


 Τι προσφέρει η άσκηση με βάρη στα γυμναστήρια; 

 Γυμνάζει ικανοποιητικά και πως συμβάλει στην 

διατήρηση της υγείας μας; 

 Τι πρέπει να γνωρίζουμε για σωστή εκγύμναση με 

τα βάρη; 

 Από τι πρέπει να αποτελείται η διατροφή όσων 

ασχολούνται με τα βάρη; 

 Τι είναι το body building και πώς πρέπει να 

τρέφονται οι body builders; 

 



 Τα βάρη δεν προορίζονται μόνο για τους άνδρες 

αλλά και για τις γυναίκες. 

 Δεν προσδίδουν υπερβολικό μυϊκό όγκο, αντίθετα 

βοηθούν αποτελεσματικά σε έλεγχο του σωματικού 

μας βάρους. 

 Τα βάρη βοηθούν στην γράμμωση του σώματος 

όμως για να έχουν αποτέλεσμα πρέπει να 

«ζορίζουν» τον ασκούμενο. 

  

 



 Τα βάρη που σηκώνει ο καθένας θα πρέπει να είναι 

ανάλογα με τη μάζα, το βάρος, και το σωματότυπό 

του. 

 Ο ασκούμενος δεν πρέπει να γυμνάζονται πάνω από 

τρεις φορές την εβδομάδα, και μέχρι 30΄ τη μέρα. 

 Το σωστό είναι ο ασκούμενος να μην χρησιμοποιεί 

στεροειδή, καθώς μπορούν να προκαλέσουν βλάβες 

στην σωματική του ακεραιότητα. 

 



    Απαραίτητη κρίνεται:  

 

 Επαρκής κατανάλωση υδατανθράκων για να καλυφθούν οι ενεργειακές 

σας ανάγκες για την άσκηση με βάρη αλλά και την αερόβια άσκηση 

 Η κατανάλωση της αναγκαίας ποσότητας πρωτεΐνης ημερησίως 

 Ο χρόνος κατανάλωσης τροφής πριν και μετά την περίοδο της άσκησης 

 Η κατανάλωση υγρών και ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης για 

την αποφυγή της αφυδάτωσης και την καθυστέρηση της κόπωσης. 

 H επαρκής κατανάλωση θερμίδων για να μπορέσει το σώμα να χτίσει 

μυϊκή μάζα. Οι θερμίδες πρέπει να σας καλύπτουν για τις βασικές 

ανάγκες του μεταβολισμού, για τις ενεργειακές ανάγκες κατά τη 

διάρκεια της άσκησης, για την αποκατάσταση των μυών μετά την 

περίοδο της άσκησης και τέλος για την αύξηση μυϊκού ιστού 





  Οι ποσότητες των τροφών μειώνονται ή αυξάνονται 

ανάλογα με το βάρος, τις θερμιδικές ανάγκες και την 

εμπειρία του αθλητή/ασκούμενου. 

 Απαραίτητα είναι τα τρία μακροπρόθεσμα συστατικά, τα 

λίπη, οι υδατάνθρακες και οι πρωτεΐνες. 

  Η βάση της διατροφής πρέπει να είναι φυσικές τροφές με τη 

μικρότερη δυνατή επεξεργασία. Να μη διαφέρουν πολύ από 

την πρωτογενή τους μορφή και να είναι χαμηλού 

γλυκαιμικού δείκτη. 

  Τα απόλυτα κακά είναι η ζάχαρη και το άσπρο αλεύρι. 

 

 

 

 

 



 Τα απόλυτα καλά λίπη είναι τα ωμέγα-3 λιπαρά και τα 

απόλυτα κακά είναι τα τρανς λιπαρά  

  Οι θερμίδες που θα παίρνει ο ασκούμενος από τα λίπη 

πρέπει να είναι το 15-20% των συνολικών. 

 Εξαιρετικά για την υγεία είναι τα ακόρεστα λίπη, όπως  

παρθένο ελαιόλαδο, ωμοί ξηροί καρποί και σπόροι και 

αβοκάντο. 

 Η απόλυτη διατροφή για γράμμωση περιέχει: ψάρια, 

κοτόπουλο ή γαλοπούλα,  αυγά ωμέγα-3, ινώδη λαχανικά 

και φρούτα, άσπρο γιαούρτι και αμυλώδεις υδατάνθρακες.  



http://absolutegreed.com/absolute-diet-for-abs/ 

http://www.bodybuilders.gr/bodybuilding.asp?dtype=4&catid=2&recid=107 

http://www.ifitnessbook.com/bodybuilding/proponisi/item 
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