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                                Maistas būtinas gyvybei! 
         

                                                     
Maistas = bet kuris gyvūninis arba augalinis produktas, valgomas po 
kulinarinio apdorojimo, kuris suteikia juslines, energines ir biologines 
savybes, kurie užtikrina žmonių mitybos poreikį ir sumažina ligų riziką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

Mityba ir maisto medžiagos. Jų 

vaidmuo žmogaus sveikatoje 

Mityba = vienas iš svarbiausių žmogaus fiziologinių poreikių. Per 
maistą gauname įvairių maistinių medžiagų, kurios atlieka tris 
gyvybines funkcijas: statybos, energingi ir biologinius. 

Subalansuotas 
(teisingas) 
maitinimas 

Svarbu 

žinoti 

Maistas yra būtinas žmonėms, nes suteikia energijos ir taip pat 
pagrindines medžiagas, reikalingas medžiagų apykaitos procesams, 
augimui ir organizmo vystymuisi. 

Kai suvartojamas maisto užtikrina visus 
mitybos poreikius kiekybiniu ir kokybiniu 
požiūriu ir nustato pusiausvyrą tarp to, ką 
organizmas praranda ir ką gauna iš aplinkos. 
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Maisto grupių maistinės savybės 

 
 

                                         
 Pasirinkite mitybinę informaciją 

 Pasirinkite skirtingą maistą ir porcijų dydžius 
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Mitybinė baltymų klasifikacija 

Grupė Charakteristika Maisto 
produkto pvz. Biocheminė Biologinė 

I (pilnas) 

Turi visas 
aminorūgštis 
panašiomis rūgštimis 
kaip ir žmonių 
organizme 

Didelis 
efektyvumas, 
skatinant augimą. 

Kiaušiniai 
(vitelinas, 
kiaušinių 
albuminas) 
Pienas 
(kazeinas, 
išrūgų baltymai) 

II (pusiau 
pilnas) 

Turi visas 
aminorūgštis bet 
nepakankamais 
kiekiais; 1 – 3 
aminorūgštis yra 
mažais kiekiais ir 
riboja kitų 
panaudojimą 

Augimui būtinas 
beveik dvigubas 
kiekis. 

Soja (glicinas) 
Grūdai 
(gliuteninas) 

III (nepilnas) 

1 – 2 aminorūgščių 
truksta ir 
nepakankamais 
kiekiais 

Nepriklausomai 
nuo jų kiekio 
negali išlaikyti 
azoto balansą ir 
užtikrinti augimo 
efektyvumą. 

Kaulai, 
sausgyslės 
(želatinas) 
Kukurūzai  

 
 
 
 
 
 

Baltymai 

Svarbu 
žinoti 

Aminorūgščių vaiko poreikis 
yra daug didesnis nei 
suaugusiojo!!!!!!  
  

 chemnės medžiagos, kurios teikia 
žmogaus organizmui 

aminorūgštis. 
Baltymai yra pagrindinės gyvūnų audinių 
sudedamosios dalis. Jie atsakingi už 
ląstelių dauginimosi, fermentų struktūrą, 
kontroliuoja daugelį medžiagų apykaitos 
procesus ir dalyvauti antikūnų gamyboje. 
Baltymų vartojimas yra reikalingas augimo 
procesui, smegenų vystymuisi, fizinių ir 
intelektinių funkcijų vistymuisi. 
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Baltymų poreikis 
Su maistu gaunamų baltymų kiekis turi būti toks, kad padengtų 11-15% 
produktų maistinės vertės. 
Dietologai rekomenduoja suaugusiems suvartoti 1,2 - 1,5g baltymų/kg 
kūno masės, iš kurių bent 35% (o dar geriau 40-50%) turėtų būti 
gyvūninės kilmės.  

 
Baltymų šaltiniai 

 Gyvūlinės kilmės produktai: kiaušiniai, pienas, sūris, mėsa 
(20% baltymų), organai (kepenys, inkstai, širdis), žuvis 

 Ankštiniai augalai (pupelės (20-25%), žirniai, sojos pupelės 
(35%). 

 Grūdai: kviečiai, kukurūzai, ryžiai 
 Riešutai, bulvės, pievagrybiai 

 
The protein content of food products 

Produktas Baltymai, g% 

Soja 40 

Žemės riešutai 28 

Sūris 25 

Džiovintos pupelės 23 

Kiaušiniai 14 

Duona 8 

Žirniai 6,5 

Pienas 3,5 

Bulvės 2 

Paprikos 1,5 

Aliejus 0 

P
ro

te
in

s
, 

g
/k

g
 

0,5-1 metų 

vaikai 

Jaunuoliai 

19-22 m. 
Paaugliai 

15-18 m. 

Ikimokyklinio 

amžiaus 

vaikai 

Suaugusieji  

23-50 m. 

B
a
lt

y
m

a
i 

 



 

 
7 

Galime padaryti geriau! Siekti geresnio mitybos-

sveikatos ir maisto saugos supratimo ikimokykliniame ir 

pagrindiniame ugdyme! 2014-1-RO01-KA200-002931 

 

 

 

 

 

 
Angliavandeniai yra gaunami fotosintezės metu, kuomet augaluose 
esantis chlorofilas sintetina sacharidus iš ore esančio anglies dioksido ir 
dirvožemyje esančio vandens. Procesui reikalinga saulės energija.  

 
 

Angliavandenių klasifikacija 
Pagal kilmę: 

 Augalinės kilmės (fruktozė, sacharozė, krakmolas ir t.t.) 

 Gyvūninės kilmės (laktozė, glikogenas) 
Pgal cheminę struktūrą: 

 monosacharidai – sudaryti iš vienos molekulės, pvz.: gliukozė, 
fruktozė, galaktozė. 

 Disacharidai – sudaryti iš dviejų molekulių, pvz.: sacharozė 
(gliukozė+fruktozė),laktozė (gliukozė+galaktozė), maltozė 
(gliukozė+gliukozė.  

 Polisacharidai – turi šakotą struktūrą ir gali būti sudaryti iš 
dešimčių, šimtų ar tūkstančių monosacharidų, pvz.: celiuliozė, 
hemiceliuliozė, pektinas, krakmolas, glikogenas.  

Sacharidai 
(angliavndeniai) 

 

Natūralios organinės 
medžiagos, sudarytos iš anglies, 
deguonies ir vandenilio, tokiomis 
pat proporcijomis kaip ir vandenyje 
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      Laktozė          Sacharozė (cukrozė)       Krakmolas          Glikogenas  
 
Angliavandenių poreikis 
Angliavandenių poreikis yra maždaug 4 - 5g/kg kūno svorio per dieną ir 
yra tiesiogiai priklausomas nuo energijos sąnaudų.   
Iš viso angliavandelių kiekio, maždaug 35% turėtų būti mono- ir 
disacharidai (greitai metabolizuojami angliavandeniai), likusi dalis turėtų 
būti polisacharidų (lėčiau metabolizuojami angliavandeniai).  
 
Angliavandenių šaltiniai 
Grūdai ir grūdų sudėtyje turintys produktai, vaisiai, cukrus, konditeriniai 
gaminiai – daug angliavandenių turintis maistas.  

 Vaisiai ir daržovės (maistinės skaidulos, gliukozė, fruktozė, 
sacharozė, krakmolas)  

 Grūdai ir jų produktai (celiuliozė, maltozė, krakmolas)   
 Cukrus ir cukraus produktai (sacharozė)   
 Pienas (laktozė)  
 Mėsa, kepenys (glikogenas) 

 
Angliavandeniai maisto produktuose 

Produktas Angliavandeniai g/100g 

Cukrus 99,8 

Medus 80 

Marmeladas 65 

Džiovintos slyvos 51 

Balta duona 50 

Bulvės 20 

Slyvos 16 

Žirniai 12 

Braškės 8 

Arbūzas 8 

Pienas 4,6 

Kepenys 4 

Sviestas 0,5 

Lašiniai 0 
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Riebalų klasifikacija 
Pagal biologinį vaidmenį: 

 Rezerviniai riebalai, kurie kaupiasi  žmogaus organizmo 
riebaliniame audinyje arba augalų skirtinguose organuose 
(dažniausiai sėklose ir vaisiuose) 

 Struktūriniai riebalai, kurie įeina į ląstelių struktūrą kaip 
branduolio sudedamoji dalis, taip pat į sienelių membranas ir  į 
mitochondijų sudėtį 

Pagal cheminę sudėtį: 
 Paprastieji lipidai (neutralūs) sudaryti tik iš C, H ir O 
 Sudėtiniai lipidai (poliniai) sudaryti ne tik iš C, H, O, bet ir  N, P, 

S ir t.t. 
 

Grupė 
Charakteristika 

Pavyzdžiai 
Biocheminė Biologinė 

I 
Aukščiausia 

biologinė 
vertė 

Nepakeičiamos 
riebalų rūgštys 
sudaro 50 - 80% 
nuo bendro riebalų 
rūgščių kiekio 

15-20g per 24val 
patenkina 
organizmo 
nepakeičiamų 
riebalų rūgščių 
poreikį 

Saulėgrąžų 
aliejus, 

kukurūzų 
aliejus, sojų 

aliejus 

II 
Vidutinė 
biologinė 

vertė 

Nepakeičiamos 
riebalų rūgštys 
sudaro 15 - 22% 
nuo bendro riebalų 
rūgščių kiekio 

Patenkinti 
organizmo 
nepakeičiamų 
riebalų rūgščių 
poreikį reikia 50-
60g per 24val 

Kiaulienos 
lašiniai, 
vištienos 
riebalai, 

alyvuogių 
aliejus 

III 
Mažiausiai 
biologinė 

vertė 

Nepakeičiamos 
riebalų rūgštys 
sudaro 5-6% nuo 
bendro riebalų 
rūgščių kiekio 

Nepatenkina 
organizmo 
nepakeičiamų 
riebalų rūgščių 
poreikio 

Jautienos, 
avienos 
taukai, 

margarinas 

 

Riebalai 
(Lipidai) 

 

Tai natūralūs organiniai 
junginiai, esantys gyvuose 
organizmuose. Jie yra pagrindinė 
ląstelių sienelių sudedamoj dalis ir 
kūno energinis rezervas. Riebalai 
dalyvauja reakcijose perduodant 
nervinius impulsus, susidarant 
vandeniui ar šilumai nelaidiems 
sluoksniams ir t.t.. 
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Trans riebalų rūgštys susidaro 

gaminant sukietintus riebalus. Jos 
yra žalingos žmogaus organizmui ir 
ypatingai širdžiai. Šių rūgščių yra 
daug stipriai keptuose, greito 
paruošimo bei ilgo galiojimo laiko 
produktuose. 

Cholesterolis – į riebalus panaši medžiaga, esanti kiekvienoje 
organizmo ląstelėje. Cholesterolis būtinas ląstelių statybai, lytiniams ar 
antinksčių žievės hormonams, tulžies rūgščių sintezei, vitamino D 
apykaitai ir kt.  
Cholesterolis dalyvauja ląstelių osmosinio slėgio reguliavime, bakterijų ir 
parazitų toksinė neutralizavime. 
Per didelis cholesterolio kiekis (normaliai 150 - 220mg/100ml kraujo) 
gali  būti aterosklerozės priežastimi. 
 

