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Schudnij z nami!
Słońce, dodatnia temperatura sprzyjają wyjściu
na zewnątrz. Wykorzystajmy tę porę na pozby-
cie się zbędnych kilogramów. Pamiętajmy,
że te wszystkie wystające „boczki” czy
„oponki”, to nie jest nic normalnego.

Pomożemy Wam
w osiągnięciu tego celu!

Podstawową zasadą w odchudzaniu jest
to, że redukcja wagi następuje wtedy,
gdy spala się więcej kalorii niż
ich dostarcza.

Ale gdyby to było takie proste...

Dlatego razem z trenerami, dietetykami
oraz redaktorami serwisów:
Polskabiega.pl, Polskanarowery.pl,
Fitness.sport.pl i Junior.sport.pl,
spróbowaliśmy rozłożyć ten proces
na czynniki pierwsze.

Korzystając z poradnika „Ruszaj się
i chudnij!” dowiecie się m.in. jak
efektywnie spalać tkankę tłuszczową,
jaki trening biegowy jest najbardziej
skuteczny: długi tlenowy czy inter-
wałowy? Wyjaśnimy też, dlaczego
regularne pływanie tak trudno
przekłada się na zrzucanie
kilogramów.

Fot. Shutterstock
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Rower, spinning, a może... gra w berka?
Sporo miejsca poświęcimy jeździe na rowerze. To jedna z najlepszych form na
redukcję kalorii. Może to właśnie jest idealny moment, aby odkurzyć rower,
który przezimował w garażu albo piwnicy i zacząć jeździć nim do pracy? Per-
spektywa pozbycia się 3000 kalorii tygodniowo brzmi kusząco, prawda? Jeśli
jednak nie mamy takich możliwości, to warto np. trzy razy w tygodniu – wy-
bierać się na spinning. W czasie godzinnego treningu, w zależności od inten-
sywności, możemy spalić nawet 1000 kalorii! Koniecznie to wypróbujcie, tym
bardziej że spinning staje się coraz bardziej popularny.
Przypomnimy też znane kiedyś zabawy ruchowe. Nadal mogą się świetnie
sprawdzać, szczególnie jeśli chodzi o odchudzanie wśród najmłodszych.
Graliście w berka „krowę” lub Ojca Wirgiliusza? Jeśli tak, to pewnie teraz
odżyły miłe wspomnienia, jeśli nie to z pewnością warto spróbować.

Koniec z tabletkami „fat burning”,
czas na domowe spalacze
W spalaniu kalorii wcale nie sprawdzają się jedynie tradycyjne formy aktyw-
ności. Przedstawimy siedem mniej popularnych zajęć, które warto przetesto-
wać na wiosnę. Dowiecie się co nieco o takich wynalazkach ćwiczeniowych jak:
Qigong, wracający do łask HIIT czy Fussion Fitnessie. Poznacie również
rodzaje naturalnych „spalaczy”, których pewnie spora część znajduje się w Wa-
szej kuchni, a o ich ogromnych zaletach odchudzających, być może nie zda-
waliście sobie sprawy. Jedno wydaje się pewne. Po tekście „Spalaj tłuszcz
naturalnie!” raczej już nie sięgniecie po – nafaszerowane chemią – kapsułki, pro-
szki czy napoje z groźnym napisem „fat burning”.
Jeśli myśleliście lub przymierzacie się do
poważnego wyzwania, jakim jest detoks,
pomożemy Wam się
do niego odpowied-
nio przygotować.
Omówimy ich ro-
dzaje i poprowa-
dzimy krok po
kroku, aby później
wrócić do normal-
nej diety.

4

Fot. Shutterstock



R
uszajsię

ischudnij

5

Narty wiosną? Dlaczego nie?
Każdy ruch sprzyja w spalaniu kalorii, więc dlaczego nie wybrać się jeszcze
na... narty. Tak, tak, w niektórych miejscach – co niektórych może zdziwić – są
jeszcze doskonałe warunki do szusowania. Na koniec doradzimy, gdzie można
wyjechać i ile możemy na tym zyskać w kontekście gubienia kalorii.

Zapraszamy do lektury!

DAMIAN BĄBOL, POLSKABIEGA.PL

Fot. Shutterstock
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Dlaczego bieganie jest tak efektywne
w kontekście odchudzania?
Bieganie to najprostsza forma aktywności i świetna metoda na pozbycie się
zbędnych kilogramów. Dlaczego uprawianie tego sportu tak skutecznie
wpływa na redukcję wagi?
Kiedy biegniemy, angażujemy do pracy nawet kilkaset mięśni, więc by je
uruchomić potrzebujemy energii. Poruszając się w tak zwanej strefie tleno-
wej (czyli w tempie, kiedy w czasie biegu można swobodnie rozmawiać)
większość tej energii organizm czerpie z tkanki tłuszczowej. Bieganie im
dłuższe i bardziej jednostajne, a przy tym o średniej lub niskiej intensyw-
ności, jest tym bardziej efektywne w kwestii spalania kalorii. Podczas
joggingu pracują mięśnie z tzw. strefy problematycznej, czyli brzuch, biodra,
pośladki i uda. W tych partiach tkanka tłuszczowa odkłada się najszybciej,
a pozbywanie się jej to długotrwały, ale właśnie dzięki bieganiu, możliwy
proces.

Fot. Shutterstock
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Biegać długo, czyli ile?
W dużej mierze zależy to od pory treningu oraz konsumowanych wcześniej
posiłków oraz aktualnego składu ciała. Jeśli na zajęcia wybieramy się
po południu lub wieczorem, to w pierwszej kolejności organizm czerpie
energię z węglowodanów spożytych w ciągu dnia. Zgromadziły się one
w mięśniach w postaci glikogenu. Z reguły przyjmuje się, że przez pierwsze
20-30 minut organizm w ok. 80 procentach czerpie energię z węglowoda-
nów, a w ok. 20 proc. z tłuszczy. Zatem mitem jest, że tłuszcz zaczynamy
spalać dopiero po 30 minutach biegania. Dochodzi do tego znacznie wcześ-
niej, tyle że w mniejszym stopniu. Po ok. 30 minutach ruchu proporcja od-
wraca się, czyli 80 proc. energii pochodzi z zapasowej tkanki tłuszczowej,
tego balastu, który chcemy usunąć. Bieganie długodystansowe nie jest
jedyną metodą na zgubienie zbędnych kilogramów. Więcej na temat różnych
form treningu biegowego, przeczytacie w następnym tekście: „Bieganie in-
terwałowe. Skuteczniejsza forma odchudzania?”.

Warto trenować rano. Wtedy nasz metabolizm pracuje szybciej. Wieczorem
organizm jest zmęczony, szykuje się do odpoczynku i w efekcie spowalnia
podstawowe procesy. Wczesną porą jesteśmy rześcy, wypoczęci i gotowi do
treningu. Jeśli do tego zastosujemy odpowiednie przygotowanie żywieniowe
– sukces murowany!

