
VEGE NA MASIE - bądź jak Popey

Jeszcze kilka lat temu to było nie do pomyślenia. Weganin kulturysta wywołałby
tylko śmiech, nie mówiąc już o niedowierzaniu. Nabieranie masy większości z nas
kojarzy się z niekończącą się sterą pudełek pełnych piersi  z kurczaka i  ryżu lub
makaronu. Czasy się jednak zmieniają, a "pakowanie" nie jest już zarezerwowane
tylko dla amatorów mięsa. 

Kochasz zwierzęta, nie lubisz mięsa, a może po prostu uważasz, że tak jest zdrowiej?
Bez  względu  na  powód,  dla  którego  postanowiłeś  przejść  na  dietę  wegańską,  nie
ogranicza Cię ona w żaden sposób. Wizja chuderlaka pogryzającego surową marchewkę
powoli  odchodzi  do  lamusa.  Weganin  może być  tak  samo duży jak  jego mięsożerny
kolega, osiągając dobre wyniki i ciesząc się pełnią zdrowia. Na początku może to się
jednak wydawać dość skomplikowane. 

Matematyka nie jest miłosierna. Żeby coś stworzyć, potrzeba budulca oraz energii.
Nie  uda  Ci  się  powiększyć  obwodu  bicepsa  samym  treningiem,  nieważne  jak
dopracowany by on nie był. Musisz jeść i musisz jeść dobrze. 

Duży  ciężar,  mała  liczba  powtórzeń,  dość  króki  trening,  białko  i  węglowodany.
Ułożenie diety na masę dla osoby jedzącej mięso nie jest zbyt skomplikowane. Źródła
dobrze przyswajalnych protein są właściwie wszędzie wokół. Kurczak, indyk, wołowina
czy jajka to towary łatwo dostępne i stosunkowo tanie. Nie ma chyba osoby, która nie
wiedziałaby  co  to  białko  serwatkowe.  Co  jednak,  kiedy  dieta  drastycznie  ogranicza
wybór produktów? 

Białka pochodzenia zwierzęcego są dobrej jakości i świetnie się przyswajają. Roślinne
nie przekraczają 70% wchłanialności, co stanowi pierwszy problem. Kojelną komplikacją
jest  to,  że proporcje  aminokwasów nie są optymalne.  Zazwyczaj w danym produkcie
roślinnym  brakuje  aminokwasów  egzogennych  (czyli  tych,  które  są  niezbędne  do
prawidłowego  funkcjonowania  organizmu),  co  ogranicza  wykorzystanie  pozostałych
aminokwasów w procesie syntezy białek. Z pomocą może przyjść tutaj soja, ponieważ to
właśnie  ona  posiada  białka  podobne  jakościowo  do  tych  odzwierzęcych.  Ostatnio
pojawiło  się  wiele  negatywnych  opinii  na  temat  soi,  jednak  nie  powinieneś  się  jej
obawiać. Nie urosną Ci męskie piersi i nie będziesz mieć problemów hormonalnych tylko
dlatego, że wprowadzisz ją do diety. 

Najważniejsze jednak jest po prostu łączenie białek roślinnych w taki sposób aby się
uzupełniały. Prawdą jest, że w żadnej roślinie nie znajdziemy tak idealnego białka, jak na
przykład w jajku, ale przecież nikt nie ogranicza swojego obiadu do jednego warzywa.
Kluczem  do  sukcesu  jest  różnorodnośc  produktów,  jakie  położysz  na  swój  talerz  i
obróbka, która pomoże w przyswajaniu aminokwasów. Mowa tutaj o moczeniu czy po



prostu gotowaniu. 

Proteiny  są  bardzo  ważne,  jednak  nie  tylko  nimi  żyjemy.  Węglowodany  nie  będą
problemem na  diecie  wegańskiej.  Masz  do  wyboru  kasze,  ryż,  makaron  bezjajeczny,
fasole i różnego rodzaje mąki, z których możesz tworzyć cuda. Z tłuszczami podobnie.
Możesz  przebierać  w  oliwie  z  oliwek,  rodzimym  oleju  rzepakowym,  czy  chociażby
bardzo popularnym ostatnimi czasy oleju kokosowym. 

Problem  pojawia  się  jednak,  kiedy  weźmiesz  pod  uwagę  wszystkie  witaminy  i
minerały, jakich potrzebuje Twoje ciało do optymalnego działania oraz do zwiększenia
procesów  anabolicznych.  Według  każdej  z  mam  szpinak  zawiera  powalające  ilości
żelaza,  jednak nie  jest  to  prawda.  Jest  go stosunkowo dużo jak  na  produkt  roślinny,
jednak nadal niewiele. Na dodatek jest słabo przyswajalne. Ciężko jest również uzupełnić
braki w witaminie B12 oraz witaminie D, których w produktach roślinnych znajdziesz
jak na lekarstwo. Żebyś nie odzczuwał tych braków, musisz odpowiednio zaplanować
spożywanie produktów. Pamiętaj aby łączyć rośliny zawierające żelazo z tymi, które są
bogate w witaminę C. Znacznie poprawi to wchłanialność. Witamina D znajduje się w
grzybach. Pamiętaj więc o włączeniu ich do swojej diety. Jeśli chodzi o witaminę B12,
musisz niestety wspomóc się suplementacją. Sprawdzą się tutaj tabletki z wyciągiem z
drożdży piwnych. Jeśli nie odstrasza Cię ich smak, możesz również dodawać je do kilku
posiłków w ciągu dnia. 

