Az élsportolóknak is lehetnek súlyproblémáik

Fanny DIÉTA

„Nem bírtam a tükör be nézni”
E

gy férfi esetében a 79 kilós
súly egyáltalán nem is tűnik
soknak, főleg a 173 cm-es
magassághoz. Különösen egy olyan
sportolónál, akinek komoly izomtömege van. A torna azonban
speciális eset, a 23 éves Balázs
elmondása szerint ő magasnak is
számít ebben a sportágban, és
a megszokott 65-70 kilóhoz képest
a 80 tényleg túl sok volt neki.

gyakran falhatnék jött rám. Olyankor tényleg habzsoltam, és a szervezetem azonnal el is raktározott
mindent – emlékszik vissza.
Cikkünk főszereplője közben
a Fradiból a Honvédba igazolt,
és egymás után szerezte az eredményeket. A Covid azonban a
tornászok életét is felborította...
– Minden nap többórás edzéshez voltunk szokva, és a karantén
kezdetén bezárt a terem. Persze
erősítettünk otthon, és futni is
kijártunk, de hát ez közel sem
ugyanaz. Hat hétig tartott ez a
zárlat, és a végére 79-80 kg lettem,
ami egy tornásznak nagyon sok.

A csillárról kellett
leszedni

Fontos
az étkezés öröme
A torna hírhedt arról, milyen keményen
kezeli a fiatalok súlyát.
– Főként a nőknél volt megszokott régen
a szigorú mérlegelés, koplaltatás, és az idősebb
edzőink még ebből a poroszos korszakból jönnek.
Nyilván az idő múlásával ők is puhultak valamennyit,
de kamaszkoromtól engem is vegzáltak a súlyom miatt.
Volt olyan, aki azzal osztott ki: nem szabad élvezni az
evést, muszáj koplalni, pedig az étkezés öröme lelkileg
is fontos. Ezért az énképzavar szinte mindenkit érint
ebben a sportban, ahogy egy kicsit is tökéletlen valami
rajtunk, már látni se akarjuk magunkat. Én például
a múlt hétvégén voltam egy esküvőn, ahol kicsivel
többet ettem a szokásosnál. Utána nem is mertem
tükörbe nézni, csak pólóban mentem el előtte. Zavart
a helyzet, de gyorsan visszaálltam a megfelelő
étkezésre – meséli a fiatal sportoló.
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Utána:
72 kg

Hajlamos a hízásra
A tornászok vékonyak, könnyűek,
ez a férfiakra is igaz. Ennek nem
csak esztétikai oka van, az izmok,
ízületek minden plusz kilót megéreznek. Amikor Balázs 14 éves
korára elérte a 65 kilót, már figyelmeztették az edzői, hogy oda kell
figyelnie a súlyára.
– Sajnos hajlamos is vagyok
a hízásra, különösen a deréktájra
jön fel gyorsan a zsír és a víz. Már
gyerekkoromban is jellemző volt,
hogy a nagyon szigorú étrend
mellett azt éreztem, hogy ki vagyok
éhezve, sok volt a lemondás.
A csoki, süti, édesség nagy kísértést
jelentett, és bizony amikor leállás
volt vagy csak egy hétvége, akkor

Gondos tervezés
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Előtte:
80 kg

Örökmozgó gyerek volt, emlékei
szerint még az ajtófélfára is felmászott, a csillárról is többször le
kellett szedni, és este leginkább az
okozott gondot a szüleinek, hogy
nem elég fáradt. Így nem véletlen,
hogy korán sportolni kezdett.
– Amikor iskolába kerültem,
édesapám azt mondta, hogy
vagy kitűnő tanuló leszek,
vagy elég, ha 4-es, de akkor
sportolnom kell valamit.
Levittek a Fradi tornaszakosztályába, ami már
az első pillanattól kezdve
tetszett. A hatféle szer, a
sokféle mozdulatsor mindig
izgalmas – meséli Balázs, aki
pillanatok alatt megtalálta helyét
a teremben. Többé nem volt gond
az esti fáradtsággal.

Tudta, hogy vissza kell nyernie
a versenysúlyát, de úgy, hogy a
teljesítménye ne romoljon. Ezért
kereste meg Somogyi-Kovács
Anitát, akinek már igen komoly
tapasztalata van versenyzőkkel.
– Részletes elemzéssel kezdtük.
Anita rengeteg mindent kérdezett,
egy hétig tartott, mire minden
adatot összeszedtem, labort, java-

Mazsolás zabkása
HOZZÁVALÓK (1 ADAGHOZ):
5 ek. apró szemű zabpehely,
2 ek. apró szemű mazsola vízzel leöblítve, csipetnyi só, ízlés
szerint őrölt fahéj, 1 kk. vaj vagy
hidegen sajtolt olaj, hideg víz,
1-2 dl tej/laktózmentes tej vagy
növényi ital
ELKÉSZÍTÉS: A zabpelyhet és
a mazsolát egy jó nagy mikrózható edénybe teszem. Felöntöm
annyi hideg vízzel, ami ellepi.
Lefedem, majd beteszem
a mikróba 2 percre, és a legmagasabb wattszámon készre
főzöm. Vagy a mazsolás zabot
bőven ellepő vízben 5 percig folyamatos kevergetéssel készre főzöm.

