
NUTRICIÓ 

Components dels aliments: 

Els aliments estan formats per: 

Proteïnes: Són indispensables per a la vida i són les que s’encarreguen de regular el metabolisme és a dir 
totes les reaccions químiques que es produeixen a les cèl·lules vives; són els constituents dels éssers vius. Els 
aliments rics en proteïnes són bàsicament: Peix, Carn i ous. 
 
Hidrats de carboni: Són també anomenats glúcids o sucres i són una part fonamental de les reserves 
d’energia de què disposen les cèl·lules. Són indispensables en la dieta de l’ esportista ja que són cremats 
fàcilment en oxidacions lentes i progressives en les quals el cos obté energia i una gran quantitat de calor. 
Durant l’entrenament obtenim doncs l’energia provinent d’aquests hidrats de carboni que estan continguts 
bàsicament en : Pa, pasta, Blat de moro i patata. 
 
Lípids: Són també els anomenats greixos; són utilitzats com a reserva d’energia ja que el nostre cos només els 
crema en haver esgotat totes les reserves d’hidrats de carboni. Els greixos que no utilitzem per aconseguir 
energia els anem emmagatzemant al cos cosa que provoca el posterior sobrepès o obesitat per tant si no es fa 
exercici físic no cal abusar-ne. Les substàncies riques en greixos són: Llet, formatge, mantega i la carn de porc. 
 
A part d’aquestes tres substàncies: Greixos, Hidrats de carboni i proteïnes no hem d’oblidar el component que 
tenim en més quantitat al nostre cos: l’aigua. L’ home està format en un 60 % aproximadament d’aigua i és el 
medi on es donen la majoria de reaccions metabòliques dels éssers vius, és també un mecanisme de transport 
de les molècules ja que porta substàncies en dissolució; l’aigua també ens ajuda a regular la temperatura 
corporal mitjançant la suor cosa molt necessària per a l’ esportista. 
Com que l’aigua és tant important se n'ha de veure abans durant i després de  
l’ exercici físic per així mantenir estable la seva quantitat i evitar una deshidratació. 
Al contrari de l’aigua que n’hi ha en grans quantitats, el cos també requereix uns bioelements que són els 
elements químics que hi ha en menys quantitat però que no per això són menys importants ja que són 
indispensables per a la vida. Entre aquests bioelements destaquen sobretot el oxigen i el carboni així com 
l’hidrogen i el nitrogen; però no hem d’oblidar els que encara estan en menors quantitats com el calci, el sodi, 
magnesi, fòsfor,…  
Es per això que es recomana afegir a l’aigua sals minerals si es fa un esforç llarg o intens així evitarem la seva 
pèrdua i el problema que això comportaria. També és recomanable la ingestió de begudes isotòniques, durant i 
desprès de la pràctica de l’ exercici físic, que ens ajudaran a mantenir estable la quantitat necessària d’aquests 
bioelements. 

Alimentació del fondista 

L’esquí de fons és una de les activitats físiques que comporten una major despesa energètica. A les necessitats 
del propi organisme cal afegir el fet de que aquest es porti a terme en un medi on les temperatures solen ser 
bastants baixes. 
Per tant l’ alimentació del fondista haurà de ser abundant, però sense excessos i sobre tot haurà de contenir les 
cinc classes d’aliments: proteïnes, sucres, greixos, vitamines i minerals a més a més d’ aigua. 
Durant el període d’entrenament, especialment si s’està per sobre del pes, convé ingerir proteïnes ( carn. peix, 
ous i formatge ) per enfortir els músculs i disminuir el greix ( inclús el que es troba entre les fibres musculars). 
D’aquesta manera la resposta muscular serà més bona i a l'haver d'arrossegar menys pes la fatiga serà menor. 
Les persones amb un pes normal no han de deixar la seva dieta habitual. És un error imposar a un atleta una 
dieta a la que el seu cos no està acostumat ja que corre el risc de que la seva alimentació s’empobreixi i per 
tant baixi la seva forma física. 
Durant la setmana prèvia a la cursa és convenient ingerir aliments que aportin sucres ( pa, patata i dolços) així 
augmentarem les reserves de glucògen en els músculs i al fetge. 
L’esquí de fons exigeix als músculs un treball intens i que a més a més s’acostuma ha desenvolupar en altitud; 
per tant, és indispensable aportar a l’organisme un augment de calories que permetrà combatre millor les 
baixes temperatures ambientals. Aquesta funció és la que compleixen els àcids grassos ja que ens donen una 
gran “ aportació calòrica “ ( la mantega i els formatges grassos en quantitats no excessives compleixen 
perfectament aquesta funció ). 
El dia de la cursa el millor és fer un bon esmorzar com a mínim tres hores abans de la sortida. Aquest pot 
consistir en té o cafè amb llet i pa torrat amb mel o melmelada ja que aporten sucre al cos, també podem 
prendre fruita o cereals. És millor no fer “ experiments “ amb el menjar el dia de la cursa es a dir tot el que 
mengem ja ho haurem provat en dies anterior a la cursa així evitarem menjar coses que ens resultin indigestes 
o no ens vagin bé al nostre cos. 
En competicions superior a 90 minuts serà necessari ingerir alguna cosa durant el transcurs de la cursa. 
Trobem una gran quantitat de productes energètics i salins que ens aniran molt bé per augmentar l’energia en 
plena cursa però a l’ igual que amb el menjar és aconsellable haver-los provat dies abans per saber ja com 
reacciona el nostre cos a la seva ingestió. 
Després de la cursa no és aconsellable atipar-se de pasta ni bistecs. Durant les hores que segueixen a l’ esforç 
la sang ha de metabolitzar els residus de àcid làctic dels músculs per tant no és convenient que a més a més 
hagi de fer la ingestió d’un àpat abundant. El millor es limitar-se a un brou calent que aporta moltes sals així 
com alguna peça de fruita fresca. Serà a la nit quan tornem a la nostra alimentació normal. 