Ostatnio pisaliśmy na temat kreatyny i jej roli w organizmie człowieka. Jako, że nie
spożywasz produktów odzwierzęcych, powinieneś zaopatrzyć się w suplement. Nie jest
to  związek  niezbędny  do  życia,  ale  jeśli  zależy  Ci  na  mięśniach,  warto  się  w  nią
zaopatrzyć. 

Produkty, o których nie powinieneś zapominać

Orzechy - żródło zdrowych tłuszczy, węglowodanów oraz białka. Migdały zawierają
sporo wapnia, brazylijskie selenu, a wszystkie są wysokokaloryczne, co ma dla Ciebie
duże  znaczenie.  Pomogą  w  osiągnięciu  odpowiedniej  ilości  energii,  jaką  powinieneś
spożywać każdego dnia. 

Fasola  -  zaraz  po  produktach odzwierzęcych największe  źródło  protein.  Smaczna,
tanie  i  uboga w tłuszcz.  Znajdziesz ją  w każdym sklepie.  Postaraj  się  umieścić  ją  w
codziennej diecie. 

Soczewica - podobna do fasoli, jednak uprawiana w inny sposób. Dobre źródło białka,
nie zawiera cholesterolu. Możesz dorzucić ją do sałatki, albo ugotować ciepłą, pożywną
zupę. 

Warzywa liściaste -  sałata, szpinak, czy tak modny teraz jarmuż. Zawierają około



czterech procent białka.  To niedużo, ale  jeśli  wykorzystasz je  do produkcji  zielonych
smoothie  bardzo  szybko  uzyskasz  większą  ilość.  Smaczne,  łatwodostępne  i  łatwe  w
obróbce. Nic, tylko kupować. 

Mleko roślinne -  sojowe, migdałowe, owsiane, ryżowe. Na rynku jest dostępna cała
kolekcja do wyboru. Zawierają potrzebny wapń oraz białko w różnych ilościach. Sojowe
oczywiście najwięcej. Jeśli masz dobry mikser, możesz zrobić mlekko roślinne sam. 

Brokuły - pięć gram protein to nieźle jak na roślinę. Możesz z nich zrobić zupę, dodać
do sałatki, czy do głównego dania. 

Chia - czyli inaczej szałwia hiszpańska. Bije ostatnio rekordy popularności i nie bez
powodu.  Zawiera  witaminy  i  minerały,  proteiny  oraz  możesz  z  niej  zrobić  świetny
pudding. 

Quinoa  -  świetna  zamiast  ryżu.  Źródło  białka.  Teraz  możesz  ją  dostać  właściwie
wszędzie i dobrze. Świetna w smaku. 

Owies -  płatki owsiane, domowe ciasteczka, posypka do sałatki owocowej. Klasyka
dobrego śniadania. Mamy wiedziały, co robią, namawiając Cię do owsianki, gdy byłeś
mały. 

Awokado -  mięsiste,  sycące i  tłuste.  Jeśli  poczekasz aż dojrzeje,  będzie świetnym
zamiennikiem masła. 

Oleje roślinne - oliwa z oliwek, olej rzepakowy, olej kokosowy, czy konopny. Wcinaj
na  zdrowie.  Zapewnią  Ci  odpowiednią  ilość  energii  oraz  zdrowych  kwasów
tłuszczowych.  Pamiętaj  tylko,  żeby  nie  smażyć  na  oliwie  extra  virgin,  ponieważ  w
wysokiej temperaturze staje się toksyczna. Olej sezamowy doda ciekawego, orientalnego
smaku do każdej potrawy. Jego również nie podgrzewaj. 

Masło orzechowe -  dawka energii,  protein oraz błonnika.  Świetne jako przekąska.
Spróbuj go z bananem, a się zakochasz. 

Podsumowanie

Wiesz  już,  że  możesz  osiągnąć  świetne  rezultaty  w  kulturystyce  i  nie  poświęcać
swoich ideałów. Dieta wegańska zyskuje na popularności wśród sportowców, ponieważ
się sprawdza.

Jedz  często  i  regularnie.  Pamiętaj  o  dobrym  nawodnieniu,  suplementacji  oraz
odpowiedniej  ilości  snu i  treningu.  Łącz ze  sobą produkty.  Staraj  się,  aby dieta  była
zróżnicowana i kolorowa. Odkrywaj nowe smaki i nie ograniczaj się tylko do znanych
sobie roślin. Szukaj i sprawdzaj, a dowiesz się, co jest dla Ciebie najlepsze. Badaj się
regularnie i nie zniechęcaj się. Przybieranie na masie może być początkowo trudne, a



takie  ilości  jedzenia  wydadzą  Ci  się  niemożliwe  do  zjedzenia,  jednak  z  czasem  się
przyzwyczaisz, a każdy dodatkowy kilogram suchej masy sprawi Ci wiele satysfakcji. 


