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Ágrip 

Líkamsrækt og íþróttir eru vinsælar um allan heim og stunda margir einstaklingar slíka þjálfun. 

Fyrir, á meðan og eftir æfingu er mikilvægt að nærast vel og því skiptir mataræðið gríðarlega 

miklu máli í tengslum við hreyfingu. Kolvetni er mikilvægt orkefni og þá sérstaklega 

nauðsynlegt fyrir einstaklinga sem stunda reglulega hreyfingu. Ritgerðin er heimildaritgerð og 

skoðaðar eru rannsóknir um kolvetnaneyslu og íþróttaiðkun. Ásamt því að skoðaðar eru 

mismunandi vísindagreinar um kolvetni og mikilvægi þeirra í mataræði. Mikilvægi 

kolvetnaneyslu fyrir íþróttafólk var skoðað og voru helsu niðurstöðurnar þær að kolvetni eru 

mikilvæg fyrir þá sem stunda íþróttir. Ráðlagt er að Íþróttafólk neyti meira magn kolvetna en 

almenningur til þess að uppfylla orkuþörf sína yfir æfingar og/eða keppni. Með aukinni 

kolvetnaneyslu getur íþróttafólk bætt árangur sinn. Mikilvægt er að íþróttafólk geri sér grein 

fyrir mikilvægi kolvetnaneyslu í íþróttum. Þó svo að íþróttafólk telji sig hafa þekkingu á góðu 

mataræði, er gott að hafa ráðleggingar til hliðsjónar sem auðveldar þeim að fara eftir þeim.  
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Formáli 

Verkefni þetta er 5 eininga heimildaritgerð sem er hluti af námi mínu til BS prófs í Íþrótta- og 

heilsufræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Elísabet Margeirsdóttir aðjúnkt í Deild 

heilsueflingar, íþrótta og tómstunda fær mínar bestu þakkir fyrir gott samstarf, lærdómsríka 

leiðsögn og mikla þolinmæði. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir umburðarlyndi 

og stuðning öll þessi þrjú skólaár og þá sérstaklega það síðasta, þar sem ég eignaðist barn og 

fékk mikinn stuðning og aðstoð til þess að ljúka námi.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti 

ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, Júní 2019 

 

Guðfinna Gróa Pétursdóttir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

1 Inngangur 

Kolvetni er stór og mikilvægur orkugjafi. Margir vilja halda því fram að kolvetni séu fitandi og 

vilja forðast þau til að léttast. Fáar rannsóknir hafa þó tengt kolvetni við offitu. Hins vegar hafa 

rannsóknir sýnt meira fram á tengsl kolvetna og minni líkamsþyngdar ef einstaklingar eru að 

neyta kolvetna úr til dæmis heilkorni, grænmeti, belgjurtum (Rolfes og Whitney, 2012; Slavin 

og Carlson, 2014). 

Í kringum 1900 var komist að því að kolvetni væru mikilvægt eldsneyti fyrir æfingar. Árið 

1939 var gefið út að kolvetnaneysla á æfingu gæti haft áhrif á þolþjálfun og í kringum 1960 

varð ljóst að glýkógen í vöðvum gegnir mikilvægu hlutverki á æfingum. Fyrstu rannsóknir sem 

sýndu fram á tengsl inntöku kolvetna á æfingu og bættrar afkastagetu íþróttafólks voru svo 

gerðar í kringum 1980. Næstu 20 árin urðu engar meiriháttar framfarir í rannsóknum um þetta 

(Jeukendrup, 2014). 

Í þessari heimildaritgerð er fjallað um kolvetnaneyslu íþróttafólks og hún skoðuð með tilliti 

til tímasetningar og ákefðar. Hugmynd að efninu kom upp hjá höfundi eftir að ketóæðið 

kviknaði hér á landi og höfundur heyrði frá íþróttafólki sem væri á ketógenísku mataræði. Því 

ákvað höfundur að kanna mikilvægi kolvetna í mataræði íþróttafólks, en það er ljóst að margt 

íþróttafólk þarf að fylgja ráðleggingum um mataræði og íþróttanæringu til þess að ná sem 

bestum árangri.  

Rannsóknarspurningin í þessari ritgerð er hvort kolvetni séu mikilvæg í mataræði 

íþróttafólks? 
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2 Almennt um kolvetni 

Kolvetni eru efnasambönd sem gerð eru úr kolefni (C), vetni (H) og súrefni (O) og mynda 

formúluna C6H12O6 þar sem 1 sykureining er oftast gerð úr 6C, 12H og 6O (Davidson, 2019).  

Kolvetni samanstanda af sykureiningum (sakkaríð) og skiptast í einföld og flókin kolvetni. 

Einföld kolvetni eru einsykrur (glúkósi, frúktósi og galaktósi), tvísykrur (súkrósi, laktósi, 

maltósi) og fásykrur (maltódextrin, maíssíróp, há-frúktósa maíssíróp). Einföld kolvetni 

frásogast fljótt frá maga út í blóðrásina, sem veldur því að blóðsykurinn hækkar fljótt upp sem 

gefur skjóta orku (Davidson, 2019; Jeukendrup og Jentjens, 2000; Richards og Sara, 2009). 

Flókin kolvetni eru svo fjölsykrur (sterkja, glýkógen, trefjar). Lítið unnin matvæli sem innihalda 

flókin kolvetni innihalda yfrleitt ríkulegt magn af næringarefnum og trefjaefni (Davidson, 2019; 

Richards og Sara, 2009).  

Trefjar hjálpa til við heilbrigða hægðalosun og fæði sem inniheldur mikið magn trefja getur 

dregið úr hættu á kransæðasjúkdómum, sykursýki, offitu og öðrum langvarandi sjúkdómum 

(Slavin og Carlson, 2014). Flókin kolvetni frásogast í flestum tilfellum hægar en einföld kolvetni 

og því stuðla þau að stöðugri blóðsykri (Davidson, 2019; Richards og Sara, 2009).  

