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Οι απαιτήσεις ενέργειας και των µακροθρεπτικών 
συστατικών για αθλητές που θέλουν να χτίσουν 
µυϊκό ιστό και δύναµη τείνουν να είναι αρκετά 
υψηλές. 

Οι διατροφικές απαιτήσεις εξαρτώνται από: 

• Στάδιο του προγράµµατος 
• Όγκος  
• Ένταση 
•Ποιότητα τροφών 

Υψηλότερος όγκος άσκησης: Οι ασκήσεις 
µεσαίας έντασης, δηλαδή υπερτροφίας εξαντλούν 
το αποθηκευµένο γλυκογόνο στο σώµα σε 
ποσοστό περίπου 24-40%. Έτσι, η διατροφή πριν 
και µετά την προπόνηση είναι απαραίτητη για την 
ανάπτυξη, αποκατάσταση και φυσικά επιτυχία. 

Διαφορετικά, αυτή η απότοµη εξάντληση του 
αποθηκευµένου γλυκογόνου θα επηρεάσει την 
απόδοση µας αρνητικά. 

Η πηγή της κόπωσης κατά τη διάρκεια αυτών των 
προπονήσεων είναι συνήθως πολυπαραγοντική, 
συµπεριλαµβανοµένων των νευροµυϊκών και 
µεταβολικών παραγόντων.

"Εποµένως, πρέπει να 
γνωρίζετε τι πρέπει να 
καταναλώσετε, πόσο και 

πότε για να 
βελτιστοποιήσετε την 

απόδοση σας.”

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ 
ΑΣΚΗΣΗ 

 ΣΤΗΝ ΚΜΔ

••• 

Ο τύπος της κόπωσης που 

αντιμετωπί
ζουμε εξαρτάται 

από το 

διάστημα προσαρμο
γής που 

έχουμε με την προπόνησ
η. Η 

αρχική κόπωση που νιώθουμε 

οφείλεται σ
τη μείωση του 

συστήματο
ς του φωσφαγόν

ου, ενώ 

η κόπωση προς το τέλος της 

προπόνηση
ς προέρχετα

ι από την 

οξείδωση και την μειωμένη 

παραγωγή ενέργειας μέσω της 

γλυκογενόλ
υσης. Προσοχή 

γλυκογενόλ
υση και γλυκον

εογένεση 

δεν είναι οι ίδιο
 ορισμοί!
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Όταν προπονούµαστε και έχουµε κάνει σωστή 
λιποπροσαρµογή είναι µια εντελώς διαφορετική 
προσέγγιση για τη χρήση ενέργειας, τόσο για τους 
επαγγελµατίες αθλητές όσο και για λάτρεις της 
άθλησης. Μίλησα εκτεταµένα για την σωστή επιλογή 
άσκησης στο YouTube κανάλι. Σε αυτό το άρθρο, 
ήθελα να µιλήσω λίγο περισσότερο για τα βασικά 
ενεργειακά συστήµατα που υπάρχουν στο σώµα και 
την αερόβια και αναερόβια λειτουργία. 

Στην πραγµατικότητα, υπάρχουν τρία διαφορετικά 
ενεργειακά συστήµατα στα οποία είναι δυνατή η 
παραγωγή ATP (τριφωσφορική αδενοσίνη). 
Διαφορετικοί παράγοντες αποφασίζουν ποιά από 
τα ενεργειακά συστήµατα θα λειτουργούν και ένας 
από τους καθοριστικούς παράγοντες είναι η ένταση 
της άσκησης. Οι τρόποι µε τους οποίους το σώµα 
µας µπορεί να παράγει ενέργεια είναι οι εξής:

1. Αναερόβιο – σύστηµα αγαλακτικής ενέργειας (σύστηµα ATP-CP) 

Φωσφοκρεατίνη + ADP → Κρεατίνη + ATP 

2. Αναερόβιο – γαλακτικό σύστηµα ενέργειας 

Γλυκόζη → Γαλακτικό οξύ + ATP 

3α. Σύστηµα αερόβιας ενέργειας (= αερόβια γλυκόλυση, οξειδωτική αποδόµηση του γλυκογόνου) 

Γλυκόζη + Οξυγόνο → Διοξείδιο του άνθρακα + Νερό + ATP 

3β. Σύστηµα αερόβιας ενέργειας (= λιπόλυση, οξειδωτική αποδόµηση των λιπών) 

Λίπη + οξυγόνο → Διοξείδιο του άνθρακα + νερό + ATP

Αναερόβιο σύστηµα αγαλακτικής ενέργειας (σύστηµα ATP-CP) 

Το αναερόβιο σύστηµα αγαλακτικής ενέργειας ή σύστηµα φωσφορικής κρεατίνης µας δίνει ενέργεια από 
την αρχή. Οι µύες έχουν αποθηκευµένο πάντα ένα ποσό τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP) το οποίο είναι 
άµεσα διαθέσιµο. Για παράδειγµα, οι πρώτες τρεις ή τέσσερις επαναλήψεις όταν κάνουµε βάρη ή, ίσως, 
όταν ξεκινάµε ένα σπρίντ. Έτσι, κατά τη διάρκεια των πρώτων 5 δευτερολέπτων της άσκησης, ανεξάρτητα 
από την ένταση, το σύστηµα ATP-CP χρησιµοποιείται αποκλειστικά. 