Cholesterolio kiekis produktuose 

Produktas Cholesterolio kiekis, mg/100g 

Kiaušiniai 504 

Kiaušinio trynys 1480 

Kiaušinio baltymas 0 

Kepenys 438 

Sviestas 250 

Jautienos mėsa 94 

Vištiena 91 

Taukai  90 

Ledai 40 

Pienas 14 

 

     
 

 
 
                                                          

 

 
 

 
 

Mažo tankio lipoproteinai (MTL) – tai 
“blogasis” cholesterolis Per didelis jo 
kiekis kaip rūdys vamzdžiuose 
nusėda ant kraujagyslių sienelių ir 
žaloja širdį bei kraujagysles. 
Didelio tankio lipoproteinai (MTL) – 
tai „gerasis“ cholesterolis. Padeda 
organizmui mažinti "blogojo" 
cholesterolio kiekį kraujyje. 
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Polinesočiosios rūgštys (nepakeičiamos riebalų rūgštys) jos  
nesusidaro medžiagų apykaitos metu, o tik gaunamos su maistu.

 
 

Riebalų poreikis 
Normaliai maitinantis riebalų kiekis turi neviršyti 35 - 30% gaunamos 
energijos arba 1 - 2 g/kg kūno masės per dieną. Iš jų 1/3 turi sudaryti 
sietieji, 1/3 mononesotieji ir 1/3 polinesotieji riebalai. Tai apima tiek 
matomus riebalus (aliejus, sviestas) tiek nematomus (pienas, mėsa, 
kiaušiniai, riešutai). 
Riebalų poreikis priklauso nuo amžiaus, lyties, darbo krūvio, klimato ir 
t.t. 
Riebalų šaltiniai 

 Sočiosios riebalų rūgšty: randamos mėsoje, dešrelėse, 
kiaušiniuose ir pieno produktuose  

 Mononesočios riebalų rūgštys randamos alyvuogių aliejuje, 
žąsų ir ančių taukuose,  

 Polinesočios riebalų rūgštys randamos tokiuose aliejuose, kurie 
kambario temperatūroje yra skysti (saulėgrąžų, alyvuogių, rapsų 
aliejuose) ir žuvų taukuose. 

 

Vidutinis riebalų kiekis produktuose 

Produktas Riebalai, g/100g 

Aliejus 99,4 

Kiaulienos taukai 99,4 

Margarinas 84,6 

Sviestas 80 

Riešutai 55 

Tepamas margarinas 40 

Sūris 30 

Kiaušiniai 12 

Kiaulienos kepenys 6 

Pienas 3,6 

Balta duona 0,2 

Liesas pienas 0,1 

Cukrus 0 
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Energijos poreikis 

Amžius Kcal/dieną Kcal/kg kūno masės 

1-3 1300 102 

4-6 1800 90 

7-10 2000 70 

Mergaitės 

11-14 2200 47 

15-18 2200 40 

19-24 2200 38 

Berniukai 

11-14 2500 55 

15-18 3000 45 

19-24 2900 40 

 
                 

 

 
 

 

Geriausias santykis 
normalioje mityboje tarp 
baltymų, riebalų ir 
angliavandenių yra  
1:1:4. 
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Riebaluose tirpstantys vitaminai 
Vitaminas Šaltinis Poveikis žmonių organizmui 

A Gyvūnų maisto produktai, 
(pieno maisto produktai, 
kepenys). Karotenoidai 
(prekursoriai) yra nustatyta 
morkos, pomidorai, paprikos, 
abrikosai, mangai) 

Lemiamas vaidmuo regėjimo 
procese, odos sveikatos 
mechanizmas, didinti atsparumą 
infekcijoms, būtinas 
reprodukcijai 

D Pienas ir pieno produktai, 
žuvis, kiaušiniai, jautienos 
kepenys 

Kalcio absorbciją iš maisto, 
kontrolė optimalaus kalcio / 
fosforo, infekcinių ligų prevencija 

E Riešutai, neskaldyti grūdų, 
kopūstai, daržovės, soja, 
augaliniai aliejai 

Stiprus antioksidantas, geras 
veikimas reprodukcijai, širdies ir 
kraujagyslių bei raumenų 
sistemai 

K Žalios daržovės, pieno 
produktai, augaliniai aliejai, 
kepenys 

Poveikis kraujo krešėjimo 
mechanizmui, kaulųi 
formavimuisi 

 

Vandenyje tirpstantys vitaminai 
Vitaminas Šaltinis Poveikis žmonių organizmui 

B1 Alaus mielės, kviečių 
gemalai, kiauliena liesa 
mėsa, riešutai 

Nepakankamas įsiurbimo 
paveikis centrinės nervų 
sistemos aktyvumui 

B2 Alaus mielės, jautienos 
kepenys, mėsa, sūris 

Metabolizmas angliavandenių, 
riebalų ir amino rūgščių; sintezė 
hemoglobino 

B6 Alaus mielės jautienos 
kepenys, jautienos mėsa, 
petražolės šaknis, paprika 

Metabolizmas amino rūgščių, 
sintezės askorbo rūgšties ir kai 
kurių hormonų, lipidų 
metabolizmas 

Vitaminai 

smulkiamolekuliai organiniai 
junginiai, kurie turi būti gaunami su 
maistu ir organizmo naudojami ne 
energijai išgauti (kaip maistas) 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Organinis_junginys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Organinis_junginys
https://lt.wikipedia.org/wiki/Maistas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Organizmas
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PP 
vitamin 

Kviečių gemalai, alaus 
mielės, vištienos mėsa, 
jautienos kepenys, jautienos 
mėsos, sveiki duona, žirniai, 
bulvės 

Metabolizmas angliavandenių, 
riebalų ir baltymų, audinių 
kvėpavimas 

Pantothen
ic acid 

Jautienos kepenys, sausos 
alaus mielės, džiovinti žirniai, 
salierai, kiaušiniai, visa 
duona 

Biosintezė riebalų rūgščių, 
cholesterolio, daugelio amino 
rūgščių; normalus augimasir 
vystymąsis 

B12 Jautienos kepenys, 
kiaulienos kepenys, sūris, 
kiaušiniai, silkės 

Sintezei junginių reikia nukleino 
rūgšties susidarymo ir baltymų 
genezės 

Folic acid Ankštiniai, kepenys, lapinės 
daržovės 

Kraujodara, metabolizmas 
amino rūgščių 

C Erškėtuogių, juodųjų 
serbentų, pipirų, petražolių, 
brokoliai 

Baltymų apykaitos procesui, 
cholesterolio sintezei, 
aterosklerozė prevencija 

Meso-
inositol 

Ankštiniai augalai Fosfolipidų sintezė 

 
 
 

 
 
 
 
 

Špinatas 

Greipfrutas 
 

Apelsinas 
 

Kopūstas 

Brokolis 
 

Petražolės 

Paprika 

Mėlynės 
 

Erškėtuogės 
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Mineralinių medžiagų klasifikacija 
 makro-elementai, randami kūne dideliais kiekiais (Ca, F, Mg, S, 

Cl, Na, K). 
 mikro-elementai, randami kūne mažais kiekiais (Fe, I, F, Zn, 

Mn, Cr, St) 
 
Mineralinių medžiagų šaltiniai 

Kalcis Pienas ir pieno produktai, daržovės su žaliais lapais, 
žuvies su mažais kaulais (sardinių, konservuotų lašišų), 
moliuskai ir austrės 

Fosforas Vištiena, žuvis, raudona mėsa ir kiaušiniai, pienas ir 
pieno produktai, riešutai, ankštinės, nesmulkinti grūdai 

Magnis Sėklos (daugiausia saulėgrąžų), neapdoroti grūdai, 
sudygę kviečiai, riešutai, ankštinės augalai, žalių 
daržovių, arbatos, kakavos 

Natris Pienas, sūris, kiaušiniai, mėsa, žuvis; nedidelis kiekis 
yra rasti daržovių, grūdų ir vaisių 

Kalcis Vaisiai, daržovės, šviežia mėsa, pieno produktai 

Geležis Kiaušiniai, liesa mėsa, daržovės, riešutai, sausi vaisiai, 
grūdai ir žali augalai 

Jodas Maisto šaltiniai jūrinės kilmės ir tie, auginami 
dirvožemyje gausu jodo 

Cinkas Žuvis, vištiena mėsa, pienas ir pieno produktai, 
kepenys, sūris, grūdai, sausi pupelių, sojos pagrindo 
produktai, riešutai 

Varis Kepenys, jūros gėrybės (ypač austrės), riešutai ir sėklos 

Fluoras Fluoruotas vanduo, arbata ir jūrų žuvys 

Chromas Alaus mielės, juodieji pipirai, mėsos gaminiai, pieno produktai, 
kiaušiniai, sausų džiovintų slyvų, razinų, riešutų, šparagai, 
alus, vynas 

 

 

Mineralinės 
medžiagos 

tai neorganinės medžiagos, 
paprastos struktūros, būtinos gyvybei. 
Jos prisideda prie normalios gyvybinės 
veiklos ir kūno vystymosi. Žmogaus 
kūnas turi gauti jų su maistu, nes jie 
negali būti susintetinti organizme. 
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Vandens funkcijos žmogaus organizme: 

 ištirpina maistines medžiagas su maistu ir transportuoja jas į 
ląsteles, kur jie metabolizuojami.  

 dalyvauja palaikant pastovią kūno temperatūrą, tirpina 
mineralines medžiagas. 

 

 
 

 

 

              

Praradimas 10% nuo organizmo 
vandens veda prie jo mirties. 
Be vandens žmogaus kūnas negali 
išgyventi daugiau nei keletą dienų. 
Iš viso kūno svorio, vanduo, sudaro: 

 72% kūdikiai 

 55-65% vyrai 

 45-55% moterys 

Vanduo 
ypatinga reikšmė organizmui, yra 

visuma biologinių reakcijų. 

Ar žinai? 
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 Kuo dažniau valgykit žuvį (2 – 3 kartus per savaitę) 
 Geriau pasirinkit grūdus vietoj cukraus 
 Virkit kiaušinius, o ne kepkit 
 Kiaušinienė kepkit tefloninėje keptuvėje, kad nereiktų aliejaus 
 Turint omenyje, kad Maisto piramidėje kiaušiniai yra toje pačioje 

eilėje kaip mėsa ir žuvis, tai rekomenduojama suvalgyti apie 4 
kiaušinius per savaitę 
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 Bulves, pupeles ar žirnius virkite be riebalų 
 Gerkite pieną (liesą ar pusiau riebų) 
 Užkandžiams vartokite liesą ar mažo riebumo jogurtą  
 Valgykite liesą mėsą 
 Geriau valgyti virtą, orkaitėje ar garuose keptą maistą, nei grilyje 
 Mažinkite matomus riebalus (kiaulieną, vištienos odeles) ir visus 

riebalus, kurie atsiranda ant paviršiaus kepimo metu 
 Gaminkite maistą be papildomų padažų  
 Vartokite aliejus vietoj taukų  
 Jei norite sumažinti kalorijų kiekį, tai naudokite nedaug aliejaus 

kepimo metu   
 Venkite sočiųjų ir trans riebalų rūgščių  
 Mažinkite mėsos produktus 
 Vietoje raudonos mėsos vartokite žuvį ar baltą mėsą 

 

 
 
Sveikos mitybos taisyklės 

 Valgykite skirtingus produktus 
 Valgydami jauskite malonumą 
 Valgykit pakankamai, kad išlaikytumėt normalų kūno svorį 
 Rinkitės didesnius kiekius vaisių ir daržovių  
 Daugiau valgykit grūdinių produktų 
 Valgykit liesesnius produktus  
 Tik retkarčiais valgykit rafinuoto cukraus produktus  
 Saikingai vartokite alkoholį arba visai atsisakykite  
 Išlaikykite pusiausvyrą tarp maitinimosi ir fizinio krūvio  
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Bioaktyvūs maisto komponentai ir jų 

vaidmuo žmogaus sveikatai 

Kas yra bioaktyvūs maisto komponentai? 