Fot. Shutterstock
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Jak zabezpieczyć się przed zasłabnięciem?
Bardzo ważnym elementem posiłku przed porannym treningiem są węglo-
wodany. Decydując się na owsiankę przed rozpoczęciem zajęć, dobrze
by było odczekać przynajmniej dwie godziny. W takim przypadku lepiej
spożyć niewielką dawkę węglowodanów prostych. Przykład? Dwie kostki
czekolady i pół dojrzałego banana zabezpieczy organizm przed hipoglike-
mią (spadkiem cukru we krwi, co może objawić się zasłabnięciem, a nawet
omdleniem). Żeby organizm zaczął czerpać energię z tkanki tłuszczowej
w pierwszej kolejności musi dostać „rozrusznik” w postaci węglowodanów.
Jeśli mu tego nie zapewnimy, będzie trudniej ze spalaniem kalorii. W starej
zasadzie, że „tłuszcz spala się w ogniu węglowodanów” jest więc sporo
prawdy.

Nie dla biegania „na czczo”
Powyższe przykłady zaprzeczają tezie o skuteczności porannych treningów
tzw. na czczo. Decydując się na taką formę treningu pamiętajmy, że orga-
nizm nie przełączy się na czerpanie energii z tkanki tłuszczowej, ale zacznie
rozkładać białka mięśniowe, by skorzystać z puli aminokwasów tzw. gluko-
gennych, czyli takich, które mogą zamienić się w energię. W efekcie zmniej-
szymy naszą masę ciała, ale uszczupleniu ulegnie głównie tkanka
mięśniowa, a nie zgromadzony tłuszcz.

JUSTYNA MIZERA,
DIETETYK SPORTOWY CENTRUM OLIMPIAKOS,
WWW.SPORTOWYDIETETYK.COM.PL

Fot. Shutterstock
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Bieganie interwałowe.
Skuteczniejsze w odchudzaniu?

O ile dla początkujących biegaczy dobrą metodą na spalanie tłuszczu są
długie tlenowe treningi, tak w przypadku bardziej rozbieganych osób,
w redukcji kalorii sprawdzają się również interwały. Na czym one polegają?

Interwały – to pokonywane w szybszym tempie określone odcinki przepla-
tane przerwą w niepełnym odpoczynku. Dla przykładu taki trening może
składać się np. z dziesięciu jedno minutowych powtórzeń, z minutową
przerwą w żwawym marszu lub truchcie. To dosyć intensywne zajęcia, które
trwają stosunkowo krótko ze względu na wspomniane przerwy w ruchu.
Tego typu trening sprawia, że organizm jest zmuszony do większego wysiłku
niż podczas biegania w wolnym tempie, a więc w bardzo krótkim czasie
spalamy dużo kalorii.
Po treningu interwałowym w naszym organizmie następuje proces tzw.
zwiększonego powysiłkowego zapotrzebowania na tlen, który jest spowodo-
wany zużyciem zapasów energii znajdujących się w mięśniach. Ten niedobór
zostaje uzupełniany przez organizm i może trwać nawet do 48 godzin od
zakończenia ćwiczeń. W tym czasie ciało korzysta z zapasów tłuszczu znaj-
dujących się w organizmie. Bez względu na to czy śpimy, czytamy książkę,
czy pracujemy.

Fot. Shutterstock
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Co wybrać?
Treningi długie tlenowe i interwały są więc dobrym sposobem na spalanie
kalorii. Zanim jednak zdecydujemy się na biegową walkę z tłuszczem, warto
zastanowić się, czy aby na pewno obie metody są dla nas odpowiednie.
Bieganie długie tlenowe jest najlepszą formą treningu dla osób, które
rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem. Spokojne rozbieganie pozwala
naszemu aparatowi ruchowemu przyzwyczaić się do nowych obciążeń. Krok
biegowy powtarzany na dystansie paru kilometrów, to kilka ton obciążenia
dla naszych stawów. Spokojne tempo pozwala ograniczyć ryzyko przeciążeń
i daje naszym stawom czas na przyzwyczajenie się do nowych bodźców.

Interwały nie za często
Trening interwałowy za to nie jest raczej przeznaczony dla początkujących
biegaczy. To forma ruchu, która wymaga na tyle dobrej kondycji, by w rów-
nym tempie wykonywać kilka lub kilkanaście powtórzeń na określonym
odcinku z krótkim – aktywnym odpoczynkiem. Przerwa między bieganiem
interwałów nie powinna być krótsza niż dwa dni. Stosowanie tylko i wyłącznie
tego rodzaju treningu jest niewskazane. Nawet zaawansowani zawodnicy
nie wykonują interwałów czy biegów z narastającą prędkością przez kilka
dni z rzędu.

Fot. Shutterstock
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Najważniejsza jest systematyczność
Podsumowując, jeśli dopiero zaczynasz biegać – wybierz spokojne i dłuższe
bieganie. Gdy wdrożysz się w trening biegowy na tyle, by móc przebierać
nogami szybciej, do swojego planu możesz dołączyć interwały. Taki trening
na pewno przyspieszy proces redukcji tłuszczu. Pamiętaj, że kluczem
do sukcesu jest systematyczność. Jeśli chcecie, żeby bieganie przyniosło
skutek i po wejściu na wagę na naszych twarzach pojawił się uśmiech,
powinniśmy biegać co najmniej trzy razy w tygodniu. Ważne, żeby na
początku się nie przeforsować. Najlepiej sprawdzony układ to: trening,
przerwa, trening itd.

Bieganie oczywiście świetnie się sprawdza w gubieniu zbędnych kilogra-
mów, ale po co ograniczać się tylko do tej jednej aktywności ruchowej?
Świetnym uzupełnieniem może być jazda na rowerze. Przekonajcie się o jej
ogromnych walorach. I może warto na jakiś czas odstawić samochód...?
Szczegóły w kolejnym rozdziale.

JUSTYNA GRZYWACZEWSKA,
POLSKABIEGA.PL, PIOTR KSIĄŻKIEWICZ

Fot. Shutterstock
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na rowerze oszczędzasz i chudniesz

Chcesz zgubić zbędne kilogramy, ale ciężko ci znaleźć czas na ćwiczenia?
Znam prostą metodę, by nawet w najbardziej zapracowany dzień wygospo-
darować godzinę na trening. Wystarczy wykorzystać rower, jako codzienny
środek transportu.
Właśnie średnio godzinę Polakom zajmuje dojazd do pracy i powrót do
domu. To mit, że w mieście samochód jest najszybszym środkiem trans-
portu. Owszem, był nim, ale w latach 80. Po co więc stać w korkach, skoro
można jechać? Wsiadaj na rower i popraw nie tylko samopoczucie, ale też
sylwetkę!