Δηλαδή δεν χρησιµοποιούµε ούτε λίπος για ενέργεια, άλλα ούτε υδατάνθρακα. Σε αυτή τη διαδικασία του 
µεταβολισµού δεν υπάρχει παραγωγή γαλακτικού οξέως. Η άµεση ικανότητα παραγωγής ενέργειας από τα 
αποθέµατα ATP και φωσφοκρεατίνης (CP) καθώς και των ενζύµων κρεατινικής κινάσης και µυοκινάσης 
µπορεί να καλύψει τις προσπάθειες µας που έχουν µέγιστη ένταση διάρκειας έως 15 δευτερόλεπτα.
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Το αναερόβιο γαλακτικό σύστηµα ενέργειας 

Τώρα, το σύστηµα αναερόβιας γαλακτικής ενέργειας που βρίσκεται στη δεύτερη σειρά χρησιµοποιεί 
υδατάνθρακες*. Αυτό το σύστηµα µας παρέχει ενέργεια από 5 έως 15 ίσως 20 επαναλήψεις όταν 
ασκούµαστε µε βάρη. Αντιθέτως, το αερόβιο σύστηµα ενεργοποιείται κυρίως κατά τη διάρκεια 
ασκήσεων χαµηλής ή µέσης έντασης. Ονοµάζεται αερόβια επειδή χρειάζεται οξυγόνο για να λειτουργεί 
και να παράγει ATP. Όταν ακολουθούµε την κετογονική διατροφή, είναι σηµαντικό να καταλάβουµε ότι 
δεν έχουµε µια ολόκληρη σειρά ενεργειακών συστηµάτων. Τι σηµαίνει αυτό?

*Στο σύστηµα αναερόβιας γαλακτικής ενέργειας, η παρουσία υδατανθράκων είναι απαραίτητη, 
πράγµα που σηµαίνει ότι δεν είµαστε κατάλληλοι για να λειτουργήσουµε αυτό το µονοπάτι σωστά, 
ανεξάρτητα από την κατάσταση της λιποπροσαρµογής. Ωστόσο, υπάρχει άφθονη ενέργεια από το 
σύστηµα αναερόβιας αγαλακτικής ενέργειας που έχουµε στη διάθεση µας.

Αερόβιο ενεργειακό σύστηµα 

Έτσι, κατά τη διάρκεια της φυσικής δραστηριότητας, και τα 3 αυτά ενεργειακά συστήµατα τροφοδοτούν 
το σώµα µε την απαραίτητη ενέργεια. Φυσικά, κανένα από τα συστήµατα δεν µπορεί να λειτουργεί 
ανεξάρτητα, αλλά µάλλον κυριαρχεί σε διαφορετικούς χρόνους. Εξαρτάται πάντα από τις συνθήκες της 
απόδοσης µας. 

Οι άνθρωποι εξελίχθηκαν µέσω των αερόβιων δραστηριοτήτων και για αυτόν τον λόγο, δεν αποτελεί 
έκπληξη το γεγονός ότι το αερόβιο σύστηµα, το οποίο εξαρτάται από το οξυγόνο, όπως λέει το όνοµα 
του, είναι το πιο περίπλοκο από τα τρία ενεργειακά συστήµατα. Οι µεταβολικές αντιδράσεις λαµβάνουν 
χώρα παρουσία οξυγόνου, αλλά το αερόβιο ενεργειακό σύστηµα είναι ο πιο αργός τρόπος για την 
αναµόρφωση του ATP. 

Παλιά εκδοχή εναντίον νέας εκδοχής 

Στο παρελθόν, υπήρχε η αντίληψη ότι τα ενεργειακά συστήµατα συµµετείχαν στην παραγωγή µυϊκής 
ενέργειας την ίδια χρονική στιγµή. Σήµερα, ωστόσο, γνωρίζουµε ότι αυτό δεν ισχύει. Δεχόµαστε ότι όλοι 
οι ενεργειακοί µηχανισµοί συµµετέχουν ταυτόχρονα στην παραγωγή ενέργειας των µυών. Φυσικά, µε τη 
σχετική συνεισφορά κάθε µηχανισµού ανάλογα µε την ένταση, τη διάρκεια και το εξελικτικό στάδιο της 
άσκησης.