Bioaktyvūs komponentai maiste - tai komponentai, naudingi 
žmogaus sveikatai, didinantys jo atsparumą susirgimams, gerinantys 
daugelį žmogaus organizmo fiziologinių procesų 

 
 

 

Svarbu žinoti ! 
Vitaminai yra 
biologiškai aktyvūs 
organiniai junginiai, 
labai svarbūs 
medžiagų apykaitai ir 
gyvybinėms 
organizmo funkcijoms 
palaikyti. Jų negali 
pakeisti jokie kiti 
junginiai.! 

 

Bioaktyvūs 
komponentai 

 

Skaidu
los 

 

Vitaminai 
ir 

mineralai 

Antioksi

dantai 

Pieno 
rūgšties 

bakterijos 

Polinesoč

iosios 
riebalų 

rūgštys 

 

Peptidai 

ir 

baltymai 

Natūralūs 

augalų 
ekstraktai 

Sacharid
ai-

alkoholiai 

Oligosa 

charidai 
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Greitina žarbybo 
judesius, padeda 
sulaikyti vandenį 

organizme, saugo 
nuo vidurių 
užkietėjimo 

Koks bioaktyvių maisto komponentų poveikis 
žmogaus sveikatai? 

Mineralai 

Maistinės skaidulos 

Vitaminai 

Padeda įsisavinti 
gliukozę, ląstelėse 
reguliuoja baltymų 
sintezę. Jei trūksta 
vitamin B ir P, ima 
silpnėti atmintis. 

Svarbūs nervų 
sistemai, kraujo 

krešėjimui, normaliai 
endokrininių liaukų 

veiklai, širdies 
raumens darbui 

Stiprina imuninę 
sistemą, padeda 
išvengti slogos ir 
peršalimo bei kitų 

infekcijų 

Antioksidantai 

Bifidobakterijos 

Stabdo daugelio 
pavojingų bakterijų ir 
virusų dauginimąsi 

Omega-3 and omega-6 

riebalų rūgštys 

Svarbios smegenų 
aktyvumui, normaliai 

odos funkcijai, 
organizmo 

atsparumui, kraujo 
klampumui ir 

kraujospūdžiui 
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Peptidai ir baltymai 

Natūralūs augalų 
ekstraktai 

Saugo kraujo ląsteles 
nuo cholesterolio 
sukeliamų pažeidimų, 
saugo organizmą nuo 
peršalimo ir uždegimų 

Oligosacharidai 

Sukuria palankias 
sąlygas žarnyno 
mokroflorai vystytis, 
maitina gerąsias 
probiotines bakterijas 
ir skatina jų augimą. 

Sacharidai-
alkoholiai 

Nėra skaidomi 
burnoje, o tai yra 
naudinga apsaugai 
nuo karieso. 

Įvairių veiksnių įtaka bioaktyviems junginiams 

Omega-3 ir omega-6 
riebalų rūgštys yra 
netirpios vandenyje, 
nepatvarios, jautrios 
orui, šilumai, šviesai, 
drėgmei 

Bifidobakterijos yra 
jautrios aukštai 
temperatūrai 
(aukštoje 
temperatūroje 
žūva). 
 

Didina mineralų 
pasisavinimą, 
reguliuoja skrandžio ir 
žarnyno veiklą, 
mažina kraujospūdį 
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Maistinės skaidulos 
daugeliu atvejų pasižymi 
atsparumu kaitinimui, 
šaldymui, yra atsparios 
rūgštims. 

Vitaminas E stabdo 
vitamin A skilimą, 
vitaminas C padidina 
geležies aktyvumą bei 
yra nestabiliausias ir 
jautriausias išoriniam 
poveikiui itaminas. 

Kas yra funkcionalusis maistas, veikliosios 

medžiagos ir maisto papildai? 

Tai cheminiai 
junginiai, 

pasižymintys 
sveikatinančiomis 

savybėmis. 

Tai maistas, įgaunantis 
naujų savybių, įprastą 

maistą praturtinus 
vitaminais, 

mineralinėmis 
medžiagomis, 

gerosiomis bakterijomis 
ir kitomis aktyviomis 

Tai preparatai (vitaminai, 
mineralai, amino rūgštys, 
įvairių žolelių ekstraktai ir 

kt.), savo sudėtyje 
turintys koncentruotą tam 

tikrų medžiagų kiekį. 
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Pienas ir pieno produktai žmonių 

mityboje 

 Kas yra pienas? 
 

Pienas – tai yra žinduolių liaukų išskiriamas skystis, kuris gaunamas 
melžiant. 
Įvairiose pasaulio šalyse gali būti naudojamas skirtingų gyvūnų pienas. 
Tačiau labiausiai paplitęs yra karvių pienas.  
 

                     
  
Ožkų pienas.  Nors santykinai   nedaug žmonių geria ožkų pieną, 
tačiau jis yra daugiau perkamas negu karvės pienas. Ožkų piene yra 
dauguma tų pačių mineralinių medžiagų kaip ir karvės piene. Tačiau, 
jei palygintume stiklinę karvės ir ožkos pieno, tai stiklinėje ožkos pieno 
rastume daugiau kalorijų, daugiau kalcio, daugiau fosforo, baltymų ir 
natrio. Iš kitos pusės, ožkos piene yra šiek tiek mažiau laktozės nei 
karvės piene, todėl toks pienas gali būti lengviau virškinamas. Svarbu 
atminti, kad ožkos piene tam tikrų mineralinių medžiagų yra labai 
mažas kiekis, ypatingai kūdikiams; t.y. maitinant kūdikius vien tik ožkos 
pienu -  jų mityba bus nepilnavertė.    
                                                                                                                    
Avių pienas. Europoje suvartojamas labai nedidelis kiekis avių pieno. 
Daugiausia avių pienas naudojamas gaminti sūrius ir jogurtą. Jei 
palygintume avių pieną su karvės pienu, tai avių piene yra daugiau 
vitaminų A, B ir E, daugiau kalcio, fosforo, natrio ir magnio. Tokiame 
piene yra daugiau baltymų, riebalų ir žinoma kalorijų.  
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 Geriamas pienas 

Gali būti kelios geriamo pieno rūšys: 
homogenizuotas pienas (iki 3.2% riebumo), 
dalinai nugriebtas pienas (1%, 2% riebumo), 
ir liesas pienas (mažiau nei 0.5% riebumo), 
atstatytas pienas, ultra aukštos temperatūros 
pienas (UAT) ir praturtintas pienas. 
Ekologiškas pienas taip pat gali būti tokių 
rūšių. 
 

        Rauginto pieno produktai 
Tokie produktai gaunami rauginant pieną, t.y. 
naudojant tam tikras „gerąsias“ bakterijas, 
kad pienas įgautų reikalingą rūgštumą. 
Rauginto pieno produktams priklauso 
jogurtai, kefyras, kumysas, indiškas jogurtas 
(dahi), arabiški rauginto pieno produktai, 
gaminami ne tik iš karvių, bet ir ožkų ar avių. 

 Sūriai 
Šie produktai gaminami surauginant pieną ir  
Atskiriant skystį-išrūgas. Gaminama šimtai 
sūrių rūšių, kurių savybės priklauso nuo tos 
vietovės, kurioje vyksta gamyba. Sūriai gali 
būti minkšti, kieti, pusiau kieti, nokinti arba 
ne, su pelėsiu arba be jo. Sūrių savybės 
skiriasi dėl pieno sudėties ir  rūšies, gamybos 
būdo bei naudojamų bakterijų ar pelėsių.  

Svarbu žinoti! 
Manoma, kad didžiausias ožkų pieno privalumas – jį toleruoja 

žmonės, kurie negali gerti karvės pieno, nes turi virškinimo 

problemų. 

Nustatyta, kad avių pieną geriau toleruoja žmonės, kurie 

paprastai negali gerti karvės pieno, nors abu produktai turi tą patį 

laktozės kiekį. 

Pieno produktų rūšys 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.123rf.com/stock-photo/cows_milk_cheese.html&psig=AFQjCNHGEJQvvPH2UgZYjDNyxvMgOlPJvA&ust=1455892604176060
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.123rf.com/stock-photo/cows_milk_cheese.html&psig=AFQjCNHGEJQvvPH2UgZYjDNyxvMgOlPJvA&ust=1455892604176060
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.123rf.com/stock-photo/cows_milk_cheese.html&psig=AFQjCNHGEJQvvPH2UgZYjDNyxvMgOlPJvA&ust=1455892604176060
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit2L3jpYTLAhXMPZoKHWtEBxAQjRwIBw&url=http://pulpnature.com/lifeway-kefir-yogurt/&psig=AFQjCNEIVKiWpcf0iFGlTolmU25M_Tp5Dg&ust=1455987278886224
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 Sviestas 
Tai riebus pieno produktas, kuris gaunamas 
plakant ar „mušant“ grietinėlę. Daugelyje 
pasaulio šalių gaminamas raugintas sviestas. 
Šiuo metu labai populiarus yra lydytas 
sviestas, dar vadinamas Ghi. Jis skiriasi nuo 
sviesto, nes yra lydomas ir išgaruoja drėgmė. 
Toks produktas kilo iš Azijos. Lydytas 
sviestas gali būti ilgo galiojimo – tai yra jo 
galiojimo trukmė net 2 metai. 

 Valgomieji ledai 
Tai sušaldytas pieno desertas. Paprastai 
ledai gaminami iš pieno ar grietinėlės, 
cukraus, gali būti kiaušinių, stabilizatorių, 
skonio ir kvapo medžiagų, vanilės, šokolado 
ir kitų priedų. Valgomieji ledai gali minkšti, 
sušaldyti, be laktozės ar gliuteno, gali būti 
ekologiški ledai. 

 
                                      
 
 

 

Grietinėlė 
Tai labai riebus pieno produktas, kuris 
gaunamas atskiriant iš pieno riebalus arba 
pieną separuojant. Gietinėlės produktai gali 
būti: geriama grietinėlė, grietinėlės milteliai, 
pasterizuota grietinėlė, plakamoji grietinėlė, 
purškiamoji grietinėlė, grietinė. 

 

 
 
 
 

Sutirštintas pienas ir pieno 
milteliai 

Šie produktai gaunami iš pieno išgarinus 
vandenį. Dažniausiai atliekamas pieno 
kaitinimas ir sutirštinimas. Sutirštintas pienas 
gali būti saldus arba nesaldus. Pieno 
milteliai dažniausiai gaunami išgarinant 
vandenį iš pieno. Milteliai gali būti riebaus 
pieno ir lieso pieno. Tokie produktai gali būti 
tinkami valgymui ilgą laiką. Sutirštintas 
pienas ir pieno milteliai naudojami įvairių 
produktų gamyboje: kepant pyragus, duoną  
bei įvairių gėrimų pagardinimui, pavyzdžiui, 
užbalinant kavą ar kakavą. 