Pół kilograma w tydzień?
Przyjmując, że miejsce pracy oddalone jest
od domu o 8-10 km oraz to, że drogę można
pokonać jadąc średnio 15-20 km na
godzinę, dojazd do celu zajmie
około 30 min. Dla efektyw-
nego spalania
tkanki tłuszczowej
nie liczy się sam
fakt przejechania
konkretnej liczby
kilometrów, ale in-
tensywność z jaką
wykonywany jest
trening.
Przy powyższych założeniach
w drodze do pracy spalonych zo-
stanie 300 kalorii, drugie tyle
w drodze powrotnej, czyli razem
600. Daje to 3000 kalorii tygod-
niowo przy założeniu, że week-
endy masz wolne. Jaki ma to
przelicznik na utratę wagi? Strata
3000 kcal,
to około 0,5 kg tłuszczu.

12
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Trening areobowy

Jadąc do pracy rano zapewne nie zależy ci na tym, by mocno się zmęczyć
i spocić. Dlatego proponujemy ci tzw. trening aerobowy (inaczej tlenowy).
To jednostajna, równomierna, średnio intensywna jazda z daną prędkością.
Podczas takiego wysiłku organizm czerpie energię bezpośrednio z tkanki
tłuszczowej, redukując jej ilość. Poprawia się także wytrzymałość osoby
ćwiczącej oraz przyspieszany jest jej metabolizm. Gdy piszemy „średnio
intensywna jazda”, chodzi nam o przemieszczanie się z intensywnością
60-70 proc. HR max (tętno maksymalne). Jest wiele metod na wyliczenie
swojego tętna maksymalnego. Najprostszą (choć nie najdokładniejszą) jest
odjęcie swojego wieku od liczby 220.

Interwały

Na intensywniejszy trening możesz pozwolić sobie wracając z pracy. Jak już
dowiedzieliście się z poprzedniego rozdziału – trening interwałowy polega na
zmiennej intensywności ćwiczeń, czyli na przeplataniu okresów wysokiej in-
tensywności pracy z niską, w odpowiednich przedziałach czasowych. Ma on
na celu – oprócz maksymalnej redukcji tkanki tłuszczowej – również po-
prawę wydolności, szybkości oraz wytrzymałości. Taki trening należy wpro-
wadzać stopniowo. Schematów interwałów jest mnóstwo. Na początek
można przyjąć bardzo prostą regułę: minuta szybkiej jazdy, minuta odpo-
czynku. Fazą odpoczynku nazywamy pedałowanie
z mniejszą intensywnością, a nie jego całkowite za-
przestanie. Faza pracy powinna oscylować w okoli-
cach 80 proc. HR max. Z czasem można wydłużać
czas do 2-3 minut i podnosić intensywność jazdy
do 85 czy też nawet 95 proc. HR max.
Efekty osiągane w treningu interwałowym
w stosunku do treningu aerobowego są
podobne przy dwa razy krótszym
czasie pracy. Dzieje się tak dla-
tego, że intensywność wysiłku
jest znacznie większa, co po-
woduje wyższy wydatek ener-
getyczny. Serce zaczyna
pracować szybciej i w efekcie
zwiększa się VO2max, czyli
wydolność tlenowa.

Fot. Shutterstock
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Odpoczynek jest bardzo ważnym elementem treningu również dla zaawan-
sowanych sportowców. Szczególnie ważny jest na początku przygody
z aktywnością fizyczną. Poza zbawiennym wpływem na regenerację mięśni,
pozytywnie wpływa także na kondycję psychiczną osoby trenującej.
Przy amatorskim uprawianiu jakiegokolwiek sportu, ważne jest wsłuchanie
się we własny organizm i nie zmuszanie się do wysiłku za wszelką cenę.
Jeśli czujesz, że trenujesz zbyt często, zrób dzień wolny!

Równie ważna jest dieta. Bez niej nie
zgubisz satysfakcjonującej liczby
kilogramów. Oczywiście bez diety wy-
siłek fizyczny także ma sens – po-
prawisz kondycję, zwiększysz
wytrzymałość, przyspieszysz
metabolizm. Jednak by tre-
ning przyniósł korzyści
w postaci utraty wagi, mu-
sisz pamiętać o utrzymy-
waniu ujemnego
bilansu kalorycznego.

Codzienna jazda na ro-
werze oczywiście po-
maga w kształtowaniu
odpowiedniej sylwetki,
ale jeśli zależy nam na
ekspresowej utracie ka-
lorii, czyli treningach
w wersji „hard”, wy-
bierzmy spinning.

Będzie się działo!

MICHAŁ BRZOZOWSKI,
POLSKANAROWERY.PL

14
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Spinning. Trening dla każdego

To ciekawe zajęcia dla wszystkich, niezależnie od płci, wieku i stopnia za-
awansowania w wytrenowaniu. Treningi prowadzone są na sali przy użyciu
rowerów stacjonarnych, muzyki i pod kierunkiem trenera.
Co daje spinning? Ta forma aktywności ma właściwie same plusy: redukuje
tkankę tłuszczową, poprawia kondycję, rzeźbi mięśnie łydek, ud, pośladków,
zwiększa wydolność tlenową (VO2max), poprawia samopoczucie i rozłado-
wuje stres.

Praktyka
Trening spinningowy składa się z trzech części: rozgrzewki, części głównej,
a całość kończy się rozciąganiem. Zajęcia wykonujemy w różnym tempie.
W dwóch pozycjach (na stojąco lub siedząco) i pod zmiennym obciążeniem.
Prowadzący dopinguje uczestników, a ważnym czynnikiem motywującym
jest muzyka. To obowiązkowy element zajęć.

Fot. Shutterstock
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Spinning posiada jeszcze dwie bardzo ważne zalety. Po pierwsze, ryzyko kon-
tuzji jest bliskie zeru (nawet przy jeździe 40 km/h), jazda na rowerze nie ob-
ciąża stawów, tak jak np. bieganie, więc nadaje się dla osób starszych lub
z dużą nadwagą. Po drugie, w przeciwieństwie do sztuk walki (mężczyźni)
czy aerobiku (kobiety) nie trzeba znać żadnych technik, czy układów cho-
reograficznych. Już na pierwszym treningu da się poczuć przynależność do
grupy. Trening na rowerach stacjonarnych może być prowadzony w trybie
wysiłku aerobowego (jednostajna praca) lub interwałowego (zmienna inten-
sywność pracy). W czasie godziny zajęć, w zależności od intensywności,
można spalić można nawet 1000 kcal. Efekty w walce z tkanką tłuszczową
widać szybko przy założeniu, że trenujemy przynajmniej dwa razy w tygod-
niu.

Gdzie i za ile?
Zajęcia ze spinningu (często nazywanego też indor cycling) prowadzone są
w siłowniach i klubach fitness. Miesięczne koszty treningów oscylują w gra-
nicach 120 zł za dwa i 150 zł za trzy treningi w tygodniu. Jednorazowe wejś-
cie jest drogie. Kosztuje około 40 zł, ale czasem warto sprawdzić jak wygląda
usługa, za którą płacimy, zanim zwiążemy się miesięcznym karnetem.
Jak powinno wyglądać wyposażenie tzw. spinningowca? Na salę treningową
zabieramy ręcznik, bidon z wodą, rękawiczki rowerowe, wygodne sportowe
obuwie, koszulkę oraz obcisłe spodenki zapobiegające otarciom w czasie
pedałowania.