Η παροχή οξυγόνου παίζει βασικό ρόλο 

Γενικά, µπορούµε να πούµε ότι σε µια προσπάθεια µικρής διάρκειας και υψηλής έντασης υπερισχύει ο 
αναερόβιος µηχανισµός. Από την άλλη πλευρά, στις µακροπρόθεσµες προσπάθειες χαµηλής 
έντασης, κυριαρχεί ο αερόβιος µηχανισµός παραγωγής ενέργειας. Αν και δεν γνωρίζουµε ακριβώς 
πώς λειτουργεί αυτός ο ενεργειακός κανονισµός, η παροχή οξυγόνου φαίνεται να παίζει βασικό ρόλο. 
Δεδοµένου ότι οι ενεργειακές ανάγκες µιας άσκησης καλύπτονται από διαφορετικούς µηχανισµούς, 
προκειµένου να µελετηθεί η συµβολή κάθε µηχανισµού, έχουµε ορίσει τρεις φάσεις της ενεργειακής 
δαπάνης που οριοθετείται από την πρόσληψη οξυγόνου. Σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης και 
ανάλογα µε την ένταση αναγνωρίζουµε αυτές τις τρεις φάσεις: 

1. Μετάβασης 
2. Σταθεροποίησης 
3. Αποκατάστασης 

Οι τρεις φάσεις που βασίζονται στην οριοθέτηση που προέρχεται από το οξυγόνο φαίνονται στο 
παρακάτω διάγραµµα:
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Με βάση αυτό το διάγραµµα, σηµειώνουµε ότι πριν από την άσκηση η πρόσληψη οξυγόνου είναι 
σταθερή και χαµηλή. Ωστόσο, µόλις ξεκινήσει η άσκηση, οι ενεργειακές ανάγκες του σώµατος είναι 
µεγαλύτερες από την ενέργεια που µπορεί να παράγει χρησιµοποιώντας το διαθέσιµο 
οξυγόνο. Αυτό γίνεται κυρίως για δύο λόγους: 

• Οι καρδιοαναπνευστικές προσαρµογές που απαιτούνται για την αύξηση της παροχής 
οξυγόνου στους ιστούς χρειάζονται περισσότερο χρόνο 

• Η παραγωγή αερόβιας ενέργειας είναι αργή σε σύγκριση µε τα αναερόβια συστήµατα

Φάση σταθεροποίησης & φάση µετάβασης 

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραµµα, η πρόσληψη οξυγόνου σταθεροποιείται και 
αυτή η φάση ονοµάζεται φάση σταθεροποίησης. Αυτή η φάση ακολουθεί τη φάση µετάβασης µετά 
από λίγα λεπτά µε το χρόνο να µειώνεται καθώς αυξάνεται η προσπάθεια του αθλητή. Όταν η άσκηση 
είναι σχετικά ήπια, τότε οι ενεργειακές απαιτήσεις ικανοποιούνται από την πρόσληψη οξυγόνου. Ο 
αθλητής µπορεί να συνεχίσει να ασκείται για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Αυτό, φυσικά, δεν συµβαίνει όταν η ένταση της άσκησης είναι υψηλή. Σε αυτήν την περίπτωση, η φάση 
σταθεροποίησης είναι εµφανής αφού ακόµη και η µέγιστη πρόσληψη οξυγόνου δεν είναι αρκετή για να 
καλύψει τις ενεργειακές απαιτήσεις. Οι αναερόβιοι µηχανισµοί συνεχίζουν να καλύπτουν το προκύπτουν 
ενεργειακό κενό. Φυσικά, αυτό οδηγεί στην εξάντληση των αποθεµάτων ενέργειας και στην υψηλή 
συγκέντρωση γαλακτικού οξέος, µε αποτέλεσµα την κούραση. Σε αυτό το σηµείο, η άσκηση θα 
σταµατήσει σε λίγα λεπτά. Τα παραπάνω φαίνονται επίσης στο παρακάτω διάγραµµα:
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Τώρα, κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης, η πρόσληψη οξυγόνου παραµένει αυξηµένη 
για µια χρονική περίοδο, η διάρκεια της οποίας εξαρτάται από την ένταση της άσκησης 

που προηγήθηκε. Όσο υψηλότερη είναι η ένταση, τόσο µεγαλύτερη είναι η αποκατάσταση. 
Το οξυγόνο που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης χρησιµοποιείται για να 

µπορέσει το σώµα να γυρίσει σε οµοιόσταση.

Κατάσταση λιποπροσαρµογής 

Η λιποπροσαρµογή τάραξε τα νερά σε παγκόσµιο επίπεδο για πολλούς αθλητές και 
προπονητές. Κάνοντας εναλλαγή από την γλυκόζη στο λίπος µπορεί να προκαλέσει 
έκπληξη για όσους νόµιζαν ότι οι υδατάνθρακες είναι το µοναδικό καύσιµο για το 
ανθρώπινο σώµα. Η διατροφική πυραµίδα που µας έδωσαν δηµιούργησε την επιδηµία της 
παχυσαρκίας που όλοι γνωρίζουµε. Πριν από αυτό η ανθρωπότητα ήταν σε έναν άλλο 
κύκλο διατροφής συνήθως µε δυο γεύµατα ηµερησίως, αρκετή νηστεία και σίγουρα ήταν 
όλοι τους πολύ πιο λιποπροσαρµοσµένοι από σήµερα.
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Fat Adaptation ή λιποπροσαρµογή 
Πώς να την επιτύχετε 100%! 