 

https://www.dairygoodness.ca/ice-cream/ice-cream-glossary
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHhLacq4TLAhWqIpoKHT3zBhAQjRwIBw&url=http://doctorfeelgood.co.nz/index.php/cream-do-you-miss-it/&psig=AFQjCNF2Nj2v_Zt0jRMiPGozuoR2vfOAFA&ust=1455988823747957
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV1ZPRxITLAhVFlSwKHfX0DdwQjRwIBw&url=http://shop.coles.com.au/online/national/nestle-milk-condensed-sweetened-skim&psig=AFQjCNEJqNDS1nLsG5rT3i0hPY4bOzOo9Q&ust=1455995616731984
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0udXwxoTLAhVDWSwKHTxSBcQQjRwIBw&url=http://www.123rf.com/photo_37572042_stock-vector-type-of-ice-cream-vector-infographics.html&psig=AFQjCNFhyb7LPtW3vCtI5_mu5Be86gKWDQ&ust=1455996252821860
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Pienas ir pieno produktai mityboje 

Dauguma žmonių žino, kad tokie pieno produktai kaip pienas, sūris, 
jogurtas yra labai geri kalcio šaltiniai, tačiau kalcis yra tik viena 
pieno nauda. Pieno produktuose yra daugiau kaip 10 maisto 
medžiagų reikalingų vaikų augimui ir vystymuisi: natris, fosforas, 
magnis, angliavandeniai, baltymai, vitaminas A, riboflavinas, 
vitaminas B12 ir cinkas. Šios medžiagos yra labai svarbios kraujui, 
nervinei ir imuninei sistemai, akims, raumenims, sveikai odai, 
energijos kiekiui, kuris reikalingas vaikui augti ir vystytis. 
 

 

 
  Kazeinas, kuris yra sūriuose, 

suformuoja apsauginę dantų 
plėvelę, kuri apsaugo dantis nuo 
rūgšties. 

 Jeigu sportuoji, tau reikia 
pakankamo energijos kiekio, kad 
galėtum pasiekti geriausių rezultatų, 
padėtum pavargusiems raumenims 
atsistatyti ir tapti elastingais. Tam 
reikia valgyti įvairų maistą. 
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Svarbu žinoti! 
 

Geriamas pienas yra labai sveikas vaikams iki 1-2 metų 
amžiaus ir taip pat visiems, kurių mityboje trūksta riebalų.  
Sumažinto riebumo pienas yra geriausias pasirinkimas 
tiems, kurie nori valgyti mažiau riebalų. Vitaminai A ir D 
pasišalina su grietinėle, todėl į liesesnius pieno produktus 
šie vitaminai yra papildomai pridedami. 
Paskanintas pienas padeda vaikams išgerti reikiamą kiekį 
pieno, tai yra 3 stiklines per dieną. Paskanintas pienas, tai 
pienas, į kurį pridedama skoninių medžiagų – kakavos, 
braškių ar vanilės ekstraktų – taip pat cukraus ar kitų 
saldiklių. 
Raugintos pasukos – tai vienas iš geriausių produktų 
mityboje. Pasukos gali būti pasterizuotos, visai liesos ar 
turėti šiek tiek riebalų. 
Acidofilinis pienas yra geriausias produktas pagerinantis 
virškinimą. Ypatingai šis produktas naudingas, jei 
jaučiami laktozės netoleravimo simptomai. Toks pienas 
pagerina savijautą ir virškinimą. 
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Mėsa – tai gyvūnų mėsa, kuri vartojama maistui. Žmonės medžiojo 
ir vartojo nužudytų gyvūnų mėsą maistui nuo priešistorinių laikų. Mėsos 
suvartojas prikauso nuo skirtingų kultūrų, pokyčius laikui bėgant, 
priklausomai nuo tokių faktorių kaip tradicijos ir gyvūnų prieinamumas. 

 

Aptarsime kelių rūšių mėsą: raudona mėsa (jautiena, ėriena, 
ožkiena, veršiena ir kt.), kialiena, paukštiena (vištiena, kalakutiena ir 
kr.) ir žuvis (jūros gėrybės).  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mėsa, paukštiena ir žuvis žmonių 

mityboje 

 Mėsos, paukštienos ir žuvies produktų sudėtis ir rūšys 
 

Mėsa: 

Jautiena – galvijų 
mėsa 
Ėriena – ėriukų 
mėsa 
Kiauliena - kiaulių 
mėsa 
Veršiena – veršelių 
mėsa 
Aviena – suaugusių 
avių mėsa 
Triušis – triušių 
mėsa 

 

Paukštiena – 
paukščių, tokių 
kaip vištos, mėsa 

Vištiena – 
viščiukų mėsa 
Antiena – 
ančiukų mėsa 
Žąsiena – žąsų 
mėsa 
Kalakutiena – 
kalakutų mėsa 
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Kai kuriose šalyse gali būti vartojami keli šimtai įvairių mėsos 

produktų įvairaus dydžio, formos ir spalvos, kurių kiekvienas turi 

savo individualius produkto pavadinimus ir skonio savybes. 

Mėsos ar žuvies produktai sugrupuoti pagal taikomas perdirbimo 

technologijas: grouped according to the processing technology 

applied: švieži produktai (kepimo dešrelės, paštetai, kebabai ir 

t.t.), perdirbti produktai (žalias kumpis), virti mėsos gaminiai 

(virtas kumpis, šoninė ir t.t.), virti produktai (dešros, dešrelės ir 

t.t.), subproduktų gaminiai, konservai (kraujinės dešros, 

kepeninės dešros), fermentuoti gaminiai, vytinti mėsos 

gaminiai ir t.t.  

Kai kuriose šalyse gali būti 
naudojami skirtingų rūšių 
paukščiai (įvairių dydžių ir 

skonio), pavyzdžiui: 1.Kalakutas 
2. Žąsis 3. Barbary antis 4. 

Guinea vištos  5. Didžioji antis 
6. Poussin vištos 7. Putpelė  

8.Partridge 9.Pigeon mėlynasis  
10. Fazanas 11.Višta 

12.Aylesbury antis 
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26 % cinko 

14 % tiaminas (vitaminas B1) 

23 % vitaminas B6 

36 % vitaminas A 

24 % geležis 

55 % vitaminas B12 

15-25 % seleno 

29 % vario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Žuvies tipas Sudėtis (g/100g gryno raumens) 

Vanduo (g) Baltymas 
(g) 

Riebalai 
(g) 

Kaulinės žuvys 
Balto raumens, tokios kaip menkė 

 

 
 

77,8 - 82 

 
 

16,1 – 18,4 

 
 

0,6 – 4,2 

Riebiosios žuvys, tokios kaip lašiša 

 

 
 

63,9 – 71,3 

 
 

16,6 – 24,2 

 
 

9,6 – 
18,5 

Kremzlinės žuvys 
Tokios kaip dygliarykliai 

 

 
 

72,3 - 77 

 
 

17,6 – 21,5 

 
 

0,7 – 9,9 

Skirtingų rūšių mėsos sudėtis yra skirtinga ir unikali, bet 
kiekvienai rūšiai yra būdingas vanduo, baltymai ir riebalai. Mėsa 
suteikia apie 16% energijos, 30% baltymų ir 26% riebalų. Mėsa 
yra svarbus mineralinių medžiagų ir vitamin šaltinis.  

Žuvis yra svarbi raciono dalis bendruomenių gyvenančių 
šalia jūrų, upių ir ežerų. Šiuo metu maistui yra naudojamas labia 
platus žuvies asortimentas. Žuvys skirstomos į tris pagrindines 
kategorijas:  

 Kaulinės žuvys, skirstomos į dvį pagrindines grupes:  
 Balto raumens žuvys, pavyzdžiui, menkės, 

juodadėmiės menkės, otai, jūrinės plekšnės (ir 
dauguma kitų plokščių žuvų), šamai, karšiai, 
lydekos); 

 Riebiosios žuvys, tokios kaip unguriai, silkės, 
sardinės, lašišos, sardinės, šprotai, upėtakiai, 
tunas, karpiai. 

 kremzlinių žuvų (ryklių, spinduliai, dygliaryklis). 
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Mėsos, paukštienos, žuvies produktai žmogaus 

mityboje, rekomendacija paros normos 

 Jautiena, aviena, kiauliena, žuvis, paukštiena ir kiaušiniai yra 
maisto produktai, kurie turi vieną bendrą bruožą - visi jie puikus 
baltymų šaltinis. Pagrindinis jų vaidmuo mūsų kasdieniame 
racione - yra geležies šaltinis. 

 Per mažas geležies kiekis dienos valgeraštyje ir didelis poreikis 
tam tikruose gyvenimo etapuose gali sukelti geležies trukumą 
organizme ir net anemiją. Tai gali sukelti nuovargį sumažėjusi 
darbingumą ir mažą atsparumą infekcijoms. Maži geležies kiekiai 
yra būdingi mergaitėms ir jauniems vegetarams. 

Geležės trūkumas 
sukelia 

reikšmingas 
sveikatos 
problemas 

Geriausias geležies šaltinis maiste yra raudona mėsa, pavyzdžiui, 
jautiena, ėriena ir subproduktai, pvz kepenyse. Kiaulienoje ir 
vištienoje yra mažesni geležies kiekiai, o žuvyje visai maži kiekiai. 
Geležies iš mėsos ir žuvies yra ypač gerai absorbuojama mūsų 
organizmo. Augaliniuose maisto produktuose taip pat yra geležies, 
bet ji yra kitokios formos ir mažiau absorbuojama. 

Raudonoje mėsoje taip pat 
gausu cinko, kuris yra geriau 
absorbuojamas mūsų organizmo iš 
mėsos, nei augalinio maisto. Mėsa, 
paukštiena, žuvis ir kiaušiniai yra 
puikus šaltinis vitamino B12. 
Vitaminas B12 turi ypatingą 
vaidmenį saugant mūsų organizmą. 
Žuvis ir jūros gėrybės taip pat 
turtingiausių šaltinių omega 3 
riebalų rūgščių. Šie omega 3 riebalų 
rūgštys padeda apsaugoti nuo 
širdies lygų. 
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 Grūdai 

(įskaitant 
duoną, 
ryžiai, 

makaron
ai) 

 

Daržovės, 
ankštiniai 

 
 

Vaisi
ai 
 

 

Pienas, 
jogurtas, 

sūris 
 

Liesa 
mėsa, 
žuvis, 

paukšti
ena, 

riešutai 

 

Papildomi 
maisto 

produktai 
(tortai, 

pyragai, 
gaivieji 

gėrimai ir 
t.t.) 

Vaikai ir paaugliai 
4 – 7 
metai 

5 - 7 2 1 2 ½ 1 - 2 

8 – 11 
metai 

6 - 9 3 1 2 1 1 – 2 

12 – 
18 

metai 

5 - 11 4 3 3 1 1 - 3 

 

 
 

 

Kiek vidutiniškai šio 
produkto 

turėtumėm valgyti 

per dieną? 

Svarbu žinoti! 
 

Valgyti liesą mėsą 3 – 4 kartus per savaitę. 

Rinkites šviežią mėsą, o ne dešras arba 

perdirbtos mėsos produktus. 