2.1 Flokkun og gæði kolvetna 

Einsykrur skiptast í glúkósa, frúktósa og galaktósa. Glúkósi (þrúgusykur) gefur lítið sætubragð 

og er helsta kolvetni í blóði (blóðsykur) og verða frúktósi og galaktósi að glúkósa í lifur. Glúkósi 

er geymdur í lifur, vöðvum og öðrum líffærum og er aðalorkugjafinn í frumum líkamans. 

Glúkósi frásogast hratt úr meltingarveginum í gegnum glúkósaflutning. Frúktósi (ávaxtasykur) 

er sætasta sykran. Hann finnst í ávöxtum og hunangi en honum er bætt í aðrar vörur eins og 

gosdrykki, morgunkorn og eftirrétti til þess að auka sætt bragð. Frúktósi frásogast úr 

meltingarveginum og er fluttur til lifrar þar sem honum er umbreytt í glúkósa og notaður til að 

halda jöfnum blóðsykursstyrk. Galaktósi gefur nánast ekkert sætubragð og finnst til dæmis í 

mjólk. Galaktósi finnst sjaldan sem einsykra þar sem hann er yfirleitt tengdur öðrum einsykrum 

sem mynda stærri sameindir (Davidson, 2019; Jeukendrup og Jentjens, 2000; Rolfes og 

Whitney, 2012). 

Tvísykrur eru tvær einsykrusameindir sem bindast hver annarri. Tvísykrur flokkast sem 

einföld kolvetni og skiptast í súkrósa, laktósa og maltósa. Súkrósi (strásykur) er búinn til úr 



8 

glúkósa og frúktósa. Hann er algengasta tvísykran í mataræði okkar og brotnar niður í glúkósa 

og frúktósa í smáþörmum og frásogast þaðan út í blóðið með lifrarportæð.  

Laktósi (mjólkursykur) er búinn til úr glúkósa og galaktósa. Þeir sem hafa mjólkursykuróþol 

skortir ensímið laktasa sem brýtur laktósa niður í glúkósa og galaktósa.   

Maltósi er gerður úr tveim glúkósaeiningum. Hann brotnar auðveldlega niður í glúkósa og 

frásogast greiðlega út í blóðrásina (Davidson, 2019; Jeukendrup og Jentjens, 2000; Rolfes og 

Whitney, 2012). 

Fásykrur eru stuttar keðjur sem samanstanda af 3–10 einsykrum. Þær eru sjaldgæfari 

en aðrar sykrur og flokkast sem einföld kolvetni (Davidson, 2019). Þær skiptast í maltódextrin, 

maíssíróp og há-frúktósa maíssíróp. Maltódextrin eru glúkósakeðjur sem búnar eru til úr langri 

sterkju sem brotin er niður í minni hluta. Þessi sykra finnst oft í íþróttadrykkjum og mörgum 

unnum matvælum. Maltódextrin er auðmeltanlegt og frásogast hratt. Maíssíróp er sætt síróp 

sem búið er til úr glúkósa með stuttum glúkósakeðjum sem fást úr maíssterkju. Eins og með 

maltódextrin er maíssíróp auðmeltanlegt og eru glúkósaeiningarnar frásogaðar (Jeukendrup 

og Jentjens, 2000). Há-frúktósa maíssíróp er úr maíssterkju og gefur sætt bragð, en það er 

algengasta sætuefnið í gosdrykkjum og tilbúnum og unnum sætum mat. Við framleiðslu er 

sterkjan brotin niður í glúkósa með ensímum sem er síðan breytt í frúktósa með ensímum til 

þess að gera sætara bragð. Það hefur tvöfalt meira magn af ein- og tvísykrum en í venjulega 

maíssírópinu (Jeukendrup og Jentjens, 2000; Manore, Meyer og Thompson, 2018; Parker, 

Salas og Nwosu, 2010). 

Fjölsykrur eru aðaluppbyggingarefni kolvetna sem finnast í náttúrunni en þær geta verið 

gerðar úr mörg þúsund einsykrum. Fjölsykrur flokkast sem flókin kolvetni (Davidson, 2019) og 

skiptast í sterkju, trefjar og glýkógen. Sterkja finnst í plöntum, fræjum og rótum. Sterkja er 

gerð úr beinum keðjum af glúkósa sem kallast amýlasi. Sumar þessara keðja kallast 

amilópektín. Sterkjan brotnar niður í glúkósa en það er misjafnt hversu mikið hún brotnar 

niður í smáþörmunum og sum sterkja fer ómelt niður í ristil. Sterkja með miklu magni af 

amílópektíni meltist og frásogast hraðar en sterkja með miklu magni af amílasa. Trefjar eru 

hluti plöntunnar sem mannslíkaminn getur ekki melt. Trefjar ferðast ómeltar í gegnum 

smáþarmana í ristilinn þar sem þær eru notaðar sem fæða fyrir bakteríur og/eða er skilað út 

með hægðum (Manore o.fl., 2018). 
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2.2 Glýkógen og glýkógenbirgðir 

Líkaminn geymir kolvetni á formi glýkógens. Glýkógen eru flókin kolvetni og flokkast undir 

fjölsykrur. Glýkógen er myndað úr glúkósaeiningum í lifur og vöðvum. (Davidson, 2019; 

Jeukendrup og Jentjens, 2000; Rolfes og Whitney, 2012). Glýkógen er einn mikilvægasti 

orkugjafinn fyrir vöðva á meðan áreynslu stendur (Jeukendrup, 2014). Því er nauðsynlegt að 

fylla á glýkógenbirgðirnar fyrir mikla ákefð eða langar æfingar (Hassapidou, 2011). 