Οι λιποπροσαρµοσµένοι αθλητές, δηλαδή όσοι έχουν κάνει fat adaptation συνεχίζουν να 
επιτυγχάνουν αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα σε όλο τον κόσµο. Η διατροφή είναι ζωτικής 
σηµασίας για τα κορυφαία αποτελέσµατα σε οποιοδήποτε άθληµα αντοχής. Αν και η κύρια πηγή 
ενέργειας για αθλητές αντοχής εδώ και δεκαετίες είναι οι υδατάνθρακες, τα πράγµατα έχουν 
αλλάξει άρδειν. 

Τα τελευταία 10 χρόνια, όλο και περισσότεροι αθλητές αντοχής υιοθετούν την προσέγγιση 
χαµηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες και υψηλά λιπαρά. Αυτό έχει όφελος επειδή είναι 
πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και προφέρει άφθονη ενέργεια. Πολλές µελέτες δείχνουν ότι το 
σώµα µπορεί να ανταποκριθεί το ίδιο και ακόµη καλύτερα όταν χρησιµοποιεί το λίπος για 
ενέργεια αντί για γλυκόζη.

Η καλύτερη τακτική 

Οι τακτικές διατροφής διαδραµατίζουν τεράστιο ρόλο στην προσπάθεια µας! Μπορεί να µας 
βοηθήσει στρατηγικά να βελτιστοποιήσουµε την προπόνηση µας και ταυτόχρονα να 
ενισχύσουµε την αποκατάσταση µας. Φυσικά, ένα σωστό πρόγραµµα διατροφής µας βοηθά 
να φτάσουµε στο µέγιστο των δυνατοτήτων µας κατά τη διάρκεια της αθλητικής σταδιοδροµίας 
µας. 

Για δεκαετίες, και θα µπορούσα να πω σε όλη την ιστορία των αθληµάτων αντοχής, οι αθλητές 
εξαρτώνται από τη γλυκόζη και εποµένως από τον ανεφοδιασµό µε γλυκόζη. Ωστόσο, τα 
τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι αθλητές αντοχής στρέφονται προς µια τολµηρή νέα 
προσέγγιση στη διατροφή και τρόπο ζωής. Έχετε ακούσει για τον όρο Fat Adaptation ή 
λιποπροσαρµογή;

Εισαγωγή στην λιποπροσαρµογή 

Η προσαρµογή στο λίπος ή fat adaptation θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µεταβολική 
αλλαγή. Περνώντας από τη γλυκόζη σε µια εναλλακτική πηγή καυσίµου, το λίπος, που είναι 
σχεδόν ανεξάντλητη. Αυτό σηµαίνει ότι θα χρησιµοποιηθεί ως νέο καύσιµο τόσο το λίπος που 
καταναλώνουµε µέσω της τροφής αλλά όσο και το σωµατικό.  

Αυτή η µεταβολική κατάσταση, όταν ο οργανισµός χρησιµοποιεί το λίπος ως κύρια πηγή 
ενέργειας, δεν είναι καινούργια στον άνθρωπο. Στην πραγµατικότητα, οι άνθρωποι ανά τους 
αιώνες χρησιµοποίησαν αυτό το µεταβολικό σύστηµα λόγω της απουσίας ζάχαρης και γενικά 
υδατανθράκων από την διατροφή τους. 

Αυτή είναι η φυσιολογική µεταβολική κατάσταση για εµάς, επειδή γεννιόµαστε σε κέτωση. Πριν 
οι πυραµίδες τροφίµων µε βάση τα δηµητριακά και τους υδατάνθρακες δηµιουργήσουν τον 
µεγαλύτερο αριθµό παχυσαρκίας από ποτέ, οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονταν στη 
µεταβολική κατάσταση της κέτωσης.   
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Πότε έχουµε κάνει λιποπροσαρµογή – fat adaptation; 

Για να γίνει σωστή λιποπροσαρµογή θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 2 µήνες χωρίς να έχει 
διακοπεί η κέτωση µας. Τώρα, η χρήση λίπους για ενέργεια από το σώµα είναι κάτι δεδοµένο µέσω 
της λιπόλυσης. 

Ο λιπώδης ιστός όπως εξήγησα και στο YouTube βίντεο είναι δοµηµένος µε τριγλυκερίδια, 
χοληστερίνη και λιποπρωτεΐνες κυρίως. Τα τριγλυκερίδια είναι το νέο µας καύσιµο, όχι η γλυκόζη. 
Τώρα, κάθε µόριο τριγλυκεριδίων αποτελείται από 3 µόρια ελεύθερων λιπαρών οξέων και 1 µόριο 
γλυκερόλης. 

