
دنبال رژيم عضله سازی و برنامه غذایی بدنسازی یا همان برنامه غذایی عضله سازی ویژه بدنساز به هر ورزشکار به

یان شده، اما خب، عقل سلیم حکم یمها و مکملگردند. البته که امروزه برنامه یم کند  های فراوایی وارد بازار و ذهن مشتر

 .رسان نشویم ها و محصوالِت پوچ و آسیببرنامهبسته وارِد بازِی خییل از این که چشم 

فرسا است؛ اما وقتر مواد غذایی به اندازه  کنند بدنسازی شامل تمرینات سخت و طاقتبیشتر افراد به اشتباه تصور یم 

ترین دهد. برنامه غذایی بدنسازی مهم شود و تمرینات نتیجه عکس یممناسب به بدن نرسد. عضالت فرد، ورزیده نیم

 .ش را در کنار تمرینات داردنق

 از کارشناسان مجرب  ای حرفهبرای انتخاب برنامه
ً

ای شامل برنامه غذایی عضله سازی رسی    ع الزم است که حتما

ین بدن را بسازید ، برای همیشه بهتر ید تا بدون هیچ آسیتی  .مشورت بگتر

ی درباره تغذیه در بدنسازی و نمونه برنامه تغذیه  ت کامل و  در این مطلب فیتامیر مناسب برای عضله سازی اطالعا

 .کنیم اصویل به شما ارائه یم 

 ها در برنامه غذایی عضله سازی مغذیدرشت
ی انرژی بدن نقش بسیار مهیم دارند. هر چقدر مقدار این درشتدرشت مغذی ها باال باشد، سطح مغذیها در تأمیر

ی افزایش پیدا یم  ی خواهد داشت. درشتلیتکند و بدن برای انجام فعاانرژی بدن نتر ها در سه  مغذیها عملکرد بهتر

ی   .هاها، چریی ها، کربوهیدرات نوع مختلف وجود دارد: پروتئیر

 

ی   ها در برنامه غذایی بدنسازی پروتئیر
ی  ی به ترمیم و حفظ پروتئیر ها یک نیاز اصیل در برنامه غذایی عضله سازی برای ساخت عضله در بدن است. همچنیر

ی استفاده یم صورت مرتب از وزنه کند. یک بدنساز به ک یمایمتی بدن کم ی کافی های سنگیر کند و اگر بدنش مقدار پروتئیر

ی دیگر جایگزیتی ندارد و کاهش وزن و حجم صورت یم  ی پروتئیر ی رفیر دنداشته باشد با از بیر  .گتر

ی  نوع مختلف وجود دارند.   ۲۰ا در اند. آمینو اسیدهتر به نام آمنیو اسید تشکیل شدهها از واحدهای کوچکپروتئیر

ی بدن قابلیت تولید  ی یم اسید آمینه را دارد و بقیه از طریق تغذیه و در مرحله آخر مکمل  ۱۲همچنیر شود. ها تأمیر

ی در بدنسازی از طریق غذا و بعد مکمل ین جذب پروتئیر  .ها استبیشتر



ازحد آن به کلیه و کبد آسیب  دهند؛ اما مرصف بیشبعضی از بدنسازان مبتدی استفاده از مکمل را در اولویت قرار یم 

ی باید بسته به تیپ و توده بدیی به اندازه ایده یم ی نتر ی دریافت پروتئیر آل مرصف بشود؛ زیرا نیاز بدن به  زند. همچنیر

ی در افراد مختلف، از   .گرم به ازای هر کیلوگرم متفاوت است  ۲.۲گرم تا   ۰.۸پروتئیر

 بدنسازین درن پروتئی  ن نقشحتما بخوانید

 

وع پرقدرت رژیم عضله سازی  رسر
، یم اِن چریی ی ، با حداقل متر توانید به پیشنهاد کارشناسان  شما برای موفقیت در این راه و ساخت بدیی قوی و عضالیی

فته  ، از برنامه بدنسازی پیشر ، و هم  ورزشر ی همراه با برنامه غذایی بدنسازی استفاده کنید تا هم از لحاظ ورزشر فیتامیر