Fot. Shutterstock
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Tego trzeba spróbować
Trening na rowerze stacjonarnym może kojarzyć się z nudą i monotonią, ale
w przypadku spinningu to inna bajka. Zajęcia są zróżnicowane pod względem
intensywności, prowadzone w grupie wzmagają w ćwiczących chęć rywali-
zacji. Muzyka sprawia, że każdy ruch trenującego stymulowany jest dodat-
kowymi bodźcami słuchowymi. Tego po prostu trzeba spróbować! W ogóle
spinning staje się coraz bardziej popularny. Wiele siłowni i klubów fitness
wprowadziło w swojej ofercie właśnie zajęcia na rowerach stacjonarnych.

Jeśli nigdy nie przepadaliście za trenowaniem w takich miejscach, to z pew-
nością warto wybrać się na basen. Ale musimy wiedzieć, że zajęcia na
pływalni wcale nie dokonają ekspresowej redukcji tkanki tłuszczowej.
Dlaczego? O tym już w kolejnym rozdziale...

MICHAŁ BRZOZOWSKI,
POLSKANAROWERY.PL

Fot. Shutterstock
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Pływanie jest dobre na wszystko. Ten rodzaj aktywności jest uniwersalny
i praktycznie wskazany dla każdego. Osoby w podeszłym wieku, z dużą nad-
wagą, po poważnych kontuzjach i urazach mogą z powodzeniem chodzić na
basen i czerpać z tego wiele radości i korzyści. Ale jak to jest z tym spala-
niem kalorii?

Niezależnie od naszego stanu zdrowia i predyspozycji, rekreacyjne pływa-
nie jest świetnym sposobem na relaks, aktywny wypoczynek, a przede
wszystkim poprawę samopoczucia. Tylko czy to dobra metoda na spalanie
kalorii? Zdecydowanie tak. Odpowiedź tę należy jednak nieco rozwinąć. Cho-
dzi o to, aby nie wprowadzić w błąd osób, które właśnie pomyślały: „Świet-
nie! Lubię pływać, więc w kilka miesięcy pozbędę się wielu kilogramów”.
Niestety, nie oznacza to wcale, że dzięki temu szybko uda nam się schudnąć.
Całkiem możliwe, że spacerowanie wokół basenu byłoby bardziej skuteczne
w spalaniu kalorii niż samo pływanie. Dlaczego?
Choć woda jest około 800 razy gęstsza niż powietrze i każdy ruch kosztuje
nas więcej energii, samo przesuwanie się w basenie nie jest bardzo ener-
gochłonne. Im więcej mamy tłuszczu, tym bardziej jesteśmy wyporni, czyli...
tracimy jeszcze mniej kalorii.

18

Fot. Shutterstock



R
uszajsię

ischudnij

19

Pływanie może słabo wyszczupla, ale...
Jeśli ćwiczymy na lądzie, temperatura naszego ciała znacząco się podnosi.
Organizm musi poradzić sobie z chłodzeniem. W wodzie nie tracimy energii
na schładzanie, gdyż woda jest zimniejsza od temperatury ciała. Profesor
Grant Gwinup z American Institute of Sport przeprowadził doświadczenie,
mające na celu sprawdzić, jak poszczególne aktywności wpływają na re-
dukcję tkanki tłuszczowej. Badane kobiety zostały podzielone na trzy grupy:
jedna miała codziennie maszerować, druga jeździć na rowerze stacjonar-
nym, a trzecia pływać. Po sześciu miesiącach okazało się, że panie rowe-
rzystki pozbyły się aż 12 procent tkanki tłuszczowej, maszerujące 10 proc.,
natomiast pływające nie tylko nic nie zrzuciły, lecz nawet przybrały około
dwóch kilogramów!
Wynik badań miały wskazywać, że pływanie jest najmniej efektywnym spo-
sobem na odchudzanie. Niedługo po tym doświadczeniu przeprowadzono
kolejne. Tym razem udowodniono, że takie same spadki odnotowują kobiety
ćwiczące na lądzie (maszerujące), jak i w wodzie. Skąd więc tak duża różnica
w pierwszym eksperymencie? Okazało się, że wtedy panie pływały w zimnej,
a za drugim razem w cieplejszej wodzie.

Przesypiają nawet całe dnie
Wprawdzie zimna woda powoduje zwiększony wydatek energetyczny, ale nie
zawsze przekłada się na zrzucenie tkanki tłuszczowej. Po pierwsze, po wy-
jściu z basenu podnosi się apetyt. Niektórzy wręcz przejadają się po pływa-
niu i niweczą efekt spalonych wcześniej kalorii. Po drugie, intensywne
pływanie powoduje senność. Pływacy, w porównaniu do innych sportowców,
są znacznie mniej aktywni pomiędzy sesjami treningowymi.
Potrafią przesypiać nawet całe dnie.
Po trzecie, przebywanie w zimnym
środowisku wodnym „mobilizuje”
zapasy tłuszczu do pozostawania
na swoim miejscu. Tłuszcz jest
doskonałym izolatorem
i osobistym „kaloryferem”.
Zawodowe biegaczki
długodystansowe mają
około 12-16 proc.
tłuszczu w organizmie,
zaś czołowe pływaczki
około 20 proc.

Fot. Shutterstock
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Nie rezygnujmy z basenu!
Skoro naszym celem jest redukcja wagi, a z różnych przyczyn nie możemy
zająć się aktywnością na lądzie, pływajmy. Jeśli jednak po przeczytaniu tego
artykułu zaczęliśmy się wahać, czy ze smutkiem nie schować czepka do
szafy, absolutnie tego nie róbmy! Najważniejsze jest, żeby robić to, co się
naprawdę lubi. A schudnąć i tak nam się uda, jeśli tylko będziemy pamiętali
o jednej ważnej zasadzie: redukcja wagi dokonuje się wtedy, gdy spalamy
więcej kalorii niż ich dostarczamy.

Na pewno treningi na basenie są wskazane dla najmłodszych. Dzieci szybko
opanowują technikę pływania i potrafią z tego czerpać wiele przyjemności.
Gdyby jednak wasza pociecha nie przepadała za spędzaniem czasu w wo-
dzie, są inne sposoby, aby polubiły się ruszać. Zagrajmy z nim w grę, ale...
bez włączania konsoli!