Όταν εµείς δεν καταναλώνουµε τροφή και νηστεύουµε το σώµα θα στοχοποιήσει το σωµατικό 
λίπος ως εναλλακτική πηγή ενέργειας. Σε αντίθεση µε την γλυκόζη, όπου θα χρησιµοποιήσει τον 
µυικό ιστό ως αµινοξέα για να µπορέσει να παρέχει ενέργεια στο σώµα. 

Φυσικά, το άλλο σηµαντικό κοµµάτι είναι ότι το µόριο γλυκερόλης θα µετατραπεί σε γλυκόζη. 
Δηλαδή, θα µπορέσει να τροφοδοτήσει τα µέρη του εγκεφάλου που απαιτούν γλυκόζη.

Τι ακριβώς σηµαίνει η λιποπροσαρµογή;  

Το fat adaptation απλώς σηµαίνει ότι µπορεί το σώµα να χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά το 
αποθηκευµένο λίπος για ενέργεια. Ανεξάρτητα από τη σύνθεση λίπους στο σώµα, µεγάλα ποσά 
ενέργειας είναι πάντα διαθέσιµα σε εµάς. Ακόµα και κάποιος ο οποίος έχει πολύ χαµηλά ποσοστά 
λίπους, για παράδειγµα, 7%-8% σωµατικό λίπος έχει διαθέσιµα περίπου 8-9 κιλά λίπους. Άρα, αν 1 
κιλό λίπους είναι 7 χιλιάδες θερµίδες τότε έχουµε 35.000-45.000 θερµίδες διαθέσιµες και 
συσσωρευµένες πάνω στο σώµα.  

Τώρα, για τους αθλητές η προσαρµογή λίπους απλά σηµαίνει ότι µπορούν να βασίζονται στο λίπος 
για ενέργεια κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή του αγώνα. Αυτό στη συνέχεια δηµιουργεί µια 
επίδραση εξοικονόµησης γλυκογόνου. Αυτό σηµαίνει ότι το γλυκογόνο που αποθηκεύεται στους µυς 
είναι διαθέσιµο για να βοηθήσει στην απόδοση υψηλής έντασης (όπου απαιτείται). 

Για αθλητές αντοχής, αυτό έρχεται ως µια µεγάλη ανακούφιση! Ένας προπονηµένος αθλητής µε 
1900 θερµίδες αποθηκευµένο γλυκογόνο στους µύες και κύριο καύσιµο τη γλυκόζη, θα ξοδεύει 
800-1000 θερµίδες ανά ώρα. Προφανώς, θα χάσει το κύριο καύσιµο µετά από 2 ώρες. Ακόµα και αν 
µπορούσαµε να καταναλώσουµε 300 θερµίδες ανά ώρα, θα χρειαστούν ακόµα 700 θερµίδες για να 
αποδώσουν για 2 ώρες. Αυτό είναι γνωστό στους αθλητές αντοχής «χτυπώντας τον τοίχο».
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Πώς µπορεί κάποιος να επιτύχει λιποπροσαρµογή; 

Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις για την τέλεια λιποπροσαρµογή: 

Η µείωση των υδατανθράκων µε υψηλότερη πρόσληψη λίπους είναι η βασική αρχή. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
χρήσιµο για τη βελτίωση της προσαρµογής στο λίπους, καθώς µειώνει τον µεταβολισµό σακχάρων. Αυτή 
η προσέγγιση σας δίνει επίσης για αρχή πέντε ή περισσότερες ώρες µεταξύ των γευµάτων µε τροµερή 
σταθεροποίηση της γλυκόζης στο αίµα και άφθονη ενέργεια.  

Επιπλέον, η πρόσληψη χαµηλών υδατανθράκων κατευθύνει το σώµα να χρησιµοποιήσει ως κύριο 
καύσιµο το λίπος. Αυτό που είναι ενδιαφέρον, είναι ότι αυτή η µεταβολική κατάσταση θα διατηρήσει το 
γλυκογόνο µας, ώστε να µπορούµε να το βασιστούµε σε αυτό σε περιόδους υψηλής έντασης. 

Η δεύτερη προσέγγιση ή στρατηγική που µπορεί να εφαρµοστεί µαζί µε τη διατροφή είναι η διαλειµµατική 
νηστεία. Εάν ένας αθλητής νηστεύει κατά τη διάρκεια της «off-season» για 8 έως 12 εβδοµάδες. Αυτό 
βελτιώνει τη χρήση του λίπους µέσω της ευαισθισίας της ινσουλίνης. Θα ήταν ιδανικό να ξεκινήσουµε µε 
προπονήσεις χαµηλής έντασης µε διάρκεια 60-90 λεπτών.

https://www.youtube.com/watch?v=NCIAkzqcvis&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=NCIAkzqcvis&t=1s
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ΚΕΤΟ ΚΑΙ POWERBUILDING
Η κετογονική διατροφή, το powerlifting (δυναµικό τρίαθλο) και η υπερτροφία, είναι ένα θέµα το οποίο 
γεννάει πολλές ερωτήσεις. Ως κάποιος που έχει πάνω από 10 χρόνια εµπειρίας στην προπόνηση και 
κατάρτιση ατόµων και οµάδων, µελετώντας την αθλητική επιστήµη και την αποκατάσταση, ένιωσα ότι 
πρέπει πραγµατικά να ρίξω φώς πάνω σε αυτά τα θέµατα. Επίσης, ένιωσα ότι ο µύθος που υπάρχει, ότι 
όσοι ακολουθούν κετογονική δίαιτα δεν µπορούν να έχουν µυϊκή ανάπτυξη πρέπει να αποµυθοποιηθεί!  