Glýkógenbirgðir í vöðvum tryggja vöðvafrumum glúkósa þegar vöðvar þarfnast. Lifrafrumur 

nota síðan glýkógenbirgðirnar til þess að viðhalda eðlilegu blóðsykurmagni. Ef lítið er um 

kolvetnaneyslu fer lifrin að brjóta glýkógenið niður til þess að frumurnar fái glúkósa (Gonzalez, 

Fuchs, Betts og Loon, 2016). Misjafnt er hvað íþróttafólk þarf mikið til þess að fylla á birgðirnar 

en það getur verið allt frá 5–12 g/kg á dag eftir æfingamagni (Jeukendrup, 2014). 

2.3 Kolvetnarík matvæli 

Gott er að fylgja ráðleggingum um mataræði sem gerir það að verkum að líkaminn fái öll þau 

næringarefni sem hann þarf til þess að viðhalda góðri heilsu og vellíðan og minnka líkur á 

ýmsum langvinnandi sjúkdómum. Mikilvægt er að velja næringarrík matvæli fram yfir unnin 

matvæli (Anna Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2014). Ávextir og grænmeti eru mikilvæg matvæli þar 

sem þau innihalda mörg mikilvæg næringarefni. Ráðlagt er að einstaklingar borði fimm 

skammta af ávöxtum og/eða grænmeti á dag og væri til dæmis gott að fá sér ávöxt eða 

grænmeti í millimál eða snarl (Anna Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2014; Slavin og Carlson, 2014). 

Eins ætti einstaklingur að neyta heilkorna minnst tvisvar sinnum á dag, ásamt trefjaríkum 

matvælum þegar það er möguleiki, t.d. heilkornbrauð í stað hvíts brauðs. Hægt er að notast 

við skráargatsmerktar vörur þegar matvæli eru valin. Þær vörur gefa einstaklingum kost á að 

velja hollari matvæli (Anna Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2014). 

Það að neyta heilkorna minnkar líkur á mörgum langvarandi sjúkdómum eins og sykursýki 2 

og hjarta- og æðasjúkdómum og það að neyta trefjaríkra matvæla úr jurtaríkinu minnkar til 

dæmis líkur á krabbameini í ristli (Anna Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2014). Mjólk og mjólkurafurðir 

innihalda mikilvæg næringarefni (Slavin og Carlson, 2014) og gott er að velja fituminni, hreinar 

og ósykraðar mjólkurvörur án sætuefna (Anna Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2014). 

Ráðleggingarnar leggja áherslu á minni viðbættan sykur. Vörur með viðbættum sykri innihalda 

oftast lítið af nauðsynlegum næringarefnum og öðrum hollum efnum og gæta þarf hófs í 

neyslu þeirra (Anna Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2014) t.d. sælgæti, kex, kökur, sætabrauð, ís og 
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sætir drykkir eins og gos (Richards og Sara, 2009). Ásamt þessum ráðleggingum er nauðsynlegt 

að neyta fisks tvisvar í viku, borða kjöt og unnar vörur í hófi, velja frekar mýkri og hollari fitu, 

nota minna af salti og meira af D-vítamíni (Anna Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2014). 
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3 Ráðleggingar fyrir kolvetnaneyslu 

Ráðlagt er að kolvetni veiti 45–60% af orkunni og á móti koma 25–35% úr fitu og 10–20% úr 

próteinum (Anna Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2014). Hvert gramm af kolvetnum veitir 4 

hitaeiningar og það sama er með prótein, en hvert gramm af fitu veitir 9 hitaeiningar. 

Heildarorkunotkunin fer eftir aldri, kyni, starfi og öðrum þáttum en er almennt á bilinu 2–4 

þúsund hitaeiningar á dag (Davidson, 2019; Slavin og Carlson, 2014).  

Það getur ekki talist hollt ef kolvetni gefa allt að 60% ef ráðleggingum um trefjamagn er ekki 

er náð, sem er 25–35 grömm hjá fullorðnum einstaklingum. Hlutfall kolvetna er hátt vegna 

óhóflegrar neyslu á viðættum sykri en hann ætti að vera undir 10% af heildarorkunni eða 50 

grömm miðað við 3 þúsund hitaeiningar á dag. Til þess að ná orkuþörfunum með hollu 

mataræði þarf fyrst og fremst að velja fæðu úr jurtaríkinu, eins og heilkorn, grænmeti, ávexti, 

baunir, ber, hnetur og fræ á móti kolvetnum. Mikilvægt er að einstaklingar horfi á gæðin frekar 

en heildarframlag orkuefnanna (Anna Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2014; Embætti landlæknis, 

2016). 
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4 Kolvetni í fæði íslendinga 

Í síðustu landskönnun sem gerð var um mataræði Íslendinga árin 2010–2011 tóku 1312 

einstaklingar þátt á aldrinum 18–80 ára. Fyrir þessa landskönnun var sama landskönnunin gerð 

árið 2002. Ef niðurstöður þessara kannana eru bornar saman sést að mataræði Íslendinga 

hefur færst nær ráðleggingum heilsusamlegs mataræðis árið 2011. Viðbætti sykurinn og 

neysla á sykruðum gosdrykkjum hafði minnkað um 1%. Viðbætti sykurinn kom þá mest úr gosi, 

svaladrykkjum sætabrauði, nammi, kökum og mjólkurvörum (Hólmfríður Þorgeirsdóttir o.fl., 

2011). Meira var borðað af grænmeti, ávöxtum, grófu brauði og hafragraut. Kolvetnaneyslan 

fór úr 45% í 44% á milli kannana vegna minni sykurneyslu (Hólmfríður Þorgeirsdóttir o.fl., 

2011). Samkvæmt íslensku ráðleggingunum er mælt með að einstaklingar neyti 45–65% 

orkunnar frá kolvetnum (Anna Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2014). Samkvæmt könnuninni frá 2011 

var kolvetnaneyslan undir ráðleggingum og viðbætti sykurinn innan við 10% og því innan 

eðlilegra marka (Hólmfríður Þorgeirsdóttir o.fl., 2011).  
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5 Íþróttafólk og kolvetni  

Íþróttafólk þarf að borða fjölbreytt úr öllum fæðuflokkum til að mæta orkuþörfum sínum en 

gott mataræði er nauðsynlegt til að viðhalda góðum árangri í íþróttum (Spriet, 2019). 