 .برنامه غذایی عضله سازی و مکمل، با خیایل آسوده به هدف خود برسید

ین بدن، همرایه خواهند کرد. در این  تا ساخت بهتر ، شما را   شخض بوده و کارشناسان و مربیان ورزشر
ً

این برنامه کامال

، به بررش روند برنامه غذایی عضله سازی و معرفی نکایر مهم پرداخته شده که رعایت این موارد در مطلب ا ی ز فیتامیر

وری است  .برنامه غذایی بدنسازی ضی

 دریافت مشاوره تلفتی 

ی   برای دریافت مشاوره با کارشناسان فیتامیر

ه خود را ثبت کنید ما با شما تماس یم یم شماره همرا  گتر

 ثبت

 رژیم غذایی برای عضله سازی تا برنامه تمریتی از 
سازی نیاز به رژیم سازی، تنها محدود به تعداد ست و تکرارها نیست. شما برای افزایش قدرت و عضلهفرایند عضله

ِ حجم  ی نسبت به آنچه در روز یم غذایی سوزانید، مرصف کنید؛ البته این به معنای دهنده دارید. یعتی باید کالرِی بیشتر

 .پرخوری نیست

گاه تمرین، بدوِن رعایت برنامه غذایی بدنسازی و بالعکس، نتیجه الزم را برای شما نخواهد فراموش نکنید که هیچ

 .آل شما را بسازندتوانند بدن ایده داشت. در نتیجه تغذیه و ورزِش اصویل فقط در کنارهم یم
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ی  سازی نیازمند کالرِی ببدنسازان در دوران حجم برای عضله ی در برنامه غذایی بدنسازی خود هستند. به همیر یشتر

ان مرصِف مواد غذایی در رژيم عضله منظور نوع برنامه غذایی آن  ی گایه از نوع و متر ها باید متفاوت با دیگران باشد. آ

ان دریافت کالری و مرصف انرژی ی  تان چقدر است؟ سازی نیازمند این است که بدانید متر

 د نیاز بدن محاسبه مقدار کالری مور 
 به بدن هر فرد، برای انجام فعالیت

ی
های روزمره به دریافت انرژی نیاز دارد. مقدار کالرِی الزم برای هر شخص، بستگ

ان سوخت ی ِ او دارد. پس یادتان باشد که متر
ان تحرک و مدل بدیی ی ، نوع فعالیت و متر

ی
وساز بدن هر جنسیت، سبک زندگ

 .شخص متفاوت با دیگران است

ی یم این  ، با واحِد کالری اندازه انرژی با خوردِن غذا تأمیر ی یمشود. مقدار انرژِی هر وعده غذایی شود. برای رعایت  گتر

، خانم  ی مقدار انرژِی دریافتر و مرصفی ی   ۲۴۰۰تا  ۱۶۰۰ها باید تعادل بیر   ۳۰۰۰تا  ۲۰۰۰کالری در روز و آقایان باید بیر

ی هم نیاز خواهند داشت کالری مرصف کنند؛ زیرا آقایان حجم عضالت  جه به کالرِی بیشتر ی دارند، درنتی  .بیشتر

 جدول برنامه غذایی بدنسازی برای عضله سازی 

 



  

ی و چریی  ان مرصف کربوهیدرات پروتئیر ی  متر
 درصد کربوهیدرات ۴۰ •

ی  ۲۵ •  درصد پروتئیر

 درصد چریی  ۳۵ •

د عضله های گفته شده، برای بدنسازایی نسبت نکته مهم:  ی این اعداد  سازی و حجم ست که قص دیه دارند. همچنیر

ان مرصف هرکدام در برنامه غذایی   ی ین راه برای اطمینان از متر تقریتی بوده و برای افراد مختلف، متفاوت است. بهتر

ی است ی از کارشناسان ورزشر فیتامیر  .عضله سازی مشورت گرفیر

 سازی  ای ویژه رژیم عضلهنکات تغذیه 
ِ مفید و کم به جای سه وعده غذای عاد •  .حجم داشته باشندی، شش وعده غذایی

ِ سالم و مفید مثل مایه، گوشت  فودها و غذاهای رسختا حد ممکن از فست • ی کرده و مواد غذایی شده پرهتر