Σε πολλές περιπτώσεις, µίλησα για την άσκηση και την κετογονική διατροφή, ειδικά στα κοινωνικά µέσα 
ενηµέρωσης και το YouTube κανάλι. Πρέπει να επισηµάνω εδώ, ότι η δύναµη και η κέτο διατροφή είναι 
ένας πολύ καλός συνδυασµός! Όχι µόνο για να χάσουµε βάρος αλλά για να γίνουµε πιο υγειής και να 
κάνουµε σωστή ενδυνάµωση.  

Τώρα, ξέρω ότι πολλοί από εσάς αναρωτιέστε εάν πρέπει να πληρώσετε συνδροµή σε κάποιο 
γυµναστήριο για να ξεκινήσετε να χάσετε βάρος; Η απάντηση είναι απλή – Όχι! Αλλά, είναι ένας πολύ 
καλός τρόπος για να µπορέσουµε να αυξήσουµε τη µυϊκή µάζα και να σµιλέψουµε το σώµα µας, όπως 
παρουσιάζονται τα αρχαία ελληνικά γλυπτά. 

Πολλές φορές έλαβα ερωτήσεις από τους ακόλουθους του Greek Goes Keto, σχετικά µε τι είδους 
πρόγραµµα πρέπει να ακολουθήσουν. Κάποιοι µου είπαν ότι αγόρασαν ένα πρόγραµµα από κάπου το 
οποίο δεν δούλεψε καθόλου ή ήταν δύσκολο να το ακολουθήσεις. Για να είµαι ειλικρινής υπάρχουν 
χιλιάδες πολλά υποσχόµενα προγράµµατα εκεί έξω. Ειδικά, για κάποιον που είναι αρχάριος, αισθάνεται ότι 
κολυµπάει σε βαθιά νερά και η σύγχυση είναι αρκετά κατανοητή.

Κέτο και Powerbuilding, γιατί; 

Όταν άλλαξα τον τρόπο ζωής µου, όλοι και ιδιαίτερα στο γυµναστήριο µου είπαν ότι θα χάσω την δύναµη 
µου λόγω της χαµηλής κατανάλωσης υδατανθράκων. Ήταν αλήθεια αυτό; Μετά από 6 ολόκληρα χρόνια µε 
το διαστηµόπλοιο Κέτο, έχω περισσότερη δύναµη από πριν και άφθονη ενέργεια. Το σωµατικό µου λίπος πήγε 
δραστικά κάτω, ενώ η µυϊκή µου µάζα αυξήθηκε.
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Δεν χρειάζεται να σηκώσετε πολύ βαριά κιλά για να έχετε αποτελέσµατα 

Ακολουθώντας κέτο διατροφή, αυτό είναι de facto! Αλλά πρέπει να προπονηθείτε έξυπνα. 
Θυµηθείτε, η νοηµοσύνη κερδίζει τη φυσική δύναµη. Για να κάνετε την προπόνηση σας 
αποτελεσµατική και έξυπνη θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε στρατηγική. Αυτή η στρατηγική θα σας 
κρατήσει µακριά από τραυµατισµούς ή άλλες αρνητικές επιπτώσεις. Το να δηµιουργήσουµε ένα 
σχέδιο είναι ο χρυσός κανόνας ή η προτεραιότητά µας θα έλεγα, δηλαδή, το νούµερο ένα. Όταν 
έχουµε ένα σχέδιο, γνωρίζουµε πάντα, που και πότε ακριβώς ξεκινήσαµε και που 
κατευθυνόµαστε. 

Το κλειδί σε αυτό το “ταξίδι”, το οποίο φαίνεται να χάνουν πολλοί αθλητές, είναι η σωστή τεχνική. 
Χωρίς την κατάλληλη τεχνική, θα πέσουµε στην παγίδα των τραυµατισµών, καθώς αρχίζουµε να 
σηκώνουµε περισσότερα κιλά. Μετά από µια δοµηµένη ιεραρχία για την προπόνηση µας, θα 
έχουµε τα βέλτιστα αποτελέσµατα. Για να το πούµε απλά, πρέπει να ξυπνήσουµε τον στρατηγό 
µέσα µας! 