Stenkis valgyti 1 – 2 žuvies patiekalus per 

savaitę. 
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Fruits and vegetables in the human 

diet  

Vaisiai ir daržovės žmogaus mityboje  

Vaisių ir daržovių tipai (rūšys) 

Obuoliai, kriaušės, svarainiai 
 
 

Abrikosai,persikai,slyvos, 
vyšnios, trešnės 

 
Riešutai, žemės riešutai, 
migdolai,valgomieji kaštonai 

 
 

Vynuogės, mėlynės, avietės, 
gervuogės, serbentai 
 
 

Ananasai, bananai, datulės 
 

 
Citrinos, apelsinai, mandarinai, 
greipfrutai 
 

 
Svogūnai, česnakai, porai 
 
 

Agurkai, moliūgai, geltonieji 
melionai, arbūzai 

 
 

 

Salotos, špinatai 
 

Svarbu žinoti! 
o Kaip klasifikuojami vaisiai? 
o Kaip klasifikuojamos daržovės? 

 

Citrusiniai vaisiai 

 

Vaisiai su sėklomis 
seminţoase 

Riešutmedžių vaisiai 

Tropiniai vaisiai 

Vaiskrūmių vaisiai 

Vaisiai su branduoliu 
(kauliuku) 

Gumbinės daržovės 

Moliūginės daržovės 

Lapinės daržovės 
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Maistinės medžiagos ir biologiškai aktyvūs 

junginiai, gaunami iš vaisių ir daržovių 

Vaisius ir daržoves valgyti reikia reguliariai, nors ir nedideliais 
kiekiais, nes žmogui būtina nuolat gauti ir angliavandenių, ir 
vitaminų. Kasdien valgomi vaisiai stiprina organizmą, gerina 
medžiagų aykaitą.  
Patartina kiek įmanoma daugiau valgyti šviežių vaisių ir daržovių. 

 

  

Vitaminas C randamas  serbentuose, 
šaltalankiuose, citrusiniuose vaisiuose 
paprikose, kopūstuose, petražolėse. 
      Karotinas randamas morkose , 
paprikose, pomidoruose,  mandarinųose , 

 found in carrots, red peppers, 

Svarbu žinoti! 
o Kokių maistinių medžiagų ir biologiškai aktyvių 

junginių randama vaisiuose ir daržovėse? 

Vaisinės daržovės Pomidorai, baklažanai, 
paprikos 
 
 

Morkos, salierai, petražolės, 
pasternokai, ridikai, burokėliai 
 
Kopūstai, raudonieji kopūstai, 
Briuselio kopūstai, žiediniai 
kopūstai 

 
 

Pupelės, žirniai 
 

Krapai, pertažolės, čiobreliai, 
krienai, peletrūnas 

 
 

Bulvės 
 

Grybai, šparagai 
 

Šakniavaisiai 

Barstučio genties 
daržovės 

Ankštinės daržovės 

Prieskoninės daržovės 

Gumbai 

Kitos daržovės 
vegetables  

Vitaminai 
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Glucide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energija 

 

Vaisiai ir daržovės žmonių mityboje  
 

Didesni vitaminų kiekiai 
 
 

Didesni mineralinių medžiagų kiekiai 
 

 
 

Vykstant angliavandenių oksidacijos 
procesui, išsiskiria energija, 
reikalinga žmogaus organizmo 
gyvybinei veiklai  

 
Didesni vandens ir kalio kiekiai 
 

 
Dėl celiuliozės, organinių rūgščių, 
angliavandenių 

 
    

Svarbu žinoti! 
o Vaisiai ir daržovės atlieka svarbų vaidmenį 

aprūpinant  žmogaus organizmą 

 

Mineralinėmis 

medžiagomis 

Vitaminais 

 

Šlapimo 
veiklai 

 

Vidurių 
atpalaidavimui 

 

Mineralinės medžiagos randamos 
petražolėse, špinatuose, persikuose, 
vynuogėse, bananuose, mėlynėse.  

 

Paprastieji angliavandeniai randami 
vynuogėse, slyvose, vyšniose, obuoliuose, 
morkose. 

Sudėtiniai angliavandeniai randami  
bananuose,bulvėse, pupelėse, žirniuose 
pomidoruose, burokėliuose, svarainiuose,. 

Lipidai  randami įvairiuose 
riešutuose, pistacijose. 

Angliavandeniai 

Mineralinės 
medžiagos 

Riebalai 
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Pasiūlymas

-pavyzdys 

Rekomendacijos  kiekvienai dienai 

5 porcijas vaisių ir daržovių žmogus turi gauti kasdien, 
kad visiškai patenkintų organizmo poreikį vitaminams, 
mineralinėms ir kitoms skaidulinėms medžiagoms.   

 

 Pusryčiams: vaisiai, daržovės ir 
sultys  
 

             
 

 Užkandžiams: vaisiai 

       
 
 Pietums (desertui): vaisių salotos 

 

   
 
 Vakarienei: virtos daržovės ir vaisiai  
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 Prieš valgant šviežius vaisius ir daržoves,  jie 
gerai nuplaunami po tekančiu vandeniu, plovimas 
užbaigiamas perpilant verdančiu vandeniu.  
 

 Rekomenduojama valgyti  šviežius vaisius arba 
gerti šviežiai spaustas sultis. Be to, iš vaisių, juos 
konservuojant, galima paruošti įvairius džemus, 
uogienes, kompotus, žele ir kt. 
 

 Šviežios daržovės naudojamos įvairioms 
salotoms paruošti. Be to, iš daržovių verdamos 
sriubos, gaminamos mišrainės, kepami blyneliai, 
troškiniai. 

 
 

            
 

Kaip paruošti  vaisius ir daržoves valgymui ? 
 

Pirminis         
paruošimas  

 

Kaip paruošti 
valgymui 
vaisius? 

 

Kaip paruošti 
valgymui 

daržoves? 

Cheminė ir biocheminė vaisių ir daržovių sudėtis 
 

 Vandens kiekis vaisiuose ir daržovėse nuo 65 iki 95%; 

 Biomineralai - kalis, kalcis, fosforas, magnis, geležis, siera. Jų 
randama labai  skirtingi kiekiai;  

 Paprastieji angliavandeniai, tokie kaip gliukozė, fruktozė, 
sacharozė. Be to tai ir energijos šaltinis; 

 Sudėtinai angliavandeniai-krakmolas, celiuliozė, pektinas; 

 Organinės rūgštys – citrinos rūgštis, obuolių rūgštis, gintaro 
rūgštis, fumaro rūgštis; 

 Lipidai, kurių sudėtyje yra riebiųjų rūgščių (linolo rūgštis, oleino 
rūgštis, linoleno rūgštis); 

 Baltymai turtingi amino rūgštimis (alanino, triptofano, kt). 

 Bioaktyviosios medžiagos - fermentai, vitaminai, antioksidantai. 
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Javai (kviečiai, avižos, ryžiai, rugiai, miežiai, soros, kukurūzai) yra 
pagrindiniai mitybos komponentai, kuriuos žmonės valgo jau amžių 
amžius. Šie komponentai sudaro Mitybos piramidės pagrindą ir 
kasdieninėje mityboje yra baltymų, angliavandenių, vitaminų ir 
mineralinių medžiagų šaltinis. 
 

 
 
  Pagrindinės javų maistinės medžiagos 

• Suskaidomi angliavandeniai (krakmolas) 
• Nesuskaidomi (neįsisavinami) angliavandeniai (maistinės 
skaidulos) 
• Mineralai (geležis, fosforas) 
• B grupės vitaminai, vitaminas E 
• Baltymai 

 
 Javų cheminė sudėtis 

Javai Angliavandeniai Baltymai Lipidai Celiuliozė 

Kviečiai 67 11,6 1,6 2,4 

Miežiai 66 10,5 2,0 4,3 

Avižos 60 9,6 4,7 10,7 

Ryžiai 75,4 8 2,0 9,0 

Rugiai 70,2 10,2 1,6 1,9 

Kukurūzai 68,6 8,5 4,9 2,1 

Cereals and bakery food products  

in a balanced diet 

Grūdiniai produktai ir duonos gaminiai - 

subalansuotos mitybos komponentai 
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Kviečiai 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
  Avižos 

 

 
 

 

 

 
 

 
  

 

Pagrindinis augalinių baltymų 
šaltinis žmonių mityboje 

Kviečių pagrindinės funkcinės 
savybės susijusios su 
maistinėmis skaidulomis, kurių 
daugiausia yra išoriniame 
grūdo sluoksnyje ir  
endospermo sienelėse. 

Maistinės skaidulos sudaro 
didžiąją išmatų dalį, suriša 
tulžies rūgštis, kurios veikiant 
bakterijoms vėl išlaisvinamos 
storojoje žarnoje ir čia 
stimuliuoja motoriką ir 
sekreciją, apsaugo nuo 
storosios žarnos vėžio. 

Kviečių sėlenų poveikis 
sveikatai 

Apsaugo nuo vidurių užkietėjimo 
Sumažinama storosios žarnos vėžio 
rizika 
Sumažinama širdies kraujagyslių ir 
diabeto rizika 

 

Dažniausiai naudojami avižų dribsniai ir 
miltai makaronų gamybai, nes tai vieni 
vertingiausių grūdų: 

Mažina cholesterolio 
koncentraciją 
Mažina širdies ligų ir 2 tipo 
diabeto riziką  
Stimuliuoja žarnyno veiklą 

Avižos – puikus antioksidantas. Šių medžiagų 
randama išoriniame avižos grūdo sluoksnyje. Jos 
padeda išlaikyti avižų produktus stabilius ir 
neapkartusius. 
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Ryžiai 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                     

 
 

Celiakija (gliuteninė enteropatija) yra autoimuninė 
liga, kuriai labai svarbus genetinis rizikos faktorius.  
Pacientai, kurie serga I tipo cukriniu diabetu, 
opiniu kolitu ar turi skydliaukės patalogiją, daug 
dažniau serga celiakija nei sveiki žmonės 
Ši liga yra lėtinė plonosios žarnos liga, kuriai 
būdingas kviečių baltymo gliuteno lemiamas 
gleivinės pažeidimas bei sutrikęs maisto medžiagų 
įsisavinimas genetinį polinkį turintiems žmonėms. 
 

Labai greitai suteikia energijos ir stabilizuoja 
cukraus kiekį kraujyje 
Lėtina senėjimo procesus 
Mažina kraujospūdį ir apsaugo nuo širdies- 
kraujagyslių ligų  
Prisideda prie normalaus nervų sistemos 
funkcionavimo 
Ryžiuose daug skaidulinių medžiagų ir 
natūralių antioksidantų 
Ryžių aliejus yra labai naudingas, nes 
mažina bendrojo cholesterolio ir lipidų 
koncentraciją kraujyje  
Ryžių krakmolas taip pat pasižymi 
funkcinėmis savybėmis  

Ar žinai? 

Iš maisto reikia pašalinti: 
kviečius, avižas, miežius, 
ryžius 

Celiakija sergantys gali 
valgyti (be gliuteno): 
ryžius, kukurūzus, 
grikius, soras, 
topinambus, bulves, 
riešutus 

Ryžių krakmolas 
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Kviečių miltai gaunami grūdus malant.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rekomenduojama per dieną suvalgyti 6-11 grūdinių produktų ar jos 
gaminių porcijų, ypatingai rupių miltų (pilno grūdo miltų, rudųjų ryžių, 
stambaus malimo pilnagrūdžių miltų). Šiuose produktuose yra daug 
maistinių skaidulų, mineralinių medžiagų ir vitaminų reikalingų sveikatai. 
 