JOANNA SKUTKIEWICZ,
WARSAW MASTER TEAM

Fot. Shutterstock
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Gry i zabawy ruchowe,
czyli jak odchudzić dziecko

Zdrowa redukcja wagi musi iść w parze z aktywnością fizyczną. W szczegól-
ności obowiązuje to dzieci, które coraz częściej narażone są na problem
z nadwagą.
Światowa Organizacja Zdrowia – aktywnością fizyczną – określa dawkę
ruchu niezbędną dla człowieka. Dla tych najmłodszych wynosi ona przynaj-
mniej cztery sesje w tygodniu po 40 minut ze średnim tętnem na poziomie
140 uderzeń na minutę.
Nie każde dziecko musi lubić pływać, grać w piłkę nożną lub jeździć na ro-
werze. Szczególnie jeśli widzi, że przez swoją nadwagę pod względem
sprawności odstaje od rówieśników. Dlaczego pływanie, rower, czy futbol,
to pierwsze aktywności, które przychodzą nam do głowy na słowo „ruch”?
Przecież możliwości jest dużo więcej. Nawet zwykły spacer może być świet-
nym rozwiązaniem, szczególnie jeśli jest to spacer rodzinny.

Ruszajmy się wszędzie!
Podczas godzinnego, średnio intensywnego
marszu, spalamy około 400 kalorii. Po
kwadransie spędzonym w tym tempie
tętno rośnie i szybko podniesie się do
pożądanego poziomu zalecanego
przez ŚOZ. Podczas wizyty w parku
czy w lesie, możemy wykorzys-
tać otoczenie jako tor prze-
szkód. Niech drzewa posłużą
za tyczki w slalomie, a konary
za cel do rzucania szyszkami.
Naszą propozycją na urozmai-
cenie spaceru są gry i zabawy
ruchowe, doskonale znane
tym, którym dzieciństwo
przypadło na okres sprzed
ery komputera.

Fot. Shutterstock
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Berek „krowa”
Wersja ganianego o większej dramaturgii. Goniącego, zwanego również
krową wybieramy za pomocą wyliczanki. Kiedy procedurę mamy już za sobą,
nasza krowa staje w rozkroku z rozpostartymi na boki rękami. Każdy
z uczestników łapie za palec, czyli wymię i pyta: Jakie krowa daje mleko?
Na hasło: białe wszyscy uciekają. Dobrze, żeby berek budował napięcie,
wymieniając inne kolory zanim da hasło do ucieczki.
Dotknięty przez krowę staje w rozkroku. Uratować może go inny uczestnik
zabawy, który przeczołga mu się pod nogami. Gonitwa trwa tak długo, póki
krowa nie złapie wszystkich uczestników. Do zmiany goniącego może dojść
również zanim zacznie się gonitwa. Jeśli uciekający puści palec
na komendę inną niż „białe”, zostaje krową.

Klasy
Oto podstawowa wersja, chyba najbardziej popularnej zabawy podwórkowej.
Na ziemi rysujemy kształt „chłopka”, składającego się z siedmiu pól.
Numerujemy je od 1 do 7. Potrzebne nam będzie również szkiełko lub ka-
myczek, którym będziemy rzucali.
Znowu przyda się wyliczanka, żeby ustalić kolejność uczestnictwa. Kamykiem
rzucamy na kolejne pola. Naszym zadaniem jest wskoczenie w wyrysowany
kwadrat na jednej nodze i utrzymując się w tej pozycji, podniesienie kamyka
z ziemi. Jeśli ta sztuka nam się udała, przeskakujemy wszystkie pola do końca,
robimy nawrót (tutaj możemy zmienić nogę) i wracamy w podskokach na start.
Należy pamiętać, że na pola ułożone w linii poziomej wskakujemy na dwóch no-
gach, tak samo jak na pole końcowe, na którym wykonujemy obrót. „Skucha”
ma miejsce wtedy, gdy: nie uda nam się utrzymać równowagi, nie trafimy ka-
mykiem w pole, kamykiem trafimy w linię między polami, pomylimy nogi.

Fot. Shutterstock



R
uszajsię

ischudnij

23

Naśladujemy zwierzęta
Spacer po lesie lub parku, to doskonała okazja, żeby zagrać w tę grę. Wy-
bieramy kawałek wolnej przestrzeni. Stajemy w miejscu. Kiedy my wy-
wołujemy nazwy zwierząt, dziecko, które biega dookoła naśladuje ich
zachowanie. Krzyczymy „niedźwiedź!”, a dziecko udaje ospałe ruchy dopiero
co obudzonego ze snu misia, „bocian!”, a nasz maluch macha rękami jak
ptak, ląduje i poluje na żaby.
Zabawa ma walory nie tylko ruchowe, ale i edukacyjne.

Ojciec Wirgiliusz
Jako Ojciec Wirgiliusz zachęcamy dzieci, żeby nas naśladowały. Stajemy na
środku otwartej przestrzeni. Dzieci chodzą dookoła i śpiewają lub recytują
z nami: „Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje, a miał ich wszystkich sto dwa-
dzieścia troje. Hejże, dzieci, hejże ha, róbcie wszyscy to co ja, hejże, dzieci,
hejże ha, róbcie wszyscy to co ja!” Na to hasło, wydajemy polecenie, na
przykład: „biegajcie” lub „skaczcie”. Możliwości jest naprawdę dużo. Jeśli
wystarczy nam odwagi możemy po kilku poleceniach zamienić się rolami
i z rodzica stać się dzieckiem, a dziecku pozwolić być Ojcem Wirgiliuszem.
To tylko kilka pomysłów, które można wykorzystać na spacerze. Wystarczy,
że wrócisz pamięcią do czasów, kiedy byłeś dzieckiem.
Skoro do tablicy wywołaliśmy dosyć niszowe aktywności ruchowe, warto
poznać inne zajęcia, które już niedługo mogą stać się bardzo popularne.
Słyszeliście kiedyś o Qigongu, HIIT czy Fusion fitness? No właśnie...

PAWEŁ JELENIEWSKI,
JUNIOR.SPORT.PL

Fot. Shutterstock
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Siedem nowości, które musisz
wypróbowac w tym roku

Odmień swój trening i wypróbuj kilka fitnessowych nowości. Chcesz poru-
szać się z gracją i wyrzeźbić mięśnie? Wybierz się na balet. Nie lubisz spę-
dzać czasu na siłowni? Teraz swój ulubiony trening możesz wykonać dwa
razy szybciej! A może szukasz czegoś zupełnie nowego? Miks różnych zajęć
fitness sprawi, że będziesz się dobrze bawić, a przy okazji intensywnie ćwi-
czyć.

1. Qigong – chiński sposób na zdrowie
To zestaw ćwiczeń zdrowotnych ze starożytnych Chin. Jego nazwa oznacza
kontrolę energii przepływającej w ciele. Głównym założeniem jest to,
że poprzez ruchy ciała, techniki oddechowe, skupienie i koncentrację,
człowiek może osiągnąć równowagę fizyczną, duchową oraz metaboliczną.
Podczas takiego treningu ćwiczymy grupy meridianów (kanałów energe-
tycznych). Jedna grupa meridianów wpływa na odblokowanie innych.

2. Balet uczy gracji
Ostatnio powstaje coraz więcej programów treningowych – wykonywanych
przy drążku – wykorzystujących elementy pilatesu, jogi i ćwiczeń wzmac-
niających ciało z figurami baletowymi.

