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KAKŠNA VADBA JE NAJBOLJ PRIMERNA ZA HUJŠANJE?

Rekreativni tekači začnejo s tekom le iz razloga, da bi shujšali. Čeprav je nizko-intenziven
tek priporočljiv za zdravje in pridobivanje kondicije, pa te moram opozoriti, da nam pri
hujšanju pomaga bore malo. Optimalna vadba za hujšanje mora biti  veliko bolj intenzivna,
kar posledično vodi v večjo kalorijsko porabo tekom celotnega dneva. Zato se raje usmeri v
vadbo z lastno težo  oziroma utežmi,  intervalni  tek (šprinti)  ali  zadnje čase vedno bolj
popularne visoko-intenzivne vadbe (npr. Insanity ali Crossfit).

Da mi lahko verjameš, ti za lažje razumevanje prilagam spodnji graf, ki nazorno prikazuje
razliko v porabi glikogena in maščobe pri posameznih vadbah.

Vir: The nutrition.

Obrazložitev
Ravna  črna  črta predstavlja  človeški  metabolizem  (RMR  –  metabolizem  v  popolnoma
mirujočem stanju, samo da preživiš).
Nad črto so narisane kalorije, katere porabljaš iz glikogena in sladkorja v krvi.
Pod črto so narisane kalorije, katere porabljaš iz telesnih maščob.

Vpliv različnih tipov vadbe na hujšanje in metabolizem
Oranžna črta ponazarja aerobno vadbo. Kot vidimo, telo večino energije med samo vadbo
pridobiva iz maščob, nekaj pa iz OH (glej oranžno ploščino). 
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Vijolična črta ponazarja hojo v strm klanec in morda povprečnega obiskovalca fitnesa, ki se
med treningom več ukvarja s telefonom in s svojimi kolegi, kot pa z utežmi. Kot vidiš, se
večji del energije porablja iz glikogena, ker za dvigovanje uteži potrebuješ kot gorivo sladkor,
vendar del energije se še vedno pridobiva iz maščob (glej vijolično ploščino).

Rdeča črta predstavlja HIIT trening (High Intensity Interval Training). Kot vidiš, HIIT med
samo  vadbo  sploh  ne  porablja  maščob,  ampak  je  zaradi  velike  intenzivnosti odvisen
povsem od OH za energijo - glikolitična produkcija energije (glej rdečo ploščino).

Zdaj se marsikdo vpraša: »Zakaj bi bilo to potem bolje za hujšanje??«

Odgovor je v učinku, ki ga HIIT vadba povzroči po koncu same vadbe. Učinek se imenuje
EPOC oz.  Excessive  Post-exercise  Oxygen  Consumption.  Kaj  ta  velika  kratica  pomeni?
Poskusimo poenostavljeno povedati: med visoko intenzivno intervalno vadbo oz. HIIT-om
se  v  telesu  ustvari  t.i.  primanjkljaj  kisika.  Prav  tako  se  med  to  vadbo  zaradi  enormne
intenzivnosti  porabljajo  izredno  velike  količine  energije,  strukture  se  poškodujejo  in
hormonsko ravnovesje se poruši. 

To stanje je za telo neprijetno, zato ga mora telo čim prej po vadbi zopet normalizirati in
pripeljati  na raven uravnoteženega bazalnega metabolizma. Da pa bi to doseglo, potrebuje
izredno veliko količino energije.  In ta,  kot vidimo na grafu,  pride  izključno iz  telesnih
maščob.

Ko je  HIIT treninga že davno konec, mora naš metabolizem delati »kot nor«, da bi zopet
vzpostavil ravnovesje in v ta namen porablja ogromno kalorij neposredno iz naših telesnih
maščob. In to je naš cilj - čim večja poraba kalorij iz maščob!

To stanje pospešenega metabolizma lahko traja  celo do 48 ur. Odvisno je od tega, koliko
kisikovega primanjkljaja smo ustvarili v telesu oz. kako intenziven je bil naš trening.
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