Grūdų ir grūdinių produktų klasifikavimas pagal Glikeminį indeksą (GI) 

Aukštas glikeminis indeksas Žemas glikeminis indeksas 

Kukurūzų traškučiai 85 Avižų dribsniai 50 

Balta duona 70 Pilno grūdo produktai 50 

Baltieji ryžiai 70 Pilni ryžiai 50 

Kukurūzai 70 Pilnagrūdė duona 50 

Sausainiai 70 Ryžių duona 40 

Baltų miltų makaronai 65   

 
 
 

Miltų rūšis Pelenų kiekis 

Balti  450 – 550 

Rusvi  812 – 1050 

Pilno grūdo 1600 - 1700 

Ar žinai? 
Jei miltai prasijojami per labai smulkų sietą, tai 
gaunami balti miltai, bet turintys mažai 
vertingų medžiagų tokių kaip tiamino, nikotino 
rūgšties, geležies ir maistinių skaidulų. 

Duona yra svarbus maistinių medžiagų 
šaltinis, kuris suteikia apie 50 % paros 
energijos kiekio. 
Sausainių, pyragų, pudingų ir kitų 
miltinių gaminių gamyboje, miltų 
maistinė vertė padidinama pridedant 
kitų priedų (pieno, kiaušinių, riebalų, 
cukraus, vaisių ir t.t.). 
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Grūdinių produktų sudėtis, g/100g 

Produktai Drėgmė Baltymai Riebalai Angliavandeniai 

Balta duona 25 10,0 0,8 61,0 

Juoda duona 32 8,5 1,0 56,0 

Pilno grūdo 
duona 

38 8,5 2,0 49,0 

Ryžių duona 33 8,0 1,7 55,5 

Duona su 
razinomis 

30 8,0 2,0 49,0 

Duona su 
pienu 

23 10,0 15,5 49,5 

Kroasanai 28 6,0 40,0 47,0 

 
 

Daiginti grūdai = 
Padidintos maistinės 
vertės grūdai 

 
 
 
 

         

 
              

 Valgykit pilno grūdo produktus, o ne baltų miltų produktus  
 Valgykit pilnagrūdę duoną, o ne baltą duoną 
 Valgykit juodus ir rudus ryžius vietoje baltų  
 Rinkitės pilno grūdo miltus ir kepkite gaminius (duoną, pyragus, 

makaronus) namuose  

Folio rūgštis yra viena iš grūduose esančių 
mastinių medžiagų. 
Nėštumo metu: būtina vaisius smegenų ir 
nervų vystymuisi, padeda išvengti apsigimimų. 
Suaugusiems: gali padėti išvengti kai kurių 
vėžio formų, širdies ir kraujagyslių ligų 

 
Svarbu! 

Daigintų grūdų produktai turi didelę 
biologinę vertę, lenkia vitaminų - mineralų 
sudėtimi bet kokį tradicinį maistą, labai 
tinka vaikų ir sergančių žmonių mitybai, 
padeda atstatyti organizmo sveikatos 
balansą. 
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Svarbu žinoti ! Skirtumai tarp riebalų ir aliejų 

RIEBALAI ALIEJAI 

 Kambario temperatūoje 
išlieka KIETOS konsistencijos 
 Santykinai daugiau 
SOČIŲJŲ r.r. 
 Santykinai AUKŠTESNIS 
lydimosi taškas 
 LABIAU stabilūs 

 Kambario temperatūroje 
išlieka SKYSTOS konsistencijos  
 daugiau NESOČIŲJŲ r.r.  
 ŽEMESNIS lydymosi taškas  
 MAŽIAU stabilūs 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OILS AND FATS AND THEIR DIETARY 

IMPORTANCE 

 

ALIEJŲ IR RIEBALŲ SVARBA MŪSŲ 

MITYBOJE 

 

Aliejų ir riebalų sudėtis ir tipai, maisto 

produktuose 

 
Riebalai ir aliejai sudaro vieną iš trijų pagrindinių maisto 

klasių. Kitas sudaro – angliavandeniai ir baltymai.  
Chemiškai jie gali būti apibrėžti, kaip glicerolio ir 

karboksirūgščių esterių, žinomų, kaip riebalų rūgštys. 
Visi riebalai ir aliejai yra sočiųjų riebalų rūgščių ir nesočiųjų 

riebalų rūgščių mišinys. Nesočiųjų riebalų rūgštys sudarytos iš 
mononesočiųjų ir polinesočiųjų riebalų.  

Kietųjų riebalų sudėtyje, lyginant su aliejais, yra daugiau 
sočiųjų riebalų.   

Aliejų sudėtyje yra daugiau mononesočiųjų (MRR, angl. 
MUFA) ir polinesočiųjų  (PRR, angl. PUFA) riebalų.  

Sotieji riebalai, trans- riebalai, ir cholesterolis, linkę didinti 
„blogojo“ (MTL, ang. LDL) cholesterolio kiekį kraujyje, kuris savo 
ruožtu didina riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. 

Norint sumažinti širdies ligų riką, reikia mažinti produktų 
vartojimą, kurių sudėtyje yra sočiųjų riebalų rūgščių, trans-riebalų, 
ir cholesterolio.  

Aliejai ir riebalai gali skirtis išvaizda ir funksionalumu, dėl 
skirtingų riebalų rūgščių grandinės tipų, kurios susijungusios 
tarpusavyje sudaro trigliceridų molekulę.  
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Sotieji riebalai (SRR) 
Sotieji riebalai yra reikalingi, daug lemiančioms funkcijoms 

organizme. Jie sudaro pusę ląstelės membranos struktūros ir pagerina 
kalcio įsisavinimą bei imuninę funkciją. 

Nesotieji riebalai: 
Yra trys nesočiųjų riebalų rūgščių tipai: 

1. Mononesotieji riebalai (MRR)  
Jie yra gana stabilūs, nuo šviesos ir šilumos oksiduojasi  ir apkarsta 

daug lėčiau negu polinesočiosios r.r. Yra manoma, kad mitybos 
požiūriu, valgymui jie yra geriausio tipo riebalai. 

Mononesočiųjų riebalų, skirtingais kiekiais, yra daugiausiai gyvūninės 
ir augalinės kilmės riebaluose.   

kiekis mononesočiųjų riebalų rūgščių. mononesočiųjų riebalų, bet yra 
skirtingas prekių kiekis. Most animal and vegetable fats contain 
monounsaturated fats, but in varying quantities. 

2. Polinesotieji riebalai (PRR)  
Kai kurie pirminiai šaltiniai yra linų sėmenų aliejus ir maisto produktai, 

tokie kaip graikiniai riešutai, linų sėklos ir žuvis. Šiai riebalų šeimai 
priklauso omega  3 grupės riebalų rūgštys, kurios yra anti-uždegiminės ir 
gali turėti teigiamą poveikį širdies ir kraujagyslių ligoms, ir net kai kurioms 
vėžių rūšims.  Svarbu įtraukti juos į savo mitybą, kadangi organizmas jų 
natūraliai negamina.  

Dauguma žmonių vartoja per daug Omega-6 ir per mažai Omega-3 
riebalų rūgščių. Norint subalansuoti omega rūgščių vartojimą: reikia vengti 
arba apriboti augalinius aliejus, pvz. kukurūzų aliejų, pašalinti labia 
perdirbtus maisto produktus ir padidinti varotjimą omega 3 turtingą 
maistą, pvz. lašiša, linų sėmenų aliejus ir graikiniai riešutai. 

  
 

3. Trans riebalai (TRR) 
Nesotieji riebalai: trans-riebalai, ar trans-nesočiųjų riebalų rūgštys, 
trans-riebalų rūgštys, nerandami gamtoje, bet gaunami pramoniniu 
būdu nuo 1950 m., iš augalinių riebalų. Jo gausu margarine,  
konditeriniuose kepiniuose ir skrudintame greitame maiste (fast food).  
 

GERIEJI RIEBALAI 

 

NESOTIEJI 
RIEBALAI IR 

OMEGA ALIEJAI 

SOTIEJI RIEBALAI 
 
 

TRANS RIEBALAI 
LABAI BLOGI RIEBALAI 

BLOGIEJI RIEBALAI  
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MONO - NESOTIEJI  
Jų reikia valgyti dažnai, bet nedideliais kiekiais.  
Dažniausiai randami augaluose. 
Produktai, kuriuose yra MRR: Aliejai (“kanola” (Kanados aliejus), alyvuogių, 
žemės riešutų, dygminų ir sezamo); avokadai; sėklos; anakardžio riešutai. 
Alyvuogių aliejus, lyginant su kitais maistiniais aliejais, turi daugiausiai 
mononesočoųjų riebalų (apie 77 %).  

NESOTIEJI RIEBALAI  IR 
OMEGA ALIEJAI 

SOTIEJI IR TRANS RIEBALAI 

 Skysti kambario temperatūroje 
MRR – kambario temperatūroje 
dažniausiai skystos būsenos, bet 
šaldant jį, jis gali sukietėti. 
PRR – Maisto produktai, kurių 
sudėtyje yra didelė plinesočiųjų 
riebalų dalis, dažniausiai yra 
minkšti arba skystai aliejiniai. 
Tekstūra paprastai yra skystai 
aliejinė. 
 Dažniausiai randami augalinės 
kilmės maisto produktuose.  
KODĖL JIE MUMS NAUDINGI 
Kadangi jie didina  DTL 
cholesterolio kiekį kraujyje. (DTL -
didelio tankio lipoproteinai 
“gerasis” cholesterolis). 

Gali sumažinti riziką susirgti 
širdies ligomis ir insultu.  

Suteikia būtinų mūsų 
organizmui riebalų rūgščių, kurių 
organizmas pats negamina. Jų 
būtina gauti su maistu. 

 Kieti kambario temperatūroje 
 Lengvai užšąla 
 Dažniausiai randami gyvūninės 
kilmės maisto (įskaitant mėsos ir 
pieno) produktuose ir kai kuriuose 
tropiniuose augaluose ir aliejuose. 
Dauguma trans riebalų yra dirbtiniai, 
susidarę iš dalies hidrinant 
nesočiąsias riebalų rūgštis 
(augalinius aliejus). Hidrinimo 
proceso metu augalinis aliejus 
paverčiamas pusiau kietais riebalais, 
naudojamais margarinų gamyboje ir 
komerciniam maisto ruošimui 
KODĖL JIE MUMS BLOGI  
Kadangi jie didina MTL cholesterolio 
kiekį kraujyje.  (MTL - mažo tankio 
lipoproteinai– “blogasis” 
cholesterolis). 

Gali sumažinti gerojo 
cholesterolio lygį.  

Gali padidinti riziką susirgti širdies 
ligomis ir insultu.   

Gali sukelti 2 tipo diabetą (trans 
riebalai). 
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TRANS-RIEBALAI 
Visada venkite šių produktų. Trans-riebalai yra 

dirbtiniai, natūralių nepasitaiko. Jei produkto 
sudėtyje yra šio tipo riebalų, ant pakuotės ieškokite 
užrašo “ iš dalies hidrintas”. 