Według właścicielek warszawskiej szkoły tańca Boso, gdzie odbywają się
takie zajęcia: „Nauka kręcenia piruetów nie jest najważniejsza. Trening ma
nam sprawiać przyjemność i poprawiać wygląd oraz uelastyczniać i roz-
ciągać. Wykonywane ćwiczenia uczą cierpliwości i równowagi. Pomagają
równomiernie budować i rzeźbić mięśnie, spalać kalorie, wysmuklają oraz
wydłużają sylwetkę. W dodatku nadają ruchom szlachetności, gracji oraz
delikatności, którą mają tylko baletnice.”

3. HIIT wraca do łask
HIIT (ang. High Intensity Interval Training) czy też HICT (High Intensity Cir-
cuit Training) został opracowany w latach 70. przez trenerów współpra-
cujących ze sportowcami. Jego główne zalety to możliwość osiągnięcia
wyników przy niewielkim nakładzie czasu. Trening ten zazwyczaj nie trwa
dłużej niż 30 minut. Zaczynamy od rozgrzewki (z elementami kardio i stret-
chingu), potem przechodzimy do części głównej, czyli 10-12 ćwiczeń na po-
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szczególne grupy mięśniowe. Robimy je przez 30 sekund, z zachowaniem
dziesięciosekundowej przerwy.
Dlaczego ten trening staje się znów popularny? Sebastian Obirek, trener
z klubu Soho Body Spirit, tłumaczy, że podczas tego rodzaju ćwiczeń wyko-
rzystywana jest masa własnego ciała. Według niego wizyta na siłowni nie
jest potrzebna. Z kolei Jillian Michaels, trenerka z programu „The Biggest
Loser”, lubi HIIT za to, że przyspiesza metabolizm i pozwala spalać kalorie
także po treningu (proces nazywany after burn).

4. Fusion fitness
To miks różnych zajęć, które uatrakcyjniają klasyczne zajęcia fitness. W Pol-
sce nie znajdziemy jeszcze takich treningów, jak np. Koga – kickboxing
w połączeniu z jogą, YAS – joga plus spinning. Bikram joga to joga ćwiczona
w podgrzewanym pomieszczeniu. Zumba Toning to zumba z ciężarkami,
a Gymstick – zajęcia z drążkiem z dwiema gumami (tubingami), dzięki któ-
remu wzmocnisz ciało i poprawisz postawę.

5. Ćwicz krótko, ale intensywnie
Według zasady „ćwicz mądrze, nie dłużej” trenerzy zalecają
zajęcia trzy razy w tygodniu przez 15 lub 30 minut
(plus rozgrzewka!). Trening powinien być
bardzo intensywny. Możesz wybrać
się na crossfit, wykonać HIIT albo
pięć ćwiczeń wielostawowych
(angażujących duże partie
mięśni), np. pompki,
przysiady z ciężar-
kami, deska czy
brzuszki. Rób po
12 powtórzeń
każdego z nich.
Przerwy między
ćwiczeniami po-
winny trwać nie
dłużej niż dzie-
sięć sekund.
Zrób trzy-
cztery serie.

Fot. Shutterstock
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6. Trening funkcjonalny
Trening funkcjonalny imituje ruchy, które wykonujemy na co dzień. Są to
ćwiczenia złożone, angażujące duże grupy mięśniowe. Zaletą wykonywania
tego rodzaju ćwiczeń jest poprawa układu krążenia oraz wzrost wydolności
organizmu. Tego typu trening aktywuje do pracy mięśnie głębokie, jak i cen-
tralny gorset mięśniowy.
Trening funkcjonalny daje duże pole popisu dla trenera. Może być urozmai-
cany przez wykorzystywanie sztangi, taśm TRX, worków z piaskiem, piłki
Bosu czy kettlebells.

7. Trening personalny…. w grupach
Coraz częściej lubimy ćwiczenia w grupie, tym samym tworzymy społecz-
ności skupione wokół różnych dyscyplin. Oczekujemy, żeby treningi były
efektywne i dawały w kość. Stąd pomysł zajęć z trenerem personalnym
w grupach. Możesz zebrać grupę koleżanek i ćwiczyć w domu lub w parku
(trener przyjeżdża we wskazane miejsca) albo wybrać się na takie zajęcia
do klubu fitness. Znajdziesz je np. w warszawskich klubach Holmes Place
pod nazwą Group PT.
Pamiętajmy, że w osiągnięciu celu np. redukcji wagi najważniejsza jest sys-
tematyczność. Najczęściej jest tak, że efekty nie są widoczne od razu. Trzeba
po prostu na nie zapracować. Cza-
sami możemy tracić cierpliwość,
ale najważniejsze, żeby się nie
poddawać. Nie dajmy się zwieść
reklamowym hasłom i nie się-
gajmy po sztuczne kapsułki,
dzięki którym w mgnieniu oka
mamy zgubić kilogramy.
Postawmy na zdrowe „spalacze”
i... zajrzyjmy do własnej kuchni.

MAGDALENA DEREWECKA,
FITNESS.SPORT.PL

Fot. Shutterstock



R
uszajsię

ischudnij

27

Spalaj tłuszcz naturalnie!

Na rynku znajdziemy niezliczoną liczbę preparatów wspomagających spa-
lanie tkanki tłuszczowej. Producenci gwarantują niezwykłą skuteczność
i każą sobie słono płacić za miesięczną kurację. Polecam naturalne spala-
cze, które na pewno znajdziesz w swojej kuchni.

W preparatach odchudzających często spotykamy podobne substancje, jak
w kapsułkach, proszkach czy napojach z napisem „fat burning”. Są to wyciągi
roślinne lub ich syntetyczne odpowiedniki. Większość z nich można znaleźć
w tradycyjnych produktach, które mamy już w kuchennych szafkach lub
z łatwością znajdziemy w każdym sklepie. Oto lista sześciu naturalnych
spalaczy tłuszczu, które z powodzeniem zastąpią magiczne kapsułki.

Kawa
Głównym składnikiem aktywnym tego naparu jest kofeina, która działa po-
budzająco. Stwarza korzystne warunki do spalania tkanki tłuszczowej, dzięki
nasileniu aktywności szlaków metabolicznych uczestniczących w tym pro-
cesie oraz hamowaniu łaknienia. Osoby spożywające kofeinę na kilkadziesiąt
minut przed wysiłkiem spalają więcej tłuszczu i mają większą motywację do
prowadzenia aktywności. Nie dziwi więc fakt, że to bazowy składnik więk-
szość dostępnych obecnie preparatów odchudzająco-stymulujących.
W tradycyjnej kawie zawartość kofeiny różni się w zależności od gatunków
kawowca oraz sposobu przygotowanie. W przybliżeniu wygląda to nastę-
pująco: filiżanka espresso to około 60-80 mg kofeiny, szklanka rozpusz-
czalnej to 90-110 mg kofeiny, zaś parzonej to 100-120 mg kofeiny.
Jedna porcja powinna wynosić od 100
do 150 mg. Najlepiej spożywać
ją w godzinach porannych
oraz na około 30-40 minut
przed planowanym wy-
siłkiem. Nie zapomi-
naj, że dodatek
mleka, śmietanki
czy cukru podnosi
jej kaloryczność
i ogranicza wpływ
samej kofeiny na
spalanie kilogra-
mów.

