
Khoai tây có lợi cho chế độ ăn của vận động viên không ?  

Có.  Một củ khoai tây cỡ vừa (5,2 ounce/148g) còn vỏ cung cấp 26 gram carbohydrate, 620 miligam kali và 110 calo – là 
thành phần dinh dưỡng chủ yếu cho chế độ ăn của vận động viên và những người năng động.
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• Khoai tây là carbs phức hợp. Một củ khoai tây cỡ vừa (5,2 ounce/148g) còn vỏ chứa 26 gram carbohydrate.1

• Carbonhydrate là nguồn cung cấp chính cho não của bạn và là nguồn năng lượng chính cho cơ bắp.

• Carbohydrate rất quan trọng cho hoạt động thể chất và tinh thần. 2

• Bởi vì kho dự trữ carbohydrate của cơ thể bị hạn chế và có thể bị cạn kiệt - ngay cả khi tập thể dục với cường độ cao và / hoặc 
kéo dài – nên rất quan trọng để bổ sung chúng. 2   

• Khoai tây thậm chí còn chứa nhiều kali hơn một quả chuối cỡ trung bình.3 Một củ khoai tây cỡ vừa (5,2 ounce/148g) còn vỏ chứa 
620 miligam kali.

• Kali là một chất điện giải quan trọng hỗ trợ chức năng cơ bắp, tim mạch và hệ thần kinh.

• Hướng Dẫn Chế Độ Ăn Uống năm 2015 cho thấy kali là một chất dinh dưỡng được tiêu thụ dưới mức quan tâm và khuyến nghị 
nên ăn thực phẩm có hàm lượng kali cao nhất như khoai tây trắng.4

• Khoai tây chứa nhiều năng lượng hơn bất kỳ loại rau củ phổ biến nào khác.3 Một củ khoai tây cỡ trung bình (5,2 ounce/148g) còn vỏ chứa 110 calo.

• Hấp thụ năng lượng đầy đủ giúp hỗ trợ tối ưu các chức năng của cơ thể.

• Cần có lượng calo thích hợp để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của bạn. 
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