 .ای، میوه و نان گندم استفاده کنیدچرب، برنج قهوهمرغ، لبنیات کم قرمز، تخم 

عات میل کنید. در وعده غذایی که دو ساعت قبل از تمرین قبل از ورزش، باید یک وعده غذایی همراه با مای •

ی به کربوهیدارت مرصف یم  ی و   ۴۰باشد. این وعده باید شامل  ۲به  ۱شود، باید نسبت پروتئیر  ۸۰گرم پروتئیر

 .گرم کربوهیدرات باشد

ی و   ۲۰دقیقه قبل از ورزش باید  ۳۰ • ت از میوه   ۴۰گرم پروتئیر  .ها دریافت کردگرم کربوهیدرا

ی و   ۴۰تا  ۲۰د از انجام تمرینات باید بع •  .گرم کربوهیدرات )زود هضم( مرصف کرد  ۱۰۰تا  ۴۰گرم پروتئیر

 معرفی منابع پروتئیتی در برنامه غذایی عضله سازی
ی رسی    ع  BV شود. هرچهنامیده یم (biology value) بندی ارزش منابع پروتئیتی سیستم رتبه تر و  باالتر باشد، پروتئیر

ین منابع پروتئیتی وجذب یم   بهتر در بدن  .شودها نام برده یم آن  BV شود؛ در ادامه بهتر

ی تخم مرغ     پروتئیر

ی با ارزش با تخم  ی تخم مرغ حدود  BV ،۱۰۰ مرغ یک پروتئیر گرم است. بنابراین یک منبع   ۶است. ارزش غذایی پروتئیر

ی برای بدنسازان است  .خوب پروتئیر

ی یم تماییل به مرصف روزانه تخم ای از بدنسازان گرچه عده  برد. مرغ ندارند. چرا تکرار روزمره یک غذا میل به آن را از بیر

 .های مختلف خاگینه، آب پز و املت مرصف کردتوان آن را به شکل اما یم 

نحتما بخوانید  بدنسازین در مرغ تخمن تأثی 

ی شتر     پروتئیر

ی در شتر با ان پروتئیر ی ین متر ی و ِوی تشکیل شده است.  BV، ۹۱ پس از تخم مرغ بیشتر ی کازئیر است. شتر از دو پروتئیر

گذاری است ی در رسعت جذب و تأثتر  .تفاوت این دو پروتئیر

ی بسیاری از بدنسازان قبل از خواب شتر یم تر و رسی    عزود جذب ِوی پروتئی  ن  ی است. برای همیر نوشند. تر از کازئیر

ی یم  ی ِوی را همراه با شتر مرصف کردهمچنیر  .توان پروتئیر

ی گوشت     پروتئیر

ی باگوشت  ی در گوشت وجود  است. عالوه BV ،۸۰ شامل مرغ، مایه و گوشت گاو دارای پروتئیر ی نتر ، کراتیر ی بر پروتئیر

 .کنددارد که در عضالت و توسط خون انرژی تولید یم 

ی گیایه     پروتئیر

ی  ی پروتئیر دنسازان به  های حیوایی با ارزش و کامل نیستند. اما یک منبع غذایی مهم برای بهای گیایه، مانند پروتئیر

ی دانه سویا وجود دارد. قابل توجه که فقط  حساب یم ی گیایه در حبوبایر مثل عدس، نخود، لوبیا و همچنیر آید. پروتئیر

ی گیایه جذب بدن یم  ۷۰  .شودشود و مابقر از بدن دفع یم درصد پروتئیر
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 العادهفوق سازی عضله برای گیایه پروتئی  ن منابعحتما بخوانید

 نقش کربوهیدرات در برنامه غذایی بدنسازی
ی که عضالت ورزیدهبرای این  ی انرژی این عضالت از ها استفاده یمتری داشته باشیم از پروتئیر کنیم، اما برای تأمیر

فراوایی دارد و مرصف ازدیاد آن باعث ایجاد چریی در بدن  ها منابع کنیم. کربوهیدرات ها استفاده یم کربوهیدرات 

 .شودیم

ل مرصف بیش از حد کربوهیدرات  ان پروتتی دریافتر است. کربوهیدرات یک راه کنتر ی ها در دو نوع  ها، مرصف دو برابر متر