Sérstaklega þarf að leggja áherslu á kolvetni þar sem þau eru nauðsynleg fyrir áreynslu. 

Nægilegt magn af glýkógeni í vöðvum og lifur fyrir æfingu getur hjálpað til við að koma í veg 

fyrir þreytu á meðan æfingu stendur og því er gott að borða nóg af kolvetnum fyrir hana 

(Manore o.fl., 2018). 

Kolvetni sem notuð eru við æfingar geta komið frá: 

• Nýmyndun glúkósa í lifur 

• Glúkósa í blóði 

• Glýkógenbirgðum í vöðvum og lifur 

• Kolvetnum sem eru innbyrð á meðan æfingu stendur (Manore o.fl., 2018). 

5.1 Kolvetni er mikilvægur orkugjafi fyrir íþróttafólk 

Vöðvar þurfa kolvetni til að nýta sem orkugjafa. Það hversu mikið magn kolvetna þeir þurfa 

fer eftir því hversu oft er æft, ákefð, lengd og tegund æfingar. Einnig getur það farið eftir 

umhverfi þar sem æfingin er framkvæmd, til dæmis eftir hæð og hitastigi (Jeukendrup, 2003). 

Æskilegt er að íþróttafólk fái leiðbeiningar um ráðleggingar á kolvetnaneyslu en heildar 

kolvetnaþörf fer eftir líkamsþyngd þess (Burke, Hawley, Wong og Jeukendrup, 2011).  

5.2 Kolvetnaþörf íþróttafólks  

Ráðleggingar í tengslum við kolvetnaneyslu íþróttafólks er yfirleitt gefnar upp sem 

grömm/líkamsþyngd á dag (g/kg/dag). Almennt er ætlast til að íþróttafólk neyti 5-10 g/kg á 

dag. Kolvetnaþörfin fer þó eftir íþróttinni sem einstaklingurinn stundar. Til dæmis er ætlast til 

að einstaklingar í þolíþróttum neyti allt upp í 10 g/kg á dag (Burke, Cox, Cummings og Desbrow, 

2001; Jeukendrup, 2014; Williamson, 2016). Eins fer það eftir kyni, æfingarálagi, orkunotkun 

og umhverfi sem einstaklingurinn æfir í. Hjá vel þjálfuðum einstaklingum gæti kolvetnaneyslan 

farið upp í allt að 12 g/kg á dag (Jeukendrup, 2014). Íþróttafólk sem hefur minni orkuþörf er 

ráðlagt að velja næringaþétt matvæli til þess að tryggja að næringarþörf sé mætt.  
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Íþróttafólk virðist njóta góðs af 200–300 grömmum af kolvetnum sem neytt er 3–4 

klukkutímum fyrir íþróttaviðburð. Fyrir keppni hjá íþróttafólki er markmið þeirra að undirbúa 

sig fyrir komandi átök og neyta kolvetna, steinefna og vatns. Kolvetni eru nauðsynleg fyrir 

íþróttafólk til þess að viðhalda blóðsykri og til að hlaða glýkógenbirgðirnar. Á langri æfingu eða 

í keppni ætti íþróttafólk að neyta 30–90 gramma af kolvetnum á klukkutímafresti. Fer allt eftir 

því hversu löng æfingin eða keppnin er. Með þessu er einstaklingurinn að viðhalda 

blóðsykrinum í gegnum æfinguna/keppnina. Þetta er mjög mikilvægt fyrir íþróttafólk ef 

æfingin/ keppnin varir lengur en í klukkutíma og þá sérstaklega ef hún fer fram í umhverfi þar 

sem er kuldi, hiti eða í mikilli hæð. Eftir æfingu/keppni með mikilli ákefð ætti íþróttafólk að 

neyta 1,0–1,5 g/kg á fyrsta hálftímanum á eftir og svo aftur á tveggja klukkutíma fresti næstu 

4–6 tímana. Þetta er gert til þess að viðhalda glýkógenbirgðum í vöðvum og lifur. 

Kolvetnaneysla íþróttafólks getur aukið þjálfunargetu og getur verið kveikjan að því að 

einstaklingurinn nái sem bestum árangri (Hassapidou, 2011).  

Rannsókn Cox og fleiri (2010) gefur vísbendingu um að kolvetnaneysla íþróttafólks á 

meðan æfingu stendur geti bætt árangur. Í rannsókninni tóku 16 einstaklingar í þolþjálfun 

(hjólreiðum) þátt en þeim var skipt í tvo hópa þar sem annar hópurinn átti að vera á 

hákolvetnamataræði og hinn var viðmiðunarhópur. Báðir hóparnir æfðu í 28 daga í 16 

klukkutíma á viku og batnaði árangur hjá báðum hópum við þessa þjálfun. Báðir hóparnir 

fengu mataræði með meðalhátt kolvetnamagn (5 g/kg/dag). Hákolvetnahópurinn bætti svo 

við 1,5 g/kg á klukkutíma fresti á hverri æfingu. Viðbótin hjá hákolvetnahópnum var aðallega 

í glúkósadrykkjum. Að auki fengu þau kolvetnarík matvæli til þess að mæta ákefð æfingarinnar. 

Viðmiðunarhópurinn fékk líka viðbót sem var samansett úr fitu og próteinríkum matvælum 

með takmörkuðu kolvetnainnihaldi. Þátttakendurnir í hákolvetnahópnum neyttu 

viðbótarinnar fyrir, á meðan og strax eftir æfingu, en hinn hópurinn eftir æfingu. Að meðaltali 

neytti hákolvetnahópurinn 8,5 g/kg á meðan viðmiðunarhópurinn neytti 5,3 g/kg á dag. 

