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СПОРТСМЕНІВ 
 

Завдяки останнім змінам у концепціях громадського здоров’я та 
прагненню до високоякісного способу життя спорт змінюється з професійних 
змагань на громадські [1]. Однак фізичні вправи – це фізично важка діяльність, 
під час якої тіло відчуває втому і може легко увійти в стан втрати поживних 
речовин, що завдає незворотної шкоди організму в довгостроковій перспективі. 
Ефективний спосіб усунути втому, спричинену фізичними вправами, – з часом 
додавати в раціон поживні речовини, щоб відновити нормальну роботу 
організму. У результаті дослідження різних напрямків харчування та 
спортивного харчування з метою підвищення спортивних здібностей і фізичної 
форми стали більш популярними. Спортивне харчування – це спеціалізована 
продукція, розроблена для людей, які займаються спортом, для покращення 
споживання їжі, здоров’я, самопочуття, продуктивності, росту м’язів і 
відновлення після фізичних вправ [2]. Поживні компоненти спортивного 
харчування загалом можна розділити на дві категорії: основні поживні речовини 
та функціональні фактори. Основні поживні речовини – вуглеводи, білки та 
ліпіди, функціональні – глюкозамін, куркумін, L-карнітин і лікопін. 
Європейський Союз класифікує продукти спортивного харчування на спортивні 
напої, продукти харчування та добавки.  

У Канаді спортивне харчування поділяється на дві категорії: люди, які 
займаються спортом (культуристи, атлети та любителі), і люди, які не 
займаються спортом. У США класифікація продуктів спортивного харчування 
включає такі продукти, як енергетичні напої, замінники їжі для схуднення, 
харчові добавки та продукти з низьким вмістом вуглецю. У Китаї спортивне 
харчування поділяється на дві категорії та шість підкатегорій. Наразі розвинені 
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країни є лідерами на цьому ринку завдяки ранньому прийняттю та розвитку 
спортивного харчування, а лідируючу позицію займають США.  

В даній роботі зроблено літературний аналіз впливу споживання 
знежиреного молока з низьким глікемічним індексом у порівнянні зі спортивним 
напоєм із високим глікемічним індексом. Споживання знежиреного молока після 
тренування порівняно зі спортивним напоєм збільшує окислення жиру та знижує 
шкідливі концентрації ліпідів і глюкози в крові після високоенергетичного 
сніданку наступного дня. Кількість спортивного напою або молока, спожитого 
після тренування, ґрунтувалося на енергії, використаній під час тренування, 
плюс 10%. 

Ефективне використання вторинної молочної сировини – молочної 
сироватки, є важливим резервом збільшення обсягів виробленої молочної 
продукції. На багатьох підприємствах молочної промисловості проблему 
раціональної переробки молочної сироватки, яка є побічним продуктом при 
виробництві твердого і кисломолочного сиру і містить близько 50 % сухих 
речовин молока, повністю не вирішено. Така проблема існує і на підприємстві 
українського виробника "Білоцерківська агропромислова група", яке випускає 
сир кисломолочний «Домашній традиційний» нежирний, сир плавлений та 
молоко сухе знежирене.  

Молочна сироватка містить понад двісті біологічно активних речовин, 
практично всі водорозчинні та тонкодисперсні компоненти молока - лактозу, 
сироваткові білки, мінеральні солі, молочний жир, вітаміни та органічні кислоти, 
ферме нти та ін. Склад молочної сироватки характеризує її високу харчову та 
біологічну цінність та зумовлює доцільність використання сироватки як основу 
для виробництва продуктів з функціональними властивостями, що надають 
позитивний вплив на багато фізіологічних функцій в організмі людини. Для 
підвищення харчової та біологічної цінності сироваткових напоїв 
використовується їх збагачення функціональними інгредієнтами, у тому числі 
пробіотичною мікрофлорою [3]. Пробіотична мікрофлора (лактобацили, 
біфідобактерії, пропіоновокислі бактерії та ін.) відіграє важливу роль у підтримці 
здоров'я, що обумовлено її участю в активізації імунних процесів, придушенні 
активності хвороботворної мікрофлори, стимуляції процесів травлення, 
продукуванні та активуванні вітамінів, процесів детоксикації. До складу 
закваскової мікрофлори для напоїв вибрано ацидофільну паличку та 
пропіоновокислі бактерії, а також кефірну закваску. Пропіоновокислі бактерії, 
як і ацидофільна паличка, відносяться до представників нормальної кишкової 
мікрофлори, мають здатність до синтезу вітамінів групи В, наприклад, B12.  

Спортивні напої, як правило, вживаються під час тренувань для зволоження та 
отримання енергії для підвищення спортивних результатів шляхом уповільнення 
втоми [4]. Типовими компонентами ізотонічного спортивного напою є 
комбінація вуглеводів (глюкози та мальтодекстринів) та електролітів (зокрема 
натрію). Діапазон вуглеводів, рекомендований у спортивному напої, становить 
від 6 до 8%, оскільки було показано, що цей діапазон швидко заповнює м’язовий 
глікоген без шкоди для швидкості випорожнення шлунка та рідини. 
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