وری است. انواع کربوهیدرات شامل مو مختلف وجود دارد که استفاده از هر کدام آن  :ارد زیر استها برای بدن ضی

   کربوهیدرات ساده

ی یم  کند. این نوع کربوهیدرات در مدت زمان این نوع کربوهیدرات به رسعت در بدن جذب یم شود و انرژی را تأمیر

 .هاای، برخی آب میوههای ساده شامل: غالت صبحانه، شکر سفید و قهوه کند. کربوهیدرات تری انرژی تولید یم کوتاه

 ه   کربوهیدرات پیچید

کند.  تری انرژی شما را فراهم یمشود، اما به مدت طوالیی ها دیرتر در بدن جذب یم این نوع کربوهیدرات 

 .های پیچیده شامل: پاستا، نان، برنج و بلغور جو دورس استکربوهیدرات 

 ها در تغذیه بدنسازی نقش چریی 
ی تمایم افراد و بدنسازان مفید است و برای  ها براتصور این که چریی برای بدنسازان مرصی است، اشتباه است. چریی 

ی چریی  ی انرژی در برنامه غذایی بدنسازی نیاز است. همچنیر ه  تأمیر ، عملکرد صحیح بدن، ذختر ها در ایجاد توده عضالیی

ی نقش داردانرژی، محافظت از اندام   .های داخیل و عایق برای گرم کردن بدن نتر

 هامنابع مختلف چریی 

 چریی اشباع

ید. چریی تا یم  ی هتر ، کره،  توانید از مرصف چریی های اشباع شده بتر های اشباع در مواد مختلقی وجود دارد: خامه، پنتر

ول، قند و شکر در نوشیدیی چریی خوک و گوشت  .های گازدارهای چرب دارای کلستر
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اشباع   چریی غتر

ه کرد. در  سازی مفید است و یم توان آن را در برنامه غذااین نوع چریی در عضله یی بدنسازی قرار داد و انرژی را ذختر

تمایِم مواد غذایی این نوع چریی وجود دارد. تا اینجا مطلب مشخص شد که یک بدنساز به تمایم مواد غذایی مفید برای  

ی انرژی نیاز دارد. برنامه غذایی بدنسازی حتر مهم   .تر از برنامه تمریتی استتأمیر

 برنامه رژیم عضله سازی
 .دهیم تا طبق ذائقه خود وعده مورد نظرتان را انتخاب کنیداین برنامه سه مدل برای هر وعده غذایی پیشنهاد یمدر 

 سه مدل صبحانه 

ی  •  صبحانه: پنکیک پروتئیر

 صبحانه: گوشت بوقلمون، تخم مرغ، پنتر و سالسا  •

 کف دست نان  ۲مرغ با قارچ و بلغور جو دورس و صبحانه: تخم  •

ن و بدنسازی صبحانهحتما بخوانید  سازی عضله برای پروتئین 

 وعده سه مدل میان 

 پز و سیب مرغ آب وعده: تخم میان •

 کاسه با جعفری و ریحان   ۲وعده: عدش میان •

 عدد گردو ۲وعده: پنتر کم چرب با یک کف دست نان و میان •

 سه مدل ناهار در برنامه غذایی بدنسازی

ین و اسفناج ناهار: استیک با ساالد سیب •  زمیتی شتر

ی • ی ت دلخواه، برنج سفید ناهار: ساندوی    چ گوشت و ستی  جا

 شده، ساالد دلخواه زمیتی پختهناهار: سینه مرغ، سیب •

 وعده در برنامه غذایی بدنسازیسه مدل میان 

ی میان •  و گردو وعده: شیک پروتئیر

ن بادام وعده: ماست یونایی با آجیلمیان •  و گردو و بادام هندی  زمین 

 زمیتی با یک عدد موزقاشق کره بادام ۲وعده: میان •

 سه مدل شام در برنامه غذایی بدنسازی

یشام: گوشت بو  • ی  جاتقلمون و نان و ساالد ستی

ی شام: گوشت گاو با ذرت، برنج قهوه • ی و لوبیا ستی  ای، نخود ستی

، قارچ، بروکیل + ساالد دلخواه  •
ی

 شام: خوراک مرغ شامل سینه مرغ، هوی    ج، نخودفرنگ

 فهرست غذاهای عضله ساز در رژيم عضله سازی 
که یگ از  برای بدن وجود داشته باشد. در صوریر در برنامه غذایی بدنسازی یک ورزشکار باید کلیه مواذ مغذی 