Hákolvetnahópurinn kom betur út í þessari rannsókn, en viðmiðunarhópurinn sýndi samt sem 

áður líka fram á bætingu (Cox o.fl., 2010). 

5.3 Kolvetnaneysla í þolíþróttum  

Talað er um að þeir sem stundi þolíþróttir ættu að neyta meira magns af kolvetnum þar sem 

sýnt hefur verið fram á jákvæð tengsl milli kolvetnaneyslu, glýkógensmagns í vöðvum og góðs 

árangurs í þolíþróttum (Hawley, Tipton og Millard-Stafford, 2006). Undanfarin ár hafa 
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þolíþróttir orðið vinsælli og eru fleiri farnir að keppa til dæmis í hálfmaraþoni, maraþoni, 

ofurmaraþoni, hálfum járnkarli eða heilum. Þessar keppnir eru á bilinu 2–17 klukkutímar. 

Einnig eru margir styttri skipulagðir viðburðir í boði svo fleiri geti tekið þátt, jafnvel byrjendur. 

Þeir viðburðir eru á bilinu 30 mínútur til tveir klukkutímar (Jeukendrup, 2011). 

Vöðvaglýkógen og blóðsykurinn eru mikilvægustu hvarfefnin fyrir samdrætti vöðvanna 

(Romijn o.fl., 1993). Þreyta eftir langvarandi hreyfingu tengist oft glýkógenskorti í vöðvum og 

minni blóðsykursþéttni (Jeukendrup, 2014). Því er mikilvægt að hafa háar glýkogenbirgðir í 

lifur og vöðvum fyrir æfingu til þess að hámarka árangur (Jeukendrup, 2011).  

Vel þjálfað þolíþróttafólk getur fyllt vel á glýkógenbirgðirnar án þess að vera búið að 

tæma glýkógenbirgðirnar sem voru til staðar (Burke o.fl., 2011). Samt sem áður þarf það á 

mataræði að halda sem inniheldur mikið magn kolvetna til þess að endurheimta 

glýkógenbirgðirnar daglega. Þetta fer allt eftir því hversu lengi og á hvaða ákefð æfingin er. 

Kröfur um kolvetnaneyslu vel þjálfaðra geta verið breytilegar, allt frá 5–12 g/kg á dag. Fer allt 

eftir því hvað íþróttafólkið er að gera og á hvaða ákefð. Gott er að taka fram að jafnvel þótt 

meiri kolvetnaneysla geti aukið magn glýkógenbirgða, leiðir það ekki alltaf til betri árangurs 

(Jeukendrup, 2014). Til dæmis kemur fram í rannsókn Coyle o.fl. (2001) að kolvetnaneysla jókst 

frá 10 g/kg til 13g/kg og leiddi það til aukinns vöðvaglýkógens en hafði engin bætt áhrif á 

árangur (Coyle, Jeukendrup, Oseto, Hodgkinson og Zderic, 2001). 

5.4 Kolvetnaneysla í styrktarþjálfun  

Nægileg kolvetnaneysla eykur próteinmyndun eða minnkar vöðvabrot og að lokum eykur 

hún áhrif styrktarþjálfunar. Þetta getur verið sérstaklega mikilvægt fyrir einstaklinga í 

styrktarþjálfun sem reyna að stuðla að vöðvavexti og hugsanlega til þess að auka vöðvastyrk í 

heild sinni (Haff, Lehmkuhl, McCoy og Stone, 2003). Samkvæmt næringarráðleggingum fyrir 

þá sem stunda styrktarþjálfun eða vaxtarækt ættu þeir að einblína meira á próteinneyslu og 

hefur töluvert minni athygli verið á kolvetnaþörf þeirra. Samt sem áður ættu þeir að borða 

kolvetni til þess að viðhalda háu glýkógeni í vöðvum og til þess að viðhalda vöðvasamdrætti á 

meðan styrktarþjálfun stendur, auk þess sem það skiptir máli fyrir endurheimt (auka 

próteinmyndun og minnka niðurbrot á próteinum) á milli æfinga (Chan, Johnson, Moore, 

Kapadia og Dudley, 1982; Chappell, Simper og Barker, 2018; Cholewa, Newmire og Zanchi, 

2019; Haff o.fl., 2003). Algengt er að íþróttafólk dragi úr kolvetnaneyslu til að hagræða 

líkamssamsetningu til skemmri tíma en fitusýrum er þá breytt í ketóna (Paoli o.fl., 2012).  
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6 Fæðutengdar ráðleggingar í tengslum við þjálfun  

Orkuþörf og notkun orkuefnanna er mismikil á milli íþróttafólks en hún fer eftir ákefð og lengd 

æfingarinnar (Burke o.fl., 2011; Hawley o.fl., 2006). Íþróttafólk þarf viðbótarvökva og -orku til 

að auka þjálfunargetuna. Viðbótarorkan ætti að koma frá kolvetnum. Með tilliti til 

tímasetningar máltíða og snarsl getur lengd og ákefð æfinganna skipt máli. Til að mynda er 

mikilvægt fyrir æfingu að máltíð eða snarl veiti nægilegan vökva til að viðhalda 

vökvajafnvæginu í líkamanum og innihaldi lítið magn af fitu og trefjum til þess að auðvelda 

tæmingu í maga, sem lágmarkar meltingartruflanir. Síðast en ekki síst er mikilvægt að neyta 

kolvetnaríks fæði til þess að viðhalda hámarks blóðsykursgildi, ásamt hófsamlegu magni af 

próteinum. Einstaklingar þurfa að vera meðvitaðir um þekkt matvæli sem íþróttafólk þolir vel 

fyrir æfingar (Rodriguez, Di Marco og Langley, 2009). Til dæmis getur einstaklingur þolað að 

borða samloku og mjólkurglas klukkutíma fyrir æfingu með lítilli ákefð en gæti samt sem áður 

ekki borðað slíka máltið fyrir æfingu af meiri ákefð. Íþróttafólk sem æfir mikið gæti þurft að 

borða fleiri en þrjár máltíðir og þrjú millimál á dag. Þetta íþróttafólk ætti að íhuga að borða í 

lok líkamsþjálfunar, hafa fleiri en eitt síðdegissnarl og borða innihaldsríkt snarl fyrir svefn 

(Rodriguez o.fl., 2009).  