Βαριά Κιλά + Έξυπνη Προπόνηση = Αποτελέσµατα 
Βαριά Κιλά – Έξυπνη Προπόνηση = Τραυµατισµός 

Οι παραπάνω εξισώσεις πρέπει να λειτουργούν ως το βασικό µας στοιχείο! Τα περισσότερα κιλά 
θα έρθουν καθώς έχουµε πρόοδο και σωστή τεχνική. Δεν θέλουµε να προσπαθήσουµε να 
σηκώσουµε βάρη όταν δεν είµαστε σε θέση, απλά και µόνο για να δείξουµε ότι µπορούµε. Αυτό 
δεν έχει λογική! Με αυτόν τον τρόπο αυξάνουµε τον κίνδυνο τραυµατισµού και η προπόνηση δεν 
είναι καθόλου αποτελεσµατική. 

Η απόλυτος συνδυασµός 

Τώρα, η Κέτο και το Powerbuilding, όχι µόνο θα µας ενδυναµώσουν σωµατικά αλλά και 
διανοητικά. Ο σεβασµός για το βάρος που σηκώνουµε θα αυξήσει την αυτοεκτίµηση µας. Θα 
είµαστε σε θέση να βοηθήσουµε περισσότερους ανθρώπους ώστε έτσι να αναπτύξουµε την 
κοινότητα µας. Ακολουθώντας έναν Κέτο τρόπο ζωής, οι υδατάνθρακες αποκλείονται για το δικό 
µας εὖ ζῆν. Στην αρχή, υπάρχει αυτή η εσφαλµένη αντίληψη ότι θα χάσουµε την δύναµη µας και, 
φυσικά, τη µυϊκή µάζα. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι αυτό είναι λάθος! 

Ας δούµε γιατί η Κέτο και το Powerbuilding λειτουργούν εξαιρετικά αν τα συνδιάσουµε. Οι αθλητές 
που έκαναν fat-adaptation, δηλαδή έχουν προσαρµοσθεί για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, έτσι 
ώστε το σώµα να χρησιµοποιεί το λίπος ως κύριο καύσιµο και όχι την γλυκόζη, έχουν δει 
διαφορετικά αποτελέσµατα. Αυτό όχι µόνο θα µας βοηθήσει να κάψουµε λίπος, αλλά να 
διατηρήσουµε τη µυϊκή µας µάζα, επειδή οι κετόνες προστατεύουν τον µυικό ιστό. Έτσι 
διατηρώντας τη µυϊκή µας µάζα δεν επιβραδύνουµε το µεταβολισµό µας αλλά διατηρούµε τον 
ίδιο ρυθµό. 

Η χρήση του αναερόβιου α-γαλακτικού συστήµατος ενέργειας γνωστού ως σύστηµα 
φωσφορικής κρεατίνης (σύστηµα ATP-CP) είναι καθοριστικής σηµασίας για το powerlifting, 
επειδή είναι το σύστηµα που µας παρέχει ενέργεια κατά τα πρώτα 5 δευτερόλεπτα άσκησης. 

Με την εκτέλεση 1 έως 3 επαναλήψεων, το ATP θα είναι ο κύριος προµηθευτής µας. Έτσι, οι 
υδατάνθρακες ή τα λίπη είναι εκτός χρήσης εκείνη τη στιγµή. Φυσικά, µετά από αυτές τις βαριές 
επαναλήψεις, το ΑΤΡ χρειάζεται αναπλήρωση. Θα χρειαστούν 3 ή ακόµα και 4 λεπτά για να τα 
αναπληρώσουµε και να εκτελέσουµε ξανά την άσκηση. 

Η σωστή ξεκούραση είναι το κλειδί εδώ!
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Η υπερτροφία 
Τώρα, όταν πρόκειται για υπερτροφία, ισχύει ένας νέος κανόνας εδώ. Εξήγησα πάνω το σύστηµα 
φωσφορικής κρεατίνης και τις βαριά κιλά / λίγες επαναλήψεις. Ενώ δουλεύουµε υπερτροφία, απαιτούµε 
τη χρήση του γλυκογόνου δηλαδή υδατάνθρακες. Όταν όµως µιλάµε για υπερτροφία, ειδικά 
ακολουθούµενη από έναν κετογόνο τρόπο ζωής, θέλουµε µια προσέγγιση TUT. 

Τι είναι το TUT; 

Το TUT (Time Under Tension) ή Χρόνος Υπό Ένταση είναι µια µέθοδος που πρέπει να εφαρµόσουµε για 
να αυξήσουµε το µέγεθος των µυών µας, όχι µόνο τη δύναµη. Αυτή η µέθοδος βάζει τους µυς υπό 
πίεση για πολύ µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από το συνηθισµένο. 

Παράδειγµα 

Εάν εκτελείτε κάµψεις δικεφάλου και σηκώνετε τον αλτήρα σε 1 δευτερόλεπτο, αυτή είναι η σύγκεντρη 
συστολή σας. Τώρα, χαµηλώνοντας τον αλτήρα θα βρεθούµε στο χαµηλότερο σηµείο που είναι η 
ισοµετρική συστολή. Αλλά, η κίνηση για να φτάσουµε στο χαµηλότερο σηµείο είναι η έκκεντρη συστολή 
και είναι η πιο σηµαντική κίνηση. Θα πρέπει να διαρκέσει περίπου 5 δευτερόλεπτα. Έπειτα έχουµε το 
τέµπο που θα πρέπει να είναι 5-0-1-0. Αυτό έχει διάρκεια 6 δευτερολέπτων για κάθε επανάληψη που 
εκτελείται. 