Trans riebalų yra: kietajame margarine; keptuose 
produktuose, tokiuose kaip: sausainiai, pyragaičiai, 
traškučiai; iš dalies hidrintuose aliejuose; keptame 
maiste.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOTIEJI 
Mažinkite jų vartojimą. Daugiausia randama 
gyvūninės kilmės produktuose. 
Pvz.: paukštienoje, kiaušinių tryniuose, 
svieste, nenugriebto pieno sūriuose, 
kremuose, leduose, šokolade; kai kuriuose 
atogrąžų augaliniuose aliejuose, pavyzdžiui, 
palmių ir kokosų. 

 
POLI- NESOTIEJI (OMEGA ALIEJAI) 
Žuvį valgykite mažiausiai du kartus per savaitę ir 
aliejus ir sėklas kasdien. 
Linolo rūgštis (omega 6) ir alfa linoleno rūgštis (omega 
3) yra labiausiai paplitę riebalų rūgštys randamos 
augaliniuose aliejuose. Didžiausias nepakeičiamų 
riebalų rūgščių šaltinis yra žuvų taukai, pvz., menkių 
kepenų aliejus.   
PRR šaltiniai.  Omega 3 (alfa linoleno rūgštis): sardinės, 
lašiša; tunas; silkė; linų sėmenys; graikiniai riešutai; 
rapsų aliejus. Omega 6 (linolo rūgštis): saulėgrąžos, 
vynuogių sėklos; sojų pupelės; medvilnės sėklų ir 
kukuruzų aliejus; Saulėgrąžų  ir sezamų sėklos. 
Minkštas margarinas, kurio pagrindinis ingredientas yra 
skystas augalinis aliejus. Omega 9: alyvuogių aliejus; 
makadamijos aliejus.  

 

Svarbu žinoti! 

Gyvūninės kilmės maisto produktų sudėtyje yra daugiau sočiųjų 
riebalų rūgščių nei nesočiųjų. 
Aliejų dešimtukas, kuriuose yra mažiausia sočiųjų riebalų: “Kanola” 
(rapsų), linų sėmenų, saulėgrąžų, avokadų, vynuogių sėklų, kukurūzų, 
alyvuogių, sezamų, sojų pupelių, žemės riešutų aliejai.  
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Aliejų ir riebalų svarba mityboje 

Riebalai yra normalios, subalansuotos, sveikos mitybos dalis ir 
žmogaus organizmui jų reikia dėl įvairių priežasčių. Riebalai, tai 
koncentruotos energijos šaltinis. Jie svarbūs sveikai mitybai, jei vaikai 
valgo sveiko tipo riebalus, kurių kiekio paros normos yra 
rekomenduojamos.  

Augimui ir vystymuisi labai svarbu gauti pakankamai sveikų riebalų. 
Mažiems vaikams mityboje, reikia jų gauti pakankamai, kadangi jie 
padeda normaliai smegenų ir nervų sistemos vystymuisi.  
 

*Kietieji riebalai: 1– Kokosų aliejus; 2 – Palmių branduolių aliejus; 3 – Sviestas; 4 – 
Jautienos riebalai (taukai); 5 – Palmių aliejus; 6 – Kiaulienos riebalai (taukai); 7 – Vištienos 
riebalai; 8 – Šorteningas (aliejaus ir riebalų mišinys);  9 – Kietasis margarinas (turintis 
trans riebalų). Aliejai: 10 – medvilnės sėklų aliejus; 11 – minkštasis margarinas (sudėtyje 
nėra trans riebalų); 12 – žemės riešutų aliejus; 13 – sojų pupelių aliejus; 14 – alyvuogių 
aliejus; 15 – kukurūzų aliejus; 16 – saulėgrąžų aliejus; 17 – kanola aliejus; 18 – dygminų 
aliejus.  
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Riebalų funkcija 
Riebalai, tai maistinė medžiaga, kurią organizmas naudoja nervinių 
audinių (įskaitant smegenų ir nervų) ir hormonų statyboje. Riebalai 
taip pat panaudojami, kaip kuras (suteikia energijos). Jeigu valgomi 
riebalai nesudeginami, kaip energija arba  suvartoti kaip statybiniai 
blokai, tuomet jie yra kaupiami kūno riebiose ląstelėse.  

 

Be aprūpinimu kuru, riebalai taip pat: 

 padeda organizmui įsisavinti kai kuriuos vitaminus (riebaluose 
tirpius vitaminus A, D, E ir K, tai reiškia, kad jie gali būti įsisavinti, tik 
jei žmogus mityboje yra riebalų)  tai padeda išlaikyti sveikus 
plaukus ir odą; 

 yra hormonų statybiniai blokai; 

 apsaugo organizmą. Riebalai yra būtini organizmo nervinių 
audinių apsaugai; 

 riebalai kaupiami vėlesniam panaudojimui; 

 palaiko tinkamą kūno temperatūrą. 
Kitos funkcijos:  

 nesočiųjų riebalų rūgščių šaltinis (jie reikalingi smegenų 
vystymuisi); 

 maisto produktams suteikia tekstūrą, aromatą, skonį bei 
kavapą; po valgio suteikia sotumo jausmą.  
Riebalai yra puikus energijos šaltinis, tačiau turi du kart didesnį 
kalorijų kiekį, nei angliavandeniai ar baltymai.  

 
 

Svarbu prisiminti !  

Svarbu prisiminti, kad viename grame riebalų yra devynios 
kalorijos. 1 g riebalų suteikia 37 kJ (9 kcal), tai daugiau nei dvigubai 
lyginant su baltymais ar angliavandeniais, kurie atitinkamai suteikia 17 
kJ/g 4 kcal) ir 16 kJ/g (3.75 kcal). 
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Nesočiosios riebalų rūgštys (mono ir poli) turi teigiamą poveikį žmonėms,  
juose yra “gerojo” cholesterolio, todėl turėtų sudaryti didžiausią dalį riebalų 
suvartojimo. 

Sotieji riebalai gali padidinti LDL (mažo tankio lipoproteinų) cholesterolio 
kiekį, todėl jų vartojimas turėtų būti ribojamas.  

Mažiems vaikams, riebalai ir cholesterolis vaidina ypač svarbų vaidmenį 
smegenų vystymuisi. Vaikams iki 2 metų, riebalų neturėtų būti ribojama. 
 

Rekomenduojama paros norma 

 

Nors valgyti pakankamą kiekį riebalų yra svarbu sveikai mitybai, tačiau tiesa 
yra tokia, kad šiai dienai daug vaikų jų valgo per daug. Riebalų perteklius gali 
sukelti svorio padidėjimą. Vaikai, kurie „neša“ viršsvorį į pilnametystę turi 
didesnę riziką susirgti širdies ligomis, turėti aukštą kraujospūdį ir cukrinį 
diabetą.  

 
Svarbu žinoti!  

Energijos procentas (%E) – tai procentas, nurodantis visos paros energijos 
rekomendacijas, gaunamas iš konkrečių maistinių medžiagų (riebalų, 
angliavandenių ir baltymų). Normalaus svorio moteriai/vyrui, rekomenduojama 
dienos energija atitinkamai yra  2000/2500 kcal, iš kurių rekomenduojama 35 
%E gauti iš riebalų, kas sudaro maždaug 78 g/97 g riebalų per parą. 

Kai kurie vaikai suvalgo 2000 kalorijų per dieną. Jei 35% nuo 2000 kalorijų 
turi būti gaunami iš riebalų, tai reiškia, kad iš riebalų bus gaunama 700 kalorijų 
(78g). 
 

1-3 metų amžiaus vaikų grupė turėtų valgyti 
įvairaus maisto su maždaug 30 – 35 % 

kalorijų, gaunamų iš riebalų, o 4 iki 18 metų 
amžiaus, rekomenduojama apie 25 % iki 35 

% kalorijų. 
 

Rekomenduojama, kad 1 -2 % mūsų suvartojamos energijo turėtų būti 
gaunamos  iš esminių riebiųjų rūgščių (angl. EFA), kurių  mums reikia, nes 
mūsų organizmas pats negali jų pasigaminti. 
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Maisto medžiaga % Energijos 2000 kalorijų per dieną 
[kcal arba gramai] 

Bendras riebalų kiekis 20 – 35 %E 400-700 kcal arba 45-78 
g 

Sočiųjų riebalų rūgštys 
(SRR) 

<10 %E  <200 kcal arba <22 g 

Mononesočiųjų riebalų 
rūgštys (MRR) 

Skirtingai * gali 
būti iki 15 – 20 % 
E, pagal bendrą 
riebalų 
suvartojimą 

300-400 kcal arba 33-45 
g 

Polinesočiųjų riebalų 
rūgštys (PRR) 

6 – 11 %E  120-220 kcal arba 13-25 
g 

- Omega-6 riebalų rūgtys 
(n-6 PRR) 

2,5 – 9 %E 50-180 kcal arba 6-20 g 

- Omega-3 riebalų rūgtys 
(n-3 PRR) 

0,5 – 2 %E 10-40 kcal arba 1-4 g 

Trans riebalų rūgštys <1 % <20 kcal arba <2g 

Cholesterolis <300 mg/day  

PSO rekomendacijos (PSO/JT MŽŪO 2010), suaugusiems 
 

%E: % Paros energijos norma 
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Subalansuota mityba 

Subalansuotos mitybos nustatymas 

Maistas - bet kokia medžiaga, vartojama organizmo veiklai ir 
sveikatai palaikyti, t. y. palaikyti gyvybę ir augimą. Sveika mityba 
yra tokia, kuomet organizmas gauna visas jam reikalingas 
medžiagas (makroelementus ir mikroelementus) bei energiją 
idealiam svoriui palaikyti.  
Per parą suvartojamo maisto energinė vertė suaugusiam žmogui 
yra 1800-2500 kcal, vaikui – 1400-2400 kcal, iš kurios: 

 Apie 15% sudaro baltymai – iš mėsos, žuvies, kiaušinių, 
pieno ir pieno produktų, sojos, sausų daržovių; 

 15-30% sudaro riebalai – iš sviesto, aliejaus, margarino; 
 55-70% sudaro angliavandeniai, iš jų daugiausia 10% 

gali būti iš cukraus. 
Maisto medžiagų kalorijų kiekis: 

Angliavandeniai = 4,3 kcal /g 

Baltymai = 5, 3 kcal/g 

Riebalai = 9,5 kcal/g 

 
 

Pagrindinės taisyklės, kad mūsų mityba būtų sveika: 
 Būtina išlaikyti normalų kūno svorį. 
 Pasirinkti maistą, turintį mažai riebalų, bet didelį maistinių 
skaidulų (ląstelienos) kiekį. 
 Maitintis reguliariai, t.y. priklausomai nuo žmogaus 
aktyvumo, amžiaus, lyties, klimato ir kt. 
 Vartoti kuo mažiau (kiek tik įmanoma) cukraus, saldumynų 
ir druskos. 

 

Sveikos mitybos taisyklės  

Svarbu žinoti! 
Valgyti kiek galima įvairesnį maistą. 