Alimentació d’un fondista esporàdic 

Per un fondista esporàdic la alimentació també és una cosa important; es per això que es recomana prendre un 
bon esmorzar abans de la esquiada aquest pot ser a base de cereals, pa o fruita. 
Si es fa una jornada completa d’esquí es recomanable parar a mig matí i prendre fruits secs, barretes de 
cereals o xocolatines que aporten al cos les calories necessàries per a poder continuar. 
No s’ha d’oblidar tampoc la hidratació es per això que cal prendre una ampolleta d’aigua, suc o begudes 
isotòniques; les begudes a base de sucs i aigua també són molt bones i ideals ja que ens aporten el sucre 
necessari. En teoria, mitja hora abans d’esquiar s’ha de beure 250 ml d’aigua. Està comprovat que per cada 20 
min. d’esquiada s’hauria de beure 150 ml d’aigua que es aproximadament la que el cos perd. D’aquesta manera 
s’evitara la deshidratació.  
Si s’esquia amb nens la hidratació serà encara molt més important que en adults i s’ha de vigilar que ells també 
beguin aigua.  
A l'acabar l'esquiada no hi ha res com un got de llet calenta o un te que ens ajudaran a recuperar la calor. No 
són aconsellables les begudes alcohòliques com ara la cervesa o el vi perquè aquestes al contrari del que es 
pugui pensar provoquen una dilatació dels vasos sanguinis i per tant augmenten el fred corporal. 

Dieta semanal d’un fondista de competició 

DIA:                               MENÚ: 

DILLUNS: 

Esmorzar: Suc, iogurt o formatge fresc amb mel 

Dinar: Cigrons bullits, lluç a la planxa i fruita 

Berenar: Entrepà de pernil 

Sopar: Sopa, truita i fruita 

 

DIMARTS: 

Esmorzar: Suc i cereals amb llet 

Dinar: Verdura, pollastre i fruita 

Berenar: Entrepà de tonyina 

Sopar: Amanida, pizza i iogurt o formatge 

 

DIMECRES: 

Esmorzar: Suc i iogurt o formatge fresc amb mel 

Dinar: Tortel.linis i ous i fruita 

Berenar: Entrepà de formatge 

Sopar: Puré i peix arrebossat i iogurt 

DIJOUS: 

Esmorzar: Suc i torrades amb melmelada 

Dinar: Llenties i calamars i fruita 

Berenar: Entrepà d’embotit 

Sopar: Verdura i conill a la planxa i iogurt 

DIVENDRES: 

Esmorzar: Llet amb magdalenes o galetes 

Dinar: Verdura i carn arrebossada i macedònia 

Berenar: Entrepà de paté 

Sopar: Arròs a la cubana i fruita 

DISSABTE: 

Esmorzar: Cereals amb llet 

Dinar: Macarrons i truita de patates i fruita 

Berenar: Entrepà de sobrassada 

Sopar: Sopa i lluç i iogurt o formatge 

 DIUMENGE: 

Esmorzar:Torrades amb melmelada 

Dinar:Sopa  i peix i fruita 

Berenar: Entrepà de truita 

Sopar: Amanida i espaguetis i iogurt o formatge 

Observacions: 
Com podem veure cada dia per sopar hi ha dos plats ja que per a un esportista el sopar és un àpat tant o més 
important que el dinar ja que el seu cos té molt de desgast i serà a l’hora de sopar quan encara estarà 
recuperant el desgast energètic que ha tingut. 



També observem que cada dia apareix el berenar i és un entrepà ja que el pa ens porta els hidrats de carboni 
que són tant necessaris alhora de fer exercici físic. 
També apareix molta fruita ja que ens aporta les vitamines necesaries al nostre cos. 

Texts d'Aloma Combalia 

 