ی  آورد. از این رو  وجود یم های اصیل بدن کاهش به دلیل عدم مرصف آن کاهش پیدا کند؛ مشکالیر برای بدن به ویتامیر

 .نیاز است تا با مواد غذایی مفید برای بدن آشنا شوید. مواد غذایی برای یک بدنساز شامل موارد زیر است

  

 مایه

، به اسیدهای چرِب ترین مواد مغذی در رژيم عضله سازی مایه است. بدن شما برای عضلهیگ از مهم  سازی بهتر

وری مثل امگا ی و چریی هایی مانند ساردین، قزلنیاز دارد. مایه ۳ضی یه تن از منابع عایل پروتئیر های سالم  آال و ما

ِ عایل استبه  روند. کنشوهای مایِه بدوِن روغن هم شمار یم به ، یک ماده غذایی ی  .دلیل رسعت جذب باالی پروتئیر
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دن است. در یک وعده مایه آزاد )  ۱۷گریم(   ۸۵مایه سالمون یک غذای عضله ساز برای بدنسازی و سالمت کیل ب

 ، ی ی  ۳گرم اسید چرب امگا   ۲گرم پروتئیر نقش مهیم در سالمت  ۳مهم است. اسیدهای چرب امگا  B و چندین ویتامیر

و رشد عضالیی دارندع  .ضالت 

ی یک منبع رسشار از امگا  آید که در به حساب یم  ۳تن مایه یگ دیگر از مواد مهم تعذیه در بدنسازی است. همچنیر

ی باال   ی با کاهش توده و قدرت عضالیی در سنیر تغذیه افراد بزرگسال به خصوص افراد مسن بسیار اهمیت دارد. همچنیر

 .کندمبارزه یم

ی   ۲۰گریم از تن مایه،   ۸۵ در یک وعده ، مقادیر زیادی ویتامیر ی ی  ،A گرم پروتئیر ، ،B (B12 انواع ویتامیر ی  (B6 نیاسیر

ی  ، تولید انرژی و عملکرد مطلوب ورزشر مهم هستندوجود دارد. این ویتامیر  .ها برای حفظ سالمتر

 

 شوید الغر رسی    ع خییل مایه رژیمن با!حتما بخوانید

 مرغسفیده تخم

، یگ از  مرغ را در برنامه غذایی بدنسازی خود قرار یم همه ورزشکاران در رسارس دنیا، سفیده تخم  دهند. این ماده غذایی

ین و خالص   .آیدیتی به حساب یم ترین مواد پروتئبهتر

ِ جذب 
ی  از پروتئیر

ی
ِ مخصوص ساخت عضله بهبخش بزرگ م شده این ماده غذایی ی های مختلف مورد  وسیله بدن در مکانتر

ی استفاده قرار یم  ی منبع خویی برای جذب ویتامیر د. همچنیر  .آیدها و مواد معدیی به حساب یم گتر

ی یک غذای بسیار کامل است و یم  مرغ یک غذای ارزان و راحت برای بدنسازان است. تخم  صورت  تواند بههمچنیر

ی موجود در تخم  د. پروتئیر ی  صورت خالص وجود دارد؛ عالوهمرغ بهروزانه در برنامه غذایی بدنسازان قرار بگتر بر پروتئیر

ی  ی استمنبع خویی از ویتامیر  .ها و منابع معدیی نتر
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 گوشت قرمز بدون چریی 

ی گوشِت قرمز یگ از  ، آهن، ویتامیر ی ِ عایل رسشار از پروتئیر ی دلیل انتخاب  B های گروهمنابع غذایی و روی است. به همیر

ِ کم بسیار خویی برای کسایی است که یم  .حجم و پرکالری مرصف کنندخواهند وعده غذایی

ظ یم کند. گوشت گاو  گوشت گاو در برنامه غذایی بدنسازی جای دارد و انرژی مورد نیاز بدنساز را در طوالیی مدت حف