6.1 Íþróttadrykkir 

Íþróttadrykkir eru hannaðir til þess að hjálpa íþróttafólki að bæta upp vökvatap eftir æfingu 

eða keppni. Inntaka salta getur stuðlað að bættu vökvajafnvægi (Cohen, 2012). Helstu 

steinefnin í íþróttadrykkjum natríum, kalíum og magnesíum (Simulescu, Ilia, Macarie og 

Merghes, 2018). Helstu kolvetnin sem eru í íþróttadrykkjum eru glúkósi og frúktósi, súkrósi og 

maltódextrin (Simulescu o.fl., 2018). Einnig getur verið gagnlegt að bæta við próteinum til þess 

að koma í veg fyrir vöðvaskemmdir og gæti það bætt eða viðhaldið árangri ef æft er í marga 

daga í röð. Íþróttadrykkir innihalda einnig önnur virk innihaldsefni eins og vítamín (Simulescu 

o.fl., 2018). Í íþróttum þarf að taka mikið tillit til vökva, ekki aðeins á meðan æfingu stendur 

heldur líka fyrir og eftir æfingar eða keppni. Þess vegna eru íþróttadrykkjum skipt eftir styrk 

þeirra (Urdampilleta o.fl., 2015):  

1. Isótónískir drykkir eru þeir sem innihalda svipaðan styrk af salti og sykri og er í 

líkamanum. Þá á að drekka á meðan æfingu stendur en þeir innihalda 6–9% af sykri og 
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0,5–0,7 grömm af natríum í hverjum lítra. Þeir mega innihalda allt að 1,2 grömm af 

natríum í hverjum lítra ef það er mikil ákefð í meira en klukkutíma. Til dæmis Powerade. 

2. Hypertónískir drykkir eru þeir sem innihalda meiri styrk af salti og sykri en er í 

líkamanum. Þá á að drekka í litlu magni eftir þjálfun, ásamt máltíð og öðrum vökva sem 

veitir viðbótarkolvetni, -prótein og önnur nauðslynleg næringarefni. Þessir drykkir 

innihalda 9–10% sykur og 1–1,5g af natríum í hverjum lítra og henta vel fyrir þá sem 

þurfa að fylla á glýkógenbirgðirnar fyrir og/eða eftir áreynslu. Til dæmis Gatorade.   

3. Hypotónískir drykkir eru þeir sem innihalda minna magn af salti og sykri en er í 

líkamanum. Þá á að drekka fyrir æfingu eða keppni. Þeir innihalda 4–6% af sykri og 0,5–

0,7g af natríum í hverjum lítra. Til dæmis vatn (Das og Rajput, 2013; Evans, Shirreffs og 

Maughan, 2009; Jeukendrup, 2011; Maughan og Shirreffs, 2010; Urdampilleta o.fl., 

2015).  

 Íþróttafólk sem æfir og keppir mikið, til dæmis hlauparar, geta tapað miklum vökva og 

söltum með svita (Das og Rajput, 2013). Því getur til dæmis verið gagnlegt fyrir íþróttafólk sem 

æfir mikið yfir langt tímabil, við mikla ákefð, í heitu umhverfi eða við mikinn raka að drekka 

íþróttadrykki (Simulescu o.fl., 2018). Ef réttur íþróttadrykkur er valinn fyrir hvert tilefni getur 

hann bætt glýkógenbirgðir og flýtt fyrir endurvökvun. Natríum í drykkjum getur hjálpað við að 

forðast natríumskort eftir að íþróttafólk hefur verið að æfa í meira en fjóra klukkustundir. 

Íþróttadrykkir sem innihalda natríum eru hentugir til þess að ná endurheimt eftir miklar og 

langvarandi æfingar eða keppni (Das og Rajput, 2013). Mikilvægt er að vita að ávinningur af 

notkun íþróttadrykkja er aðeins fyrir fullorðið íþróttafólk sem tekur þátt í mikilli líkamlegri 

hreyfingu, einkum þeir sem eru í miklum hita eða raka (Simulescu o.fl., 2018).  

6.2 Kolvetnaneysla á æfingum 

Þrátt fyrir að nákvæmar aðferðir um kolvetnaneyslu á æfingu séu en ekki nægilega skiljanlegar 

er þekkt að kolvetnaneysla á æfingu geti aukið æfingargetu og bætt árangur almennt þegar 

æfing stendur í tvær klukkustundir eða lengur (Jeukendrup, 2014).  