• 5 δευτερόλεπτα. Έκκεντρη συστολή 
• 0 δευτερόλεπτα. Παύση στο χαµηλότερο σηµείο 
• 1 δευτερόλεπτο. Σύγκεντρη συστολή 
• 0 δευτερόλεπτα. Παύση στο υψηλότερο σηµείο

Ας επιστρέψουµε για µια στιγµή στο θέµα της 
χρήσης ενέργειας. Ενώ εκτελούµε TUT, 
αυξάνουµε τη ζήτηση για γλυκογόνο. Ο 
περισσότερος χρόνος υπό ένταση σηµαίνει 
περισσότερη χρήση γλυκογόνου. Όταν το 
γλυκογόνο µας έχει αδειάσει, τότε οι κετόνες θα 
παρέχουν την απαραίτητη ενέργεια που 
χρειάζεται το σώµα.
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Προπόνηση σε νηστεία, ορµονική λειτουργία και οφέλη 

Είναι γνωστό ότι η νηστεία ενεργοποιεί την παραγωγή ανθρώπινης αυξητικής ορµόνης (HGH) και την 
ορµόνης ευαίσθητης λιπάσης (HSL) η οποία κινητοποιεί τα λιπαρά οξέα. Όταν προπονούµαστε και 
κάνουµε νηστεία και η ένταση είναι υψηλή, αυτό θα αυξήσει την παραγωγή ανθρώπινης αυξητικής 
ορµόνης. 

Τώρα, θα πρέπει να ολοκληρώσουµε την προπόνηση µας κοντά στο “σπάσιµο της νηστείας”. Αυτό θα 
µας δώσει το πλεονέκτηµα να χρησιµοποιήσουµε ένα βιοχηµικό µονοπάτι που ονοµάζεται mTOR ή 
θηλαστικός στόχος της ραπαµυκίνης. Αυτός ο παράγοντας είναι επίσης αναβολικός και µας βοηθά να 
αυξήσουµε τον µυϊκό ιστό µας. 

Εδώ είναι όπου τα πράγµατα είναι λίγο περίπλοκα 

Προκειµένου να προωθηθεί αυτό το βιοχηµικό µονοπάτι, πρέπει να υπάρχει ινσουλίνη. Αυτό το µέρος 
πρέπει να γίνει µόνο µετά από την προπόνηση µας και αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο θέλουµε 
να σπάσουµε την νηστεία µας αµέσως µετά την προπόνηση. 

Η mTOR 

Η κατανάλωση τροφών θα αυξήσει τα επίπεδα ινσουλίνης. Στη συνέχεια, η mTOR θα ενεργοποιηθεί και θα 
ξεκινήσει η πρωτεινοσύνθεση. Θέλουµε να εκµεταλλευτούµε την ινσουλίνη αυτή την χρονική στιγµή ώστε 
να χτίσουµε µυικό ιστό και να διατηρήσουµε την mTOR πραγµατικά χαµηλή κατά τη διάρκεια της 
υπόλοιπης ηµέρας. Ο λόγος είναι ότι η mTOR που είναι ένας αυξητικός παράγοντας είναι επίσης υπεύθυνη 
για την ανάπτυξη κακοηθών ιστών και όγκων. 

Φυσικά, η mTOR, ενώ είµαστε σε περιόδο νηστείας, καταστέλλεται εξαιτίας των χαµηλών επιπέδων 
ινσουλίνης. Θέλουµε η mTOR να βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα. Για παράδειγµα, αν κάποιος έτρωγε πριν 
από την προπόνηση, η mTOR θα ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Υπάρχουν πολλές 
διαφορές στις λειτουργίες του σώµατος κατά τη διάρκεια της κετογονικής δίαιτας µε την εφαρµογή της 
διαλειµµατικής νηστείας. Η ποιότητα των µυών που πρόκειται να χτίσουµε και τα οφέλη για την υγεία δεν 
µπορούν να συγκριθούν µε οποιαδήποτε άλλη δίαιτα. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για online coaching, πλάνο διατροφής και άσκησης για κετογονική 
διατροφή, επικοινωνήστε µαζί µου στο greekgoesketo@gmail.com

 ©2021 Greek Goes Keto™ | Κέτο Μεσογειακή Διατροφή | 01 

https://greekgoesketo.com/contact/


ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΕ  
ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ 
ΚΕΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

www.greekgoesketo.gr

YOUTUBE FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER

https://twitter.com/apollokapsalis
https://www.instagram.com/spartan_aristocrat/
http://www.greekgoesketo.gr
https://www.youtube.com/channel/UCmBRrbZmCJf_s7Tv_7HftDA
https://www.facebook.com/groups/ketomediterranean


WWW.GREEKGOESKETO.GR