ی  ی با کیفیت باال، ویتامیر ی دلیل افرادی که دنبال یک   ،B های گروهرسشار از پروتئیر ی است. به همیر مواد معدیی و کراتیر

 .توانند از گوشت گاو استفاده کنندگردند، یممنبع ُپر کالری یم

 



 حبوبات 

ِ حبوبات  هیچ
ید. لوبیا )به وقت در برنامه غذایی بدنسازی خود، قدرِت عضالیی خصوص لوبیا قرمز(  را دسِت کم نگتر

ی و فیتی برای عضله سازی به رود. حبوبات جزو یگ از موارد مورد شمار یم منبیع عایل و خوشمزه، برای جذب پروتئیر

وری نباشد، اما الزم است  .نیاز تغذیه در بدنسازی است. شاید مرصف حبوبات زیاد ضی

ی  ی ، چریی مفید، کربوهیدرات حبوبات حاوی موادی چون: پروتئیر هستند. انواع  B های گروهها، منبع عایل فیتی و ویتامیر

 .پرطرفدار حبوبات مثل: لوبیا، عدس، نخود و سویا است

  

 

 لبنیات کم چرب

ده فوق شتر و فرآورده  الت مفید است. شتر یک ما زمان سه ماده العاده است. چون هم های لبتی برای رشد عض

، چریی  ی ودو کربوهیدرات را دارد و یک غذا کامل محسوب یمپروتئیر  .ش

طور کیل محصوالت لبتی زود جذب و هم دیر جذب هستند. این یک مزیت برای بدنسازایی که تمرینات ترکیتی یا  به

  مند شوید مثلتوانید بهره دهند، محسوب یم شود. موارد لبتی دیگر که در برنامه غذایی بدنسازی یم سختر را انجام یم 

، کره و خامه است ، پنتر  .ماست یونایی



 

 گوشت بوقلمون و مرغ 

 در برنامه غذایی  اگر یم
ً

وشت بوقلمون و سینه مرغ را حتما خواهید بدیی عضالیی و ورزیده داشته باشید، الزم است که گ

اِن کیم چریی  ی ی منبیع عایل برای جذب خود داشته باشید؛ زیرا حاوِی متر ی به های اشباع بوده و نتر  .روندشمار یمپروتئیر

ی زیادی است و در یک   سینه مرغ یگ از غذاهای اصیل و مهم در برنامه غذایی بدنسازی است. سینه مرغ حاوی پروتئیر

ی با کیفیت باال وجود دارد  ۲۶گریم حدود   ۸۵وعده   .گرم پروتئیر

ی چریی برای افراد بدنسازی و کسایی که قصد الغری ر  ی در  سینه مرغ به دلیل نداشیر ا دارند بسیار مفید است. همچنیر

ی  ی سینه مرغ ویتامیر ی و  ،B های گروههای مفید وجود دارد: ویتامیر  .B6 نیاسیر

 سیب زمیتی ماکارویی و نان 

، ماکارویی و نان منبع رسشار از کربوهیدرات است. ورزشکاران و بدنسازان از مرصف این سه مورد یمسیب ترسند؛ زمیتی

ی انرژی عضالت در تمرین اما کربوهیدرات به م ل شده برای تأمیر ان کنتر ی  .سازی بسیار اهمیت داردها و فرآیند عضلهتر

ی کاهش وزن از انواع پاستا استفاده کنید، اما دقت کنید که در برنامه غذایی بدنسازی خود مقدار  شما یم توانید در حیر

 .رت نتیجه عکس خواهید گرفتصو صورت روزانه باشد. در غتر این آن به اندازه کالری دریافت به 

ن خواصحتما بخوانید  بدنسازی در ماکارون 

ی کربوهیدرات   های دیرهضم یا با شاخص گلوکز پاییر

ی به کربوهیدرات  ی نیاز بدنسازان برای عضله سازی به جز پروتئیر ها در غذاهایی دارند. این کربوهیدارت های دیرهضم نتر

یتی و جو دو رس یافت یم مثل سیب ین میانزمیتی شتر  .آیندوعده برای قبل از تمرین به حساب یم شوند و بهتر