Í samantektargrein Jeukendrup (2014) voru rannsóknir um þetta bornar saman til þess að 

athuga hversu mikið magn af kolvetnum þyrfti til þess að sjá árangur. Í ljós kom að tiltölulega 

lítið magn er nóg til þess að meta árangur (20 g/kg). Í rannsókn Fielding o.fl. var talið að það 

þyrfti að minnsta kosti 22 grömm á klukkutíma fresti, en ef helmings þess skammts var neytt, 

þ.e.a.s. 11 grömm, hafði það engin áhrif (Fielding o.fl., 1985). Í rannsókn Maughan o.fl. var 
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neyslan 16 grömm af glúkósa á klukkutímafresti og jókst þolgetan um 14% þá samanborið við 

inntöku á vatni (Maughan, Bethell og Leiper, 1996). Aðrar rannsóknir sem bornar voru saman 

við þær fyrrnefndu sýndu fram á að kolvetnaoxunin hefði aldrei farið yfir 60 grömm á 

klukkutímafresti og því hefur þetta verið notað sem efri mörk fyrir kolvetnaneyslu á meðan 

hreyfingu stendur (Jeukendrup og Jentjens, 2000). Magn kolvetna fer allt eftir lengd 

æfingarinnar. Því lengur sem æfingin er, því meiri kolvetni þarf íþróttafólk. Mælt er með að 

íþróttafólk neyti 30-60 grömm af kolvetnum á klukkutíma fresti ef æfingin varir í allt að tvær 

klukkustundir. Ef æfingin er lengur en tveir klukkutímar er mælt með að neyta allt að 90 

grömm af kolvetnum á klukkutíma fresti. Þessi 90 grömm ættu að samanstanda af mismunandi 

tegunudm kolvetna eins og til dæmis glúkósa og frúktósa eða maltódextrin og frúktósa 

(Jeukendrup, 2017). Rowlands o.fl. greindu frá því að hjólreiðafólk sem neyttu maltódextrin 

og frúktósa saman fundu fyrir þreytu (Rowlands, Thorburn, Thorp, Broadbent og Shi, 2008). 

En annars vegar hefur verið sýnt fram á að blanda af glúkósa og frúktósa geti bætt æfingagetu 

(Currell og Jeukendrup, 2008). Sem dæmi var hjólreiðafólk látið hjóla á þrekhjóli við 54% af 

hámarkssúrefnisupptöku í tvær klukkustundir. Annaðhvort fengu einstaklingarnir 

kolvetnadrykk eða lyfleysu. Þegar einstaklingarnir fengu glúkósa drykk jókstust afköstin um 

9%. Hins vegar þegar einstaklingarnir fengu blandaðan glúkósa og frúktósa drykk jókust 

afköstin um 8% í viðbót við þessi 9% hér að undan. Þetta sýnir að betra er að neyta blöndu af 

glúkósa og frúktósa heldur en glúkósa einn og sér (Currell og Jeukendrup, 2008).  
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7 Endurheimt 

Eftir áreynslu er nauðsynlegt að neyta vökva og matvæla sem veita orku, ásamt miklu magni 

kolvetna til þess að hjálpa til við endurnýjun glýkógens í vöðvum og flýta fyrir endurheimt 

(Manore o.fl., 2018; Rodriguez o.fl., 2009).  

Þegar íþróttafólk er að jafna sig eftir átök, til dæmis keppnir eða erfiða æfingadaga er flýtt 

fyrir endurheimt með því að fylla á kolvetnabirgðirnar eftir átökin. Ef passað er að fylla vel á 

orkubirgðirnar fyrir átök, verður líkaminn fljótari að ná sér eftir þau og er fyrr tilbúin fyrir 

næstu æfingar eða keppni (Manore o.fl., 2018).  

7.1 Samspil próteina og kolvetna  

Samspil próteina og kolvetna skiptir miklu máli eftir æfingar og getur flýtt fyrir endurheimt. 

Kolvetnin fylla á glýkógenbirgðirnar í vöðvum og lifur og flýtir því fyrir endurheimt (Rodriguez 

o.fl., 2009). Prótein eru mikilvægt í mataræði íþróttafólks til þess að tryggja endurheimt og 

vöðvauppbyggingu á milli æfinga eða keppna (Williamson, 2016). Prótein veita amínósýrur til 

þess að byggja upp vöðva og viðhalda þeim, ásamt því að vera viðgerðarefni fyrir vöðva eftir 

mikil átök (Rodriguez o.fl., 2009). Því þarf íþróttafólk að neyta meira magns próteins heldur en 

almenningur. Með því að íþróttafólk neyti nægilegra kolvetna og próteins getur það hjálpað 

til við endurheimt glötuðu vöðvana og komið í veg fyrir að það missi beinagrindarvöðvana á 

æfingu eða í keppni (Williamson, 2016). Glýkógenbirgðirnar eru hlaðnar á 24 tímum ef 

kolvetnamagnið nær 10 g/kg á dag. Þar sem þetta er mikið magn þarf að vera mikil orkuþörf 

til þess að þetta leiði ekki til þyngdaraukningar (Rodriguez o.fl., 2009; Williamson, 2016).  
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8 Er íþróttafólk að neyta nægilegt magn kolvetna? 

Burke o.fl. gerðu árið 2001 samanburðarrannsókn á rannsóknum á matardagbókum. Þeir sem 

teknir voru fyrir í þessum rannsóknum voru íþróttafólk í þolíþróttum annars vegar og öðrum 

íþróttum hins vegar. Þessar rannsóknir voru gefnar út á árunum 1971–1989. Niðurstöður 

leiddu í ljós að íþróttamenn ná meðal kolvetnaneyslu miðað við g/kg/dag, en kolvetnaneysla 

íþróttakvenna var talsvert lægri. Til að afla þessara upplýsinga var notast við 3–4 daga úr 

matardagbókum íþróttafólksins þar sem það setti sjálft niður greiningu á því magni sem það 

neyttui yfir daginn. Karlmenn í þolíþróttum neyttu u.þ.b. 7,5 g/kg af kolvetni á dag sem er í 

það minnsta fyrir þennan hóp af íþróttafólki. Meðal kolvetnaneysla svipaðs hóps karla var 

u.þ.b 5,5 g/kg/dag sem er í lægri kantinum miðað við ráðlagðan dagsskammt af kolvetnum. 

Hægt er að gera ráð fyrir því að þessi gildi vanmeti kolvetnainntöku íþróttamannanna um 10-

20% og þess vegna er líklegt að kolvetnaneyslan hafi verið meiri hjá körlunum og því innan 

ráðlagðs dagskammts (Burke o.fl., 2001).  

