבים ללא תוספת לחם וללא רטבים המוגשים בצד המנה, אלא אם כן צוין אחרת.
כל הכריכים הינם מלחם דגנים קל.

228 קלוריות
20 גר׳ חלבונים
13 גר׳ פחמימות

7% שומן

חצי כריך טונה

340 קלוריות 
16 גר׳ חלבונים

34 גר׳ פחמימות
3% שומן

כריך ביס טונה + 
סלט ירוק קטן +

משקה ג'ינג'ר חם 
או קר

253 קלוריות
19 גר׳ חלבונים

17 גר׳ פחמימות
6% שומן

 חצי כריך חביתה 
עם גבינה לבנה 5%

574 קלוריות
56 גר׳ חלבונים

42 גר׳ פחמימות
3% שומן

טוסט חמד, מוגש עם 
סלט ישראלי קטן

635 קלוריות 
42 גר׳ חלבונים
71 גר׳ פחמימות

2% שומן

60 דק‚
סאפ )חתירה( 

30 דק‚ 
כדורעף

40 דק‚ 
שחייה

30 דק‚ 
הליכה 

5 קמ״ש(  (

45 דק‚ 
אימון משקולות

45 דק‚
טניס

60 דק‚
פילאטיס מכשירים 

40 דק‚
כדורסל

45 דק‚
סנובורד

45 דק‚
טיפוס קירות

45 דק‚
10.5 קמ״ש(  ריצה )

60 דק‚
קיקבוקס 

90 דק‚
כדורגל

90 דק‚
אופני כביש

60 דק‚
ספינינג 

 המומלצות 
לפעילויות כגון:

 המומלצות 
לפעילויות כגון:

606 קלוריות
29 גר׳ חלבונים

60 גר׳ פחמימות
5% שומן

 כריך אבוקדו + 
מיץ סלק-תפוח-גזר-סלרי

572 קלוריות
46 גר׳ חלבונים

60 גר׳ פחמימות
3% שומן

סלט עדשים וסלק +
2 פרוסות לחם קמח מלא

ן בי מנות 

350-650
ות רי קלו

708 קלוריות
38 גר׳ חלבונים

79 גר׳ פחמימות
4% שומן

כריך סביח + 
מיץ תפוזים

 סלט טונה רגיל + 
2 פרוסות לחם מלא +

מיץ גזר

סלט קינואה +
משקה ג'ינג'ר חם או קר

760 קלוריות
29 גר׳ חלבונים
71 גר׳ פחמימות

5% שומן

 סלט ארומה רגיל + 
2 פרוסות לחם מלא + 

מיץ גזר

 המומלצות 
לפעילויות כגון:

מנות מעל

650
ות רי קלו

800 קלוריות
53 גר׳ חלבונים

53 גר׳ פחמימות
6% שומן

 בוקר ישראלי עם תוספות: 
טונה, גבינה לבנה 5%, פלפל 

קלוי + 2 פרוסות לחם קמח 
מלא, טחינה, זיתים + אספרסו

ספורטאים ומתאמנים 
מקפידים על ארוחת בוקר