   Pagrindinis sveikos mitybos principas - saikingumas. Net ir   
būtina maisto medžiaga, jeigu jos vartojama per daug, gali 
turėti neigiamą poveikį sveikatai.     
   Valgyti tinkamą baltymų, riebalų, angliavandenių, vitaminų, 
mineralinių medžiagų kiekį. Maisto medžiagų poreikis priklauso 
nuo žmogaus amžiaus, lyties, atliekamo darbo sunkumo.  
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Netinkama mityba ir badavimas  

Netinkama mityba gali būti susijusi su maisto ar atskirų jo 
komponentų trūkumu ar pertekliumi. Badavimas - tai tokia 
organizmo būklė, kai negaunama maisto arba jo gaunama 
nepakankamai. Tai viena iš ekstremalių netinkamos mitybos formų. 
Išsekimas – tai dažniausiai sukeliama organizmo būklė dėl bado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Svarbu žinoti! 
Netinkamai maitintis galima ir valgant pakankamą kiekį maisto, 
jei jame nebus reikiamo kiekio maistinių medžiagų 
(angliavandenių, riebalų, baltymų, vitaminų ir mineralų), kurių 
reikia kasdieną. 
Žmogaus sveikata tiesiogiai susijusi su tuo, ką valgome. 
Netinkama vaikų mityba sutrikdo augimą, kaulų vystymąsi, 
mažina atsparumą ligoms. 
Ilgas badavimas gali sukelti įvairių kūno organų negrįžtamus 
pokyčius ir net mirtį.  

Netinkama mityba ir kraštutinė jos 
forma badavimas yra dažniausia 
ligų priežastis pasaulyje, teigia JT 
Nuolatinis Mitybos Komitetas 
(SCN). 
Nutukimas padidina riziką susirgti 
širdies ligomis, diabetu ir turėti per 
didelį kraujospūdį. 
 

Netinkama mityba ir persivalgymas  

Persivalgymas yra tada, kai suvalgoma per daug maisto. 
 
 

Svarbu žinoti! 
Persivalgymas yra pagrindinė priežastis skatinanti nutukimą.  
Nutukimas – tai kūno masės padidėjimas dėl per gausaus 
riebalų susikaupimo audiniuose. 
Nutukimui didelę reikšmę turi ne tik per didelis maisto kiekis, 
bet ir nesubalansuota mityba. 
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Sveikos mitybos vadovas susijęs su visais maitinimosi 
įpročiais pradedant nuo pirkinių sąrašo sudarymo, maisto 
paruošimo, serviravimo ir pateikimo ant stalo. 
 

Subalansuoti mitybą – tai reiškia kontroliuoti maisto pasirinkimą: 
koks maistas yra labai svarbu, o koks - mažiau.   
Kiekvienas galime būti savo mitybos vadovu, nes patys 
valgydami kiekvieną dieną matome ko valgome per daug, o ko – 
per mažai. Taip pat galime kontroliuoti maisto pasirinkimą ištisus 
metus.  
 

Pagal mitybos vadovo trikampį kiekvienas turime pasirinkti iš 
trijų variantų tik du. Trikampio kampai yra: paprastumas (PAP), 
pigumas (PIG) ir sveikatingumas (SVE). Turime išrinkti tik du. 
 

Mitybos vadovas  

Mokykis pats gamintis maistą, pirk 
pigesnę mėsą, apsipirkinėk ūkininkų 

turgelyje, augink savo sode, visi šie būdai 
gal sumažina patogumą, bet leidžia su 

mažesnėmis išlaidomis maitintis geriau. 

Svarbu žinoti! 
Tiems, kurie nori numesti svorio ar siekia patobulinti kūno 

linijas, labai svarbu gyvenime subalansuoti mitybą. 
Sprendimai, kuriuos priimame pirkdami maistą parduotuvėje 
dažnai nulemia kaip sveiki mes būsime gyvenime. 

PAP ir PIG 

Populiariausias pasirinkimas. 
Gali kilti sveikatos problemų ir 

Iš to papildomų sunkumų. 

PAP ir SVE 

PIG ir SVE 

Sveikatingumas reikalauja 
aukoti pigumą ar paprastumą 

dėl ilgalaikės naudos. 
Be to reikia planuoti savo 
mitybą ir laikytis griežto 

nusistatymo. 
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Atskiri mitybos tipai 

Mityba, apsauganti nuo dantų ėduonies 

Didžiausias dantų priešas yra 
cukrus ir saldumynai. 

 
 Cukrus silpnina emalį, padaro dantis 
lengvai pažeidžiamus eduonies. 
 Praėjus 20 minučių po saldaus 
užkandžio, dantys yra “atakuojami”. 

 

Svarbu žinoti! 
Kalcis yra svarbiausia mineralinė medžiaga, sauganti nuo 

dantų ėduonies, ypač jis svarbus vaikams. Pieno produktai yra 
geriausias kalcio šaltinis, jo gausu piene, jogurte ir sūryje. Kiti 
šaltiniai yra žalios daržovės, tokios kaip brokoliai ir kininis 
kopūstas, konservuota žuvis su kaulais, migdolai, bertoletijos, 
džiovintos pupelės. 

Maistinė s skaidulos palaiko seilių išskyrimą ir taip 

sukuria mineralų apsaugą prieš ėduonį. Maistinių skaidulų 
šaltiniai yra džiovinti vaisiai, tokie kaip datulės, razinos, figos; 
taip pat  švieži vaisiai, tokie kaip bananai, obuoliai ir apelsinai. 

Vitaminas B yra sudėtinė pilno grūdo dalis. 

Mineralai, tokie kaip gelež is ir magnis 
taip pat gali būti randami pilnagrūdžiuose produktuose, 
ruduosiuose ryžiuose, sėlenose. 

Kai kurie maisto produktai gali žaloti dantis, tuo tarpu kitų 
sudėtyje yra svarbių maistinių medžiagų, padedančių dantis 
išlaikyti stiprius, gerai atrodančius ir sveikus. Norint išvengti 
ėduonies, svarbu pasirinkti tinkamą maistą, kuriame yra: kalcio, 
maistinių skaidulų ir mineralų. 
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Mityba turintiems maisto tolerancijos sutrikimų 

Maisto produktų netoleravimas paprastai sukelia tokius 
virškinimo sistemos sutrikimais, kaip pilvo pūtimas, viduriavimas, 
pykinimas, vėmimas, dirgliosios žarnos sindromas, taip pat odos 
bėrimus bei nuovargį, gali išprovokuoti sąnarių skausmus, pilkus 
ratilus aplink akis, naktinį prakaitavimą ir kt.  
 
 
 

FOOD INTOLERANCE is much more common than 
food allergy and is not caused by the immune 
system.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svarbu žinoti! 
Maisto netoleravimas yra daug dažnesnis reiškinys nei alergija 
maistui ir yra nepriklausomas nuo imuninės sistemos.  
Esant maisto netolerancijai, jautrūs žmonės gali vartoti mažus 
kiekius, bet simptomai pasireiškia tada, kai suvartojami dideli 
kiekiai arba vartojama per dažnai, nes organizmas nebepajėgia 
tokio kiekio suvirškinti.  
Dažniausiai maisto netoleravimą sukelia: 

o Gliutenas,  esantis duonoje, makaronuose; 
o Laktozė, esanti pieno produktuose; 
o Histaminas,  esantis kiaušiniuose;  
o Alkoholis, gliukozė, fruktozė ir poliolis; 
o Grūdai; 
o Kofeinas, esantis kavoje, arbatoje, šokolade; 

o Aminai,  esantys įvairiuose sūriuose.  

Geros naujienos! 
Mokslininkai teigia, jog dantys patys gali 
apsisaugoti nuo ėduonies ir atstatyti 
pažeidimus, jei tik mūsų mityba bus 
turtinga kalciu, fosforu bei vitaminais, ypač 
vitaminu D. Taip pat svarbu, kad maiste 
nebūtų daug fitino rūgšties, kuri lėtina 
žarnyne mineralų absorbciją.  
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Hipokalorinė arba mažo kaloringumo dieta paremta mažo kalorijų 
kiekio suvartojimu. 
Tokia dieta yra rekomenduojama norint numesti nepageidaujamų 
kilogramų sveiku būdu.  
Toks mitybos planas yra pagrįstas kalorijų skaičiavimu, tačiau 
nerekomenduojama vartoti tik vienos rūšies maisto produktus, 
atsisakant kitų.  
 
 
 
 

Mityba, turinti mažai kalorijų 

Vaisių ir daržovių galima 
suvalgyti daug ir jos palaikys 
gerą sveikatą.  
Mažo kaloringumo dieta turi būti 
pritaikyta lyčiai, fiziniam 
aktyvumui ir esamam kalorijų 
suvartojimui. 

Vartoti maisto produktus, 
kuriuose nebūtų maisto 
netoleravimą sukeliančių 
ingredientų (be gliuteno, be 
laktozės ir t.t.). 
Netoleravimą sukeliančius 
produktus vartoti mažais 
kiekiais.   
Skaityti etiketes, kad 
išvengtumėte galimų alergenų ir 
netoleravimą sukeliančių 
ingredientų! 
Vartoti papildus su virškinimo 
fermentais! 

Stebėti specifinius simptomus! 

be kiaušinių 

be laktozės 

be cukraus 

veganiškas 

be riešutų 

be gliuteno 
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Vegetariška ir veganiška mityba 

Vegetariška mityba gali būti normaliai subalansuota, jei 
maitinamasi pagal tinkamai sudarytą planą. 
Prastas mitybos planas, o ne mėsos trūkumas yra maisto 
medžiagų nepakankamumo priežastis.  
Maisto medžiagos, kurių gali trūkti priklauso nuo to, kokių 
produktų atsisakoma.  

Reikalingos  gali būti gaunamos iš riešutų, sėklų, daržovių ir 
grūdų. Visi  gali būti gaunami iš augalų. Geriausias šaltinis – 
grybai. daugiausia 
randami daržovėse, vaisiuose, riešutuose ir sėklose.  
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Su amžiumi susiję mitybos 

poreikiai 

Mityba vaikystėje  

Svarbu žinoti! 
Vaikystėje mityba turi tenkinti organizmo poreikius, kurie yra 
skirtingi kiekviename brendimo etape. 

Svarbu žinoti energijos poreikį ir maistinių medžiagų 
balansą kiekviename periode, kurie užtikrintų tinkamą vaiko 
fizinį ir psichologinį vystymąsi kiekviename etape.  

Vaikystė  yra labiausiai 

dinamiškas gyvenimo periodas. 
Nuo gimimo iki pilnametystės 
žmogaus kūnas smarkiai keičiasi – 
ūgis padidėja 4-5 kartus, keičiasi 
kūno dalių proporcijos, atsiranda 
naujų fiziologinių savybių ir vaikas 
pamažu tampa suaugusiuoju. 

 didėja iki 15-18 metų, nes vaikai ir Energijos poreikis

paaugliai yra labia aktyvūs ir greitai auga. Berniukams vidutiniškai 
reikia daugiau energijos nei mergaitėms ir tai išlieka net suaugus. 

 Mažiems vaikams reikia maždaug 
1300 kilokalorijų per dieną.  
 7 - 10 metų vaikams vidutinis 
kalorijų kiekis per dieną turėtų būti 
1970 kilokalorijų berniukams ir 
1740 kilokalorijų mergaitėms.  

Daugumai vaikų reikia didesnio 
kilokalorijų kiekio, o kai kuriems 

užtenka mažesnio. 

Kasdienė mityba turi 

suteikti visą reikiamą 

energiją 
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Svarbu žinoti! 