solt vizsgálatot csináltattam. Speciális testösszetétel-mérés után
komplex képet látva adott tanácsokat. Napi 5-6-szor ettem, lassan
felszívódó szénhidrátok beillesztésével, miközben a zsírbevitelt
optimalizáltuk. A cukorfogyasztást is az edzésekhez, versenyekhez időzítettük, szükség szerint.
Az alkohol sem fér bele egy tudatos sportoló versenyidőszakába.
A kilók gyorsan és stabilan el is
indultak lefelé, és nagyjából másfél hónap alatt elértem a versenysúlyom, jöttek is az eredmények.
Ráadásul a testösszetételem és az
izomminőségem is sokat javult.
Azóta is ezeket az elveket követem
a felkészülés idején, de Anita most
is sok mindenben segít, például
ha külföldön versenyzünk, mindig
megbeszéljük azt, hogy az ottani
ételekből mit és mennyit egyek
– sorolja a tornász.
Kiss Balázs többszörös magyar
bajnok. Jelenleg a nyár végi Eb-re
készül, és van oka az optimizmusra,
a férfi tornászok 24-26 évesen érik
el a csúcsot.
PATKÓ ÁGNES

1 adag

360
kcal
Utána adom hozzá a sót, fahéjat,
vajat/olajat és a 1-2 dl tejet/laktózmentes tejet/növényi italt.

Lazackrém, pirítósra, kenyérfélére

1 adag

100
kcal

A szakértő szerint
HOZZÁVALÓK (1 ADAGHOZ):
50 g konzerv- vagy maradék sült
lazac a leve nélkül, 1-2 ek. joghurt/
laktózmentes joghurt/ vagy növényi
krém, ízlés szerint mustár vagy só
+ kapor az ízesítéshez.

Somogyi-Kovács Anita
sportdietetikus, élelmezésés táplálkozás-egészségügyi
szakértő

Jó étrenddel
készüljünk!

Hazánkban bárki bárkitől kérhet,
és bárki bárkinek adhat táplálkozási tanácsot, ezért sokan nyilatkoznak ebben a témában, bár
tudásban elmaradnak a sportdietetikusoktól. Ezen a sportolók
esetében különösen sok múlhat.
– Sportdietetikusok számára
alapvető, hogy a sportoló teljesítményoptimalizálásával párhuzamosan, az egészségi állapotát is
figyelembe kell venni az étrendi
javaslatokkal. Balázs esetében is
fontos volt a hozzáértés, a speciális ismeretanyag, a szükséges
felmérések elvégzése. A sport-

ELKÉSZÍTÉS: A halat villával ös�szetöröm. A joghurtot/laktózmentes joghurtot/növényi krémet ízlés
szerint mustárral vagy sóval és
kaporral összekeverem, majd hozzákeverem a darabolt halat is.

Zöldségkrémleves

HOZZÁVALÓK (1 ADAGHOZ):
tisztítva 50 g burgonya, összesen
100 g zöldség az alábbiakból:
gomba, cukkini, paszternák,
zeller, sárgarépa, zöldbab (lehet
friss vagy fagyasztott), ízlés
szerint só, fűszerek, 1-2 ek. joghurt/laktózmentes joghurt vagy
növényi krém, kb. 3-4 dl víz
ELKÉSZÍTÉS: A tisztított zöldségeket apróra vágom, hideg
vízben, ízlés szerint fűszerezve
felteszem főzni, és kb. 20-25
perc alatt készre főzöm. Merülőmixerrel vagy turmixszal krémesre

dietetikus az edzésekhez, versenyekhez is időzíti az étrendet, és
kellő szaktudással „doppingmentes” étrend-kiegészítő javaslatokat
is adhat. Jó tudni, hogy nemcsak
a versenysportolóknak fontos
a képzett szakember, hanem az
amatőröknek is. Ha valaki a szabadsága alatt tíznapos kerékpártúrára készül, vagy „maratont”
szeretne futni, netán csak javítani
akar az edzésteljesítményén, az
a táplálkozáson is nagyban múlik
– szögezi le a szakértő.

!

Ki gondolná, hogy egy komoly, elismert
eredményekkel rendelkező tornásznak is
lehet gondja a plusz kilókkal? Kiss Balázs
gyerekkora óta a sportnak szenteli életét,
de még neki is rossz irányba indult a súlya.
Megfelelő segítséggel azonban gyorsan
visszanyerte megszokott alkatát.

Balázs kedvenc receptjei

1 adag

80
kcal

pürésítem, és 1-2 ek. joghurttal/
laktózmentes joghurttal/növényi
krémmel gazdagítom.
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