
3.3 L'alimentació
És  molt  freqüent  que  quan  comencem  a  practicar  un  esport  com  és  l'excursionisme  ens

interessem sobretot  en quin  material  ens  hem de comprar,  quines rutes hem de seguir,  com

entrenar, etc., però moltes vegades ens oblidem d'una part molt important com és l'alimentació.

L'alimentació té una gran importància, ja que repercutirà de forma significativa en el rendiment de

l'activitat.

Seguidament us donarem uns consells que us poden ser molt útils a l'hora de saber quina és

l'alimentació més adequada per a la pràctica d'activitats a la muntanya.

Abans de l'activitat

La majoria d'activitats a la muntanya són de llarga durada, per tant, hem de garantir una bona

reserva energètica. Per això, cal augmentar les reserves de glucogen al màxim.

En primer lloc hem de saber que les reserves de glucogen triguen unes 48 hores a reposar-se, per

tant, poc importa el que facis la nit anterior, és molt mes important el que facis els dos o tres dies

anteriors a la sortida. Amb el costum que tenim de menjar grans quantitats de pasta la nit abans

l'únic que aconseguim, a mes d'una difícil digestió, és una sensació de pesantor.

Un parell o tres dies abans de la sortida els menjars han de contenir forces carbohidrats: pasta,

arròs, pasta, patates, etc.

El sopar del dia anterior ha de ser més aviat lleuger, amb aliments sans i amb una adequada

hidratació.

El menjar previ a l'activitat ha de ser lleuger. Si es tracta de l'esmorzar inclou iogurts, torrades,

raïm, pomes, plàtans, fruits secs, una mica de cafè o te i una mica de pernil dolç. S'ha d'evitar el

típic esmorzar hipercalòric com carns, ous, pastissos, etc. Si és el dinar, cal evitar les salses i

carns difícils de digerir.

Durant l'activitat

No esperis a tenir gana per menjar. La sensació de gana és un mecanisme d'emergència que

apareix davant de situacions d'hipoglucèmia. Si esperes que arribi aquesta situació, ja has fet tard.
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Un cop que comença l'activitat, aquesta pot durar moltes hores, per tant, cal ingerir aliments mes o

menys cada dues hores. Reparteix la ingesta d'aliments i evita dejunis de més de 2 hores.

Els aliments seleccionats han de complir els següents requeriments:

1. que tinguin alt valor energètic, 

2. que aportin els nutrients essencials, 

3. que siguin de fàcil digestió i assimilació, 

4. que ocupin poc espai i siguin fàcils de preparar.

Per tal d'evitar problemes digestius i aportar més energia hem d'oblidar els aliments típics d'una

sortida de muntanya tradicional, com el vi, cervesa, formatge, embotits, pastissos, etc.

Els carbohidrats escollits han de ser preferiblement de baix índex glucèmic, això ens garantirà uns

nivells de glucosa continuats i evitarà el cansament i la falta d'energia.

Aliments que reuneixen aquestes característiques són l'arròs, els llegums, els iogurts, el pa de

sègol i fruites com maduixes, pomes i cireres.

Evitarem els aliments com els cereals, la llet, els ous, les verdures i les sopes. Hi ha aliments

alternatius que ens aporten els mateixos nutrients en una quantitat molt menor.

Evita incloure aliments nous o combinacions no tastades abans de l'activitat, ja que pots endur-te

sorpreses. Aposta per aliments que saps que et senten bé.

La ingesta d'aliments durant l'activitat la podem fer al mateix temps que ens movem o fent una

pausa per menjar, la majoria de vegades fem una combinació de les dues.

Si fem una parada, la ingesta sempre ha de ser de moderada, res d'atipar-se, i retornar a l'activitat

com abans millor.

Si iniciem l'activitat tot just després de menjar el procés de la digestió no haurà començat i no

tindrem problemes en tornar a l'activitat. Si mengem i reposem el menjar durant cert temps, el

procés de digestió començarà, i al cos li resulta molt mes difícil començar una activitat física.

Si no parem per menjar, la ingesta no serà abundant i ho farem amb aliments que no siguin de

digestió lenta.
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Fins ara els clàssics havien estat els fruits secs i la xocolata. L'inconvenient és que amb prou

feines contenen hidrats de carboni de forma ràpida ni tampoc proteïnes.

En canvi, els seus alts continguts en sucres simples i sal augmenten el risc de deshidratació.

Avui dia podem trobar al mercat gran quantitat de barretes energètiques amb base de carbohidrats

amb índexs glucèmics moderats o baixos i que, a més a més, acostumen a afegir vitamines i

minerals necessaris per situacions d'exercici.

Una altra  opció  són els  hidrolitzats  de carbohidrats  i  proteïnes en pols;  algunes marques els

ofereixen en sobres individuals llestos per barrejar amb aigua, amb diferents gustos i fàcils de

dissoldre. Són perfectes per a aquestes llargues jornades on amb prou feines tenim temps per

menjar o quan un menjar pesat a l'estómac pot resultar incòmode per reprendre l'activitat.

Després de l'activitat

L'objectiu més important és la recuperació.

En  acabar  l'activitat,  les  reserves  de  glucogen  es  troben  buides  i  es  pateix  un  cert  grau  de

deshidratació. Haurem d'aportar de forma ràpida carbohidrats i  aigua per començar a reposar

aquestes reserves.

Es recomana fer dues ingestes ben separades.

L'ideal es menjar 45 minuts després d'haver acabat  l'activitat.  Es recomana prendre abundant

beguda  isotònica,  sucs  naturals,  dàtils,  melmelada,  mel  i  fruites  com  meló,  pinya,  plàtans  i

taronges.

Dues hores després d'haver acabat l'activitat, acostuma a ser hora de sopar. Farem una ingesta

més abundant, els aliments recomanats són els llegums, la pasta o l'arròs amb una mica de carn o

peix.  Mentre  dormim  aquests  aliments  ajudaran  a  reposar  les  proteïnes  del  teixit  muscular  i

sobretot el glucogen perdut durant l'activitat. En aquest menjar no ens interessen els sucres ràpids

sinó tot el contrari, carbohidrats que ens aportin glucosa d'una forma contínua durant les hores de

descans.
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