 های پروتئیتی مکمل 

 مکمل 
ً

ان پروتلطفا ی ، رایه عایل برای افزایش متر ی ی  های پروتئیتی باکیفیت را از قلم نیندازید. مرصف مکمل پروتئیر ئیر

 .دریافتر شما در طول است

ی را بعد از بیدار شدن، بعد از تمرین ورزشر و قبل از این پیشنهاد یم که به رختخواب بروید، شود که یک شیک پروتئیر

ی شوید و به تنایج خویی برسید ِ خود مطمیی
ی دریافتر  .مرصف کنید؛ تا از پروتئیر

ن همهحتما بخوانید  وین پروتئی  ن مکمل درباره چی  
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 های مفید در بدنسازی نوشیدیی 
ه غذایی بخوریم تا به عضلهدر دنیای بدنسازی همیشه حرف از غذاهای مفید است. این  سازی کمک کند، اما که چ

کنند.  سازی کمک یمها هم در عضلهنوشیدیی   های مفید در میان نیست. اما باید توجه کنید کهحرفی از نوشیدیی 

 :های مهم در برنامه غذایی بدنسازی شامل موارد زیر استمواردی از نوشیدیی 

 سی  ن چای  

ی سالم  ی است که ترین نوع چای است، زیرا غتی از آنتر اکسیدانچای ستی ی حاوی مقداری کافئیر های مفید است. همچنیر

ین کردن آن از  ین  برای باال بردن سطح انرژی مفید است. برای شتر کننده سالم مانند استویا استفاده  مقدار کیم شتر

 .کنید

 

 آب

سازی چرخد. برای رسیدن به عضلهآب یک مایه حیایر برای بدن است و تمایم عملکردهای بدن بر پایه وجود آن یم 

ی گزینه ی است  ای که به ذهن همه یمهمیشه اولیر ی ی چتر جالب است بدانید که آب، اولیر د، گوشت است، اما  که به رس

درصد بدِن همه ما از آب تشکیل شده است. در نتیجه الزم است که به مقدار کافی   ۷۰آن نیاز خواهید داشت؛ زیرا 

 .صورت همیشه بدنتان هیدراته خواهد ماند آب بنوشید؛ زیرا در این 

ی در طول روز زیاد عرق یم درصد از بدن انسان ۷۰ . بنابراین مقدار قابل کنند ها را آب تشکیل داده است و بدنسازان نتر

ی مداوم آب بدن باعث عضلهتوجیه آب بدن شان را از دست یم   .سازی و بهبود عملکرد بدن یم شوددهند. تأمیر

 چرب  شتر کم

ین نوشیدیی   یگ از مقوی ترین و بهتر
ً

ی است که برای رشد توده  شتر احتماال هاست. شتر حاوی مقدار مناستی پروتئیر

ی عضالیی مفید است. از   .ها بسیار مفید استاست برای سالمت استخوان D آنجا که حاوی کلسیم و ویتامیر

   آبمیوه

های صنعتر نیست. بلکه استفاده از  آبمیوه یک گزینه مناسب برای ورزشکاران و بدنسازان است. اما منظور آبمیوه 

 .های طبییع برای تقویت بدن مفید استآبمیوه 

ین آب میوه  ی ها پرتقایگ از بهتر زیادی دارد که برای سیستم ایمتی بدن بسیار مفید است. انواع  C ل است. زیرا ویتامیر

 .دیگر آبمیوه شامل: آب انار، آناناس، انگور و سیب است
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   قهوه

ی و آنتر اکسیدان کافی دارد. ویل اگر ناراحتر قلتی یا عصتی  ی یک ایده خوب دیگر است. زیرا کافئیر قهوه هم مثل چای ستی

 .دارید بهتر است مرصف با نظر پزشک باشد

   میلک شیک پروتئیتی 

توانید انواع میلک شیک با پودر پروتئیتی برای طور مثال یمگزینه های نوشیدیی در دوران حجم بسیار زیاد است؛ به

ید  .خود درست کنید و لذت بتی

 تمرینن از بعد سازعضله پروتئی  ن شیک چند تهیه طرزحتما بخوانید

  

 مواد غذایی مرصی در برنامه غذایی بدنسازان
غذاهایی که در باال نام برده شد، مواد غذایی مهم در برنامه غذایی بدنسازی بود، اما موادی وجود دارند که مرصفشان  