Fot. Shutterstock



R
us

za
js

ię
is

ch
ud

ni
j

28

Pieprz cayenne
Aktywną substancją w nim jest kapsaicyna, często dodawana do prepara-
tów odchudzających i... gazów pieprzowych służących do samoobrony.
Spożycie kapsaicyny powoduje wzrost termogenezy organizmu i zwiększa
zdolność do spalania tłuszczu. Dawka powinna mieścić się w przedziale:
pół lub jedna łyżeczka w ciągu dnia. Pieprz można dodawać do wszystkich
posiłków, a szczególnie przedtreningowego. Inną metodą jest dodawanie
niewielkiej ilości do wody z cytryną, a nawet herbaty.

Kurkuma
Wspomaga metabolizm tłuszczu, zmniejsza szybkość jego magazynowania
w komórkach wątroby. By działała skutecznie, należy spożywać około jednej
łyżeczki dziennie.

Ocet jabłkowy
Zawarte w nim kwasy owocowe, w tym przypadku – kwas jabłkowy, stoso-
wane są również w kosmetologii. Ocet sam w sobie nie przyczynia się do
spalania tkanki tłuszczowej, ale sprawdzi się np. przed imprezą, gdzie ser-
wowane będą tłuste, obfite posiłki. Kwasy owocowe hamują bowiem
wchłanianie sporej ilości tłuszczu z pożywienia. Oznacza to, że to, co zja-
damy nie dostarcza tylu kalorii, ile wynikałoby z wyliczeń. Octu lepiej używaj
ostrożnie: najlepiej jedną łyżkę z zieloną sałatą. Stosowany regularnie
w dużych ilościach zahamuje wchłanianie nie tylko tłuszczu, ale również wi-
tamin rozpuszczalnych w tłuszczach i może przyczynić się do kłopotów tra-
wiennych.

Cynamon
Stabilizuje poziom
i n s u l i n y ,
j e d n e g o
z kluczo-
wych hor-
m o n ó w ,
odpowia-
dających za metabo-
lizm węglowodanów. Już jedna łyżeczka dziennie, spożywana regularnie jako
dodatek do posiłków czy kawy pomoże zmniejszyć apetyt na słodycze i zlik-

widuje napady wilczego głodu.

Fot. Shutterstock
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Zielona herbata
O jej korzystnym wpływie na odchudzanie słyszał chyba każdy. Obecne w niej
epigalokatechiny hamują apetyt, przyspieszają metabolizm, zwiększają ter-
mogenezę. Naukowcy odkryli również, że zielona herbata hamuje nieco
wchłanianie tłuszczu z pożywienia w przewodzie pokarmowym.

Zielona herbata jest bezpieczna dla osób z problemami sercowymi, nie pod-
nosi ciśnienia tętniczego, więc może okazać się alternatywą dla kofeiny.
By czerpać z jej pozytywnych właściwości najlepiej wypijać kilka filiżanek
dziennie.

A może myślicie o bardziej specyficznym sposobie na spalanie kalorii, czyli
o detoksie? Jeśli tak, w następnym tekście wytłumaczy, w jaki sposób się
do niego odpowiednio przygotować i później powrócić już do normalnej diety.

JACEK BILCZYŃSKI,
TRENER I DIETETYK

Fot. Shutterstock
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Detoks na wiosnę. Zróbmy go z głową!

Oczyszczanie organizmu powinniśmy robić regularnie, by utrzymać się w jak
najlepszym zdrowiu fizycznym i psychicznym przez długie lata. Zobacz jakie
są sposoby na detoks w domu.

Na początku warto zaznaczyć, że detoks nie jest formą diety. Owszem, spe-
cyficzny sposób odżywiania jest częścią całego procesu, ale utrata wagi znaj-
duje się na ostatnim miejscu korzyści, jakie z niego wynikają. Pierwsze
miejsca zajmują m.in. poprawa samopoczucia, uspokojenie, poprawa pracy
narządów wewnętrznych, odmłodzenie i polepszeniu wyglądu.

Przygotowania
Można bezpiecznie przeprowadzić jednodniowy detoks w domu, pod warun-
kiem, że poprzedzą go odpowiednie przygotowania. Najpóźniej na trzy dni
przed rozpoczęciem należy zrezygnować z: kofeiny (kawy, herbaty, napojów
typu coca-cola, drinków energetycznych), alkoholu, cukru, papierosów,
białej mąki, czerwonego mięsa, mleka, jajek i innych produktów pochodze-
nia zwierzęcego.

To nie będzie łatwe, ale złagodzi skutki oczyszczania i ułatwi cały proces.
Aby nie wystawiać się w tym czasie na pokusy należy po prostu oczyścić
lodówkę z takich produktów. Łatwiej oprzeć się czemuś, czego nie ma pod
ręką. Pierwsze dni tego wstępu do oczyszczania nie są ani łatwe, ani przy-
jemne, Zwłaszcza dla osób, które na co dzień prowadzą niezbyt zdrowy tryb
życia. Detoks jest największym wyzwaniem zwykle dla osób, które piją dużo

kawy, alkoholu i palą, gdyż pojawiają się
również objawy odstawienia.

Jak je złagodzić? Pij dużo wody
i herbat ziołowych. W miarę

możliwości – dużo od-
poczywaj.

Fot. Shutterstock
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Przygotowując się do detoksu, należy włączyć do menu kasze z owocami lub
warzywami. Szczególnie polecam kaszę jaglaną. Warto też jeść zupy,
świetne na lekką kolację z kromką pełnoziarnistego pieczywa i sałatki.
Można je jeść bez ograniczeń, z lekkimi sosami na bazie oliwy i soku z cyt-
ryny, posypanymi ziarnami słonecznika lub dyni. Świetne są też koktajle.
Miksujemy sok pomarańczowy z bananem i garścią szpinaku lub pęczkiem
natki, truskawkami, ananasem, kiwi z sałatą, gruszką, awokado i odrobiną
wody. To niesamowicie sycące bomby witaminowe.

Codziennie rano na czczo dobrze jest wypić szklankę ciepłej wody z sokiem
z połowy cytryny. Taka mieszanka przyśpiesza perystaltykę jelit i odkwasza
organizm.

Detoks jednodniowy
Najlepiej przeprowadzić go w dniu wolnym od pracy. W miarę możliwości
ograniczymy w tym dniu kontakty ze światem zewnętrznym. Można zamówić
masaż, pójść na długi spacer, wziąć udział w sesji jogi, relaksacji, medyta-
cji, dużo spać i mało rozmawiać.

Oto propozycje detoksów:

Wszystkie programy uzupełniamy pijąc minimum dwa litry wody i herbaty
ziołowej.

Monodieta:
jemy kaszę jaglaną. Pół kilo na dzień, w porcjach co dwie-trzy godziny.

Dzień warzywno-owocowy:
jemy wyłącznie warzywa i owoce w dowolnej formie: surowe, pieczone,
gotowane na parze, krótko podsmażone (do dwóch kg dziennie).

Dzień na sokach owocowych:
pijemy wyłącznie soki owocowe (pięć szklanek dziennie).

Dzień na płynach:
pijemy soki i koktajle warzywno-owocowe, buliony z warzyw i zupy
warzywne miksowane
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Jak podtrzymać efekty oczyszczania?
Powoli wracajmy do normalnej diety. Jeszcze trzy dni po właściwym deto-
ksie, jedzmy tak jak w czasie przygotowań. Potem warto na stałe wprowa-
dzić do swojego rozkładu dnia następujące zwyczaje: rano pijmy na czczo
szklankę ciepłej wody z sokiem z połowy cytryny, potem w ciągu dnia
1,5-2 litry wody. Codziennie masujmy ciało ostrą szczotką, zaczynajmy od
stóp i kolistymi ruchami przesuwajmy się do góry, codziennie znajdujmy
czas na co najmniej 30 minutowy relaks (w jego trakcie możemy medyto-
wać lub ćwiczyć świadomy oddech). Kilka razy w tygodniu możemy wybrać
się na jogę.

Z kolei ćwiczenia asan są porównywalne do masażu dla organów
wewnętrznych. Poprawia ich ukrwienie i wydolność, wspomaga układ lim-
fatyczny w usuwaniu toksyn.
Najlepiej wykonywać codzienną pięciominutową medytację o stałej porze.
Wystarczy usiąść, utrzymując prosty kręgosłup, na podłodze lub krześle, za-
mknąć oczy, dłonie ułożyć na kolanach, złączyć kciuk i palec wskazujący,
uwagę skierować na oddech. Nawet taka krótka medytacja, to dla naszego
umysłu jak prysznic dla ciała.

A może dobrą metodą na oczyszczanie
organizmu będzie...
szusowanie po ośnieżonych stokach?
Co powiecie na wiosenny wypad
na narty?

KASIA BEM,
DYPLOMOWANA
NAUCZYCIELKA JOGI,
NAMASTEJOGA.PL
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Chcesz zrzucić kilogramy?
Wyjedź na narty!

Za oknem słońce, zielona trawa, kwitnące drzewa. Coraz bardziej myślimy
o plaży, pokazywaniu nóg, brzucha, rąk, a coraz mniej o nartach. Czy to ko-
niec sezonu? Nic bardziej mylnego!

W wyższych górach Europy śnieg utrzymuje się w kwietniu, a nawet w maju.
Wiosenny wyjazd na narty to świetny sposób, żeby zrzucić parę zbędnych ki-
logramów i złapać prawdziwie wakacyjną opaleniznę. Dni są długie, góry
białe, a doliny zielone. Dzięki temu najambitniejsi mogą po zejściu ze stoku
pójść biegać, pływać czy jeździć na rowerze.

Już sześć godzin normalnej jazdy na nartach pozwala spalić średnio 3000
kalorii. Podczas tygodniowego urlopu, łatwo i przyjemnie można się pozbyć
dwóch-trzech kg. Jeśli połączymy to z dietą, lub treningiem po południu,
zdecydowanie więcej. W dodatku trening w górach ma swoje tradycyjne za-
lety – zwiększa liczbę czerwonych krwinek w organizmie, przez co znacząco
wzrasta nasza wytrzymałość. Po powrocie na niziny z będziemy jeszcze
lepszymi sportowcami.

Fot. Shutterstock
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Dokąd jechać na wiosenne narty?
Wyjazd na lodowiec to oczywiście gwarancja śniegu. Wbrew nazwie, na lo-
dowcu jeździ się po śniegu, a nie po lodzie. Nie są też zarezerwowane
wyłącznie dla zaawansowanych narciarzy. Wręcz przeciwnie, trudno znaleźć
na nich rzeczywiście stromą trasę.
Z drugiej strony, pierwsza połowa kalendarzowej wiosny to wciąż doskonały
czas, żeby odwiedzić inne, wysoko położone stacje, które często oferują bar-
dzo atrakcyjne ceny.
W Polsce w kwietniu można liczyć w zasadzie tylko na Kasprowy Wierch. Na
Gąsienicowej jest dostatecznie dużo śniegu i wysokości, by jeździć do połowy
miesiąca.
Znacznie lepiej wygląda sytuacja po drugiej stronie Tatr. W Tatrzańskiej
Łomnicy i na Chopoku wybrane trasy czekają na narciarzy co najmniej do
połowy kwietnia. Począwszy od 30 marca ceny karnetów są o około 20 proc.
niższe niż podczas ferii. Ceny zakwaterowania, zwłaszcza mniejszych,
prywatnych kwater w marcu już spadają. W Czechach wiosną można liczyć
w zasadzie tylko na Szpindlerowy Młyn. Niższe ceny karnetów obowiązują
tam od 24 marca.

Alpy – gdzie i kiedy jechać?
Popularne wśród Polaków, niższe alpejskie ośrodki jak Marilleva czy okolice
Salzburga mniej więcej od połowy marca przestają być atrakcyjne. Wciąż da
się tam jeździć, ale tylko przez kilka porannych godzin. W tym czasie lepiej
skierować swoją uwagę albo w stronę lodowców (bliskie Stubai, Pitztal czy
Hinter) lub w stronę stacji położonych wysoko, jak np. Val Thorens we fran-
cuskich Trzech Dolinach, słynne Chamonix, czy Livigno. Na wysokościach
z przedziału 2000-3000 metrów jazda wiosną trwa w najlepsze, a śniegu
z pewnością nie zabraknie.

Fot. Shutterstock
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Na co zwrócić uwagę?
Jeśli zdecydujemy się na wiosenny wyjazd, warto mieć na uwadze kilka nie
aż tak oczywistych rzeczy. Za umowną granicę dobrego śniegu można
przyjąć 1500 metrów, ale oczywiście im wyżej, tym zimniej. Chodzi o to, by
na danym stoku w nocy panował mróz. Poza tym najlepiej, gdy w stacji nar-
ciarskiej są północne lub północno-wschodnie stoki. Znacznie krócej świeci
na nie słońce, przez co warunki narciarskie pozostają lepsze przez cały
dzień.

Zwróćmy uwagę na ofertę sportową po nartach, czyli ścieżki rowerowe,
do biegania, basen i siłownia. To sprawi, że urlop nabierze sportowego cha-
rakteru i przygotujemy ciało na lato. W otoczeniu pięknych gór, spalanie ka-
lorii będzie czystą przyjemnością!

FRANEK PRZERADZKI,
NANARTY.SPORT.PL

Fot. Shutterstock