Konurnar voru með lægri kolvetnaneyslu en karlmenn, aðallega vegna minni 

heildarorkuinntöku. Meðalneysla kvenna í þolíþróttum á kolvetnum var 5,5 g/kg/dag og þeirra 

sem ekki stunduðu þolíþróttir var um 4,7 g/kg/dag. Þar sem þessar niðurstöður eru undir 

ráðlögðum dagsskammti á kolvetnum gæti íþróttafólk haft gott af næringarfræðslu og/eða 

matarráðgjöf til að fínstilla matvenjur sínar og mæta ráðleggingum um kolvetnaneyslu. Þetta 

á sérstaklega við um konur sem stunda þolíþróttir en það sem truflar þær einna helst er 

áherslan á að minnka líkamsþyngd. Því er líklegt að með faglegri aðstoð geti þær fundið 

skynsamlegt jafnvægi á milli orkuinntöku og aðhalds (Burke o.fl., 2001).  
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9 Umræður  

Einstaklingar sem fylgja ráðleggingum um mataræði geta verið vissir um að líkaminn sé að fá 

öll þau næringarefni sem hann þarf til þess að viðhalda góðri heilsu og vellíðan (Anna Sigríður 

Ólafsdóttir o.fl., 2014). Kolvetni er eitt af þeim orkuefnum sem líkaminn þarfnast, þar sem 

kolvetni er stór og mikilvægur orkugjafi (Slavin og Carlson, 2014). Íþróttafólk þarf sérstaklega 

að leggja áherslu á kolvetnaneyslu (Manore o.fl., 2018). Kolvetnaneysla íþróttafólks er 

breytileg á milli einstaklinga. Neyslan getur til dæmis farið eftir lengd og ákefð æfingarinnar 

(Burke o.fl., 2011). Oft getur verið nauðsynlegt fyrir íþróttafólk að drekka kolvetnadrykki í 

kringum æfingar eða keppni, þá sérstaklega við mikla ákefð, í heitu umhverfi eða raka 

(Simulescu o.fl., 2018). Kolvetnaneysla á löngum æfingum hefur sýnt fram á bættan árangur 

(Jeukendrup, 2014). Ásamt því að neyta kolvetna og próteina saman eftir æfingu hjálpar til við 

endurheimt og verður íþróttafólk fyrr tilbúið fyrir næstu átök (Rodriguez o.fl., 2009). 

Íþróttafólk þarf að vera meðviðtað um kolvetnaneyslu sína, ásamt því að huga að hollu og 

góðu mataræði, með þessu ná þau bættum árangri í íþróttum (Burke o.fl., 2001) 

9.1 Góð ráð fyrir íþróttafólk varðandi kolvetnaneyslu 

Íþróttafólk sem stundar mikla hreyfingu ætti að hafa eftirfarandi í huga varðandi 

kolvetnaneyslu:  

• Mikilvægt er að íþróttafólk borði fjölbreytt úr öllum fæðuflokkum (Spriet, 2019). 

• Neyta nægilegs magns af kolvetnum, þar sem þau eru nauðsynleg fyrir áreynslu og ef 

nægilegt magn glýkógens er til staðar getur það komið í veg fyrir þreytu á meðan 

æfingu stendur (Manore o.fl., 2018).  

• Ráðleggingarnar um kolvetnineyslu eru g/kg á dag (Burke o.fl., 2001). 

• Ráðlagður dagskammtur fyrir íþróttafólk er 5–12 g/kg á dag (Jeukendrup, 2014). 

• Þeir sem stunda þolíþróttir ættu að neyta meira magns kolvetna (Hawley o.fl., 2006).  

• Neysla kolvetna og próteina minnkar vöðvabrot og eykur áhrif styrktarþjálfunar (Haff 

o.fl., 2003). 

• Lengd og ákefð æfinganna getur skipt máli varðandi tímasetningar máltíða og snarls 

(Rodriguez o.fl., 2009).  

• Íþróttafólk þarf að neyta meira magns af vökva en almenningur til þess að vinna upp 

svitatap (Rodriguez o.fl., 2009). 
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• Íþróttadrykkir geta verið nauðsynlegir fyrir íþróttafólk 

o Hypotónískir fyrir æfingu eða keppni til dæmis vatn. 

o Ísótónískir á meðan æfingu stendur til dæmis Powerade. 

o  Hypertónískir í litlu magni eftir þjálfun til dæmis Gatorade (Das og Rajput, 

2013). 

• Kolvetnaneysla á lengri en tveggja klukkustundaæfingu æfingu getur aukið 

æfingargetu og bætt árangur ef hún er 30–90g/kg af kolvetnum. Fer samt sem allt eftir 

lengd æfingarinnar (Jeukendrup, 2014; Rodriguez o.fl., 2009).  

• Til þess að flýta fyrir endurheimt á milli æfinga eða keppni er nauðsynlegt að neyta 

kolvetnaríkar fæðu og próteins eftir æfingar (Manore o.fl., 2018; Williamson, 2016).   

• Muna að allt er gott í hófi (Anna Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2014). 

9.2 Lokaorð  

Samkvæmt rannsóknum og vísindagreinum um kolvetnaneyslu í þessari ritgerð er ljóst að næg 

inntaka kolvetna er mikilvæg fyrir íþróttafólk og getur bætt árangur þeirra. Síðasta 

landskönnun á mataræði Íslendinga var gerð árið 2011, gaman væri að sjá nýjustu tölur 

kannana og sjá hvernig staðan er á kolvetnaneyslu Íslendinga í dag. Margt íþróttafólk þyrfti á 

næringarráðleggingum að halda til þess að tryggja nægilegt magn kolvetna í mataræðinu og 

til að stuðla að sem bestum árangri og endurheimt. Ráðlegingarnar í þessari ritgerð geta 

hjálpað íþróttafólki að átta sig á mikilvægi mataræðis til þess að ná fram sem bestum árangri.  
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