 .شودمعرفی یمبرای بدنسازان منع شده است. در ادامه این مواد 

   مرصف الکل در برنامه غذایی عضله سازی 

دنسازی شده و تأثتر منقی یم سازی و دوره الکل چریی زیادی دارد و باعث اختالل در عضله  .گذاردهای ب

   قندهای مصنوع 

ده غذایی  کنند، اما هیج ارزش غذایی ندارند. بنابراین یک ماقند و شکرهای مصنوع کالری زیادی را وارد بدن یم

وری و حتر مرصی برای بدنسازان است ضی  .غتر

، کیک و نوشیدیی  ین شده با  غذاهای رسشار از قندهای مصنوع شامل انواع آب نبات، کلوچه، دونات، بستتی های شتر

  ها در برنامه غذایی های انرژی زا. تا حد ممکن سیع کنید از این مواد غذایی و خوراک قند، مانند نوشابه و نوشیدیی 

 .بدنسازی خود دوری کنید

   غذاهای رسخ شده در رژيم عضله سازی 

تنها برای بدنسازان و ورزشکاران، بلکه برای شود. بنابراین نهمرصف غذای رسخ شده در افراد باعث التهاب و بیماری یم

شده، قارچ سوخاری و  زمیتی رسخ توان به گوشت و سیبعنوان مثال یمتمایم افراد مورد مناستی برای تغذیه نیست؛ به

 .انواع فست فود و مرصف غذاهای سخت هضم اشاره کرد

ی کند. این غذاها شامل موارد مختلقی است  :هر بدنساز بهتر است از مرصف غذاهای دیر هضم و مرصی برای معده پرهتر

ی های پرچرب، غذاهای کره ای و سس  غذاهای پرچرب: گوشت  .ها یا درسهای سنگیر

ی    غذاهای رسشار از  ی : لوبیا و برخی ستی  .جات مانند کلم بروکیل یا گل کلمفیتی

 .های گازدار: آب گازدار یا نوشابه رژییم  نوشیدیی 

 ها در تغذیه بدنسازی نقش مکمل 
وری برای   ی بدنسازان رواج پیدا کرده است. اما باید بدانید که مرصف مکمل یک مورد ضی امروزه استفاده از مکمل در بیر

د که از نوع مفید آناما اگر مرصف یم بدنسازان نیست.   .ها استفاده کنیدکنید باید مراقب باشی

ی مشورت کنید تا چرا که انواع از مکمل  ها مرصی هستند. قبل از خرید یا مرصف مکمل بهتر است با کارشناسان فیتامیر

 .دچار مشکل جدی نشوید

نحتما بخوانید  بدنسازی مکمل انواع معرف 

ین مکمل  :ها شامل موارد زیر استبهتر

ی است ی وی، یک روش آسان و راحت برای جذب پروتئیر ی وی: مرصف پودر پروتئیر  .  پروتئیر

ی یم  کراتی  ن :  یر  .کندانرژی مورد نیاز برای بهبود عملکرد در عضالت شما را تأم
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 را کاهش یم
ی

ی خستگ : کافئیر ی ی در موادی مثل:  دهد و به شما امکان یم  کافئیر ی داشته باشید. کافئیر دهد فعالیت بیشتر

 .دارد قهوه و چای وجود 

ی  ی جامع و حرفهکننده یک برنامه ها در کنار مواد غذایی پروتئیتی تکمیل مکمل وع بدنسازی است. از همیر ای برای رسر

ی برنامه غذایی بدنسازی استاندارد و متناسب با تیپ بدیی  ی از کارشناسان فیتامیر تان این ابتدا با اراده قوی و کمک گرفیر

 .ود برسیدداشته باشید و به اندام دلخواه خ

 

  

 سخن پایان  

برای عضالیی شدن یا رسیدن به هر هدف دیگر، به برنامه غذایی بدنسازی و رژیم عضله سازی نیاز دارید. برنامه غذایی  

طورکه در مطلب هم دیه است؛ البته همانسازی و حجم عضله سازی یا همان برنامه غذایی بدنسازی رکن اصیِل عضله

 اشاره شد، برنام 
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