
DIETA DIÁRIA DE JOGADOR DE ALTO RENDIMENTO 

CLUBE DESPORTIVO DE TONDELA – EQUIPA DA ÉPOCA 2010/2011 

Pequeno Almoço (das 8h00 às 8h30). 

- Refeição rica em hidratos de carbono; hidratação antes do treino. (25% do consumo diário) 

- Ingestão de água ao acordar (aprox.meio litro de água) Marcas preferenciais: (Monchique; 

Carvalhelhos e Vimeiro) Ex: Cereais com leite ou com iogurte natural e uma sandes (fiambre 

e/ou queijo; compota); sumo natural de laranja. Podem beber café. 

Meio da manhã. Imediatamente após o treino (11h45 às 12h15).  

- Refeição rica em potássio, magnésio e hidratos de carbono. (10% do consumo diário) 

- Ingestão de líquidos com açúcar (powerade; Isostar; gatorade; água com açúcar); comer uma 

banana; barra energética ou sandes). 

Almoço (13h00 às 14h30) 

- Refeição variada com prato “colorido”. Rica em hidratos de carbono principalmente. (30% do 

consumo diário) 

- Prato com massa e/ou arroz e legumes (ex: feijão verde, feijão; ervilha, batata; favas); salada 

principalmente de tomate; consumir carne e peixe como acompanhamento!! Não pode ser a 

base do prato. Preferir carnes magras (come frango, coelho e peru). Peixe (sardinha; salmão e 

truta preferencialmente). Se comeres carne ao almoço come peixe ao jantar. Podem consumir 

até 3 ovos por semana (preferencialmente cozidos).    

- Beber preferencialmente água e sumos sem gás. 

-Como sobremesa podem optar por uma peça de fruta ou um doce (gelatina 

preferencialmente). Podem beber café. 

Meio da tarde. Imediatamente após o treino. 

- Refeição rica em potássio, magnésio e hidratos de carbono. (10% do consumo diário) 

- Ingestão de líquidos com açúcar (powerade; Isostar; gatorade; água com açúcar); comer uma 

banana; barra energética, sandes). Ingestão de água em abundância. 

Jantar (19h30 às 21:30) 

- Refeição variada com prato “colorido”. Rica em hidratos de carbono principalmente. (20% do 

consumo diário) 

- Prato com massa e/ou arroz e legumes (ex: feijão verde, feijão; ervilha, batata; favas); salada 

principalmente de tomate; consumir carne e peixe como acompanhamento!! Não pode ser a 

base do prato. Preferir carnes magras (come frango, coelho e peru). Peixe (sardinha; salmão e 

truta preferencialmente). Se comeres carne ao almoço come peixe ao jantar. Podem consumir 

até 3 ovos por semana (preferencialmente cozidos).    

- Beber preferencialmente água e sumos sem gás. 

-- Como sobremesa têm que optar por uma peça de fruta ou gelatina. Não devem beber café.  

Seia 

- Ingerir leite (magro ou meio gordo) á noite! Peça de fruta ou um iogurte (com ou sem sabor). 



DIETA DIÁRIA DE JOGADOR DE ALTO RENDIMENTO 

CLUBE DESPORTIVO DE TONDELA – EQUIPA DA ÉPOCA 2010/2011 

 

DICAS NUTRICIONAIS 

 

- VARIAR O MAIS POSSIVEL A ALIMENTAÇÃO. 

- EVITAR REFEIÇÕES MUITO ABUNDANTES ( comer várias vezes ao dia) 

- EVITAR GOLUSEIMAS, BOLOS, BEBIDAS ALCOOLICAS. 

- PARA COZINHAR PREFERIR O AZEITE À MANTEIGA. 

- EVITAR PRODUTOS DE CHARCUTARIA (presunto paio, consumir em 

alternativa fiambre magro ou queijo fresco magro). 

- EVITAR FRITOS PREFERINDO GRELHADOS OU COZIDOS. 

- CUIDADO COM SALGADOS E FOLHADOS. 

- EVITAR CONSUMIR DOCES (a consumir só como sobremesa do almoço) 

- HIDRATAR AO LONGO DO DIA!!! (ingerir água evitando a água luso, vitalis e 

fastio). 

- NÃO PASSAR MAIS DE 5 HORAS SEM COMER! 

 

 

 

Ao fazeres as tuas compras, 

PLANEIA AS TUAS REFEIÇÕES! 
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Ingestão até uma hora antes do treino. 

 

 

 

 

 

 

Perda de Peso Após treino. Quantidade de líquidos a ingerir 

400 gramas a 600 gramas 0,6 l – 0,9 l 

700 gramas a 900 gramas 1,05l -1,35 l 

1kg a 1,2 kg 1,5l – 1,8l 

1,3kg a 1,5 kg 1,95l – 2,25l 

1,6kg a 1,8 kg 2,4l - 2,7 l 

1,9kg a 2,1 kg 2,85l - 3,15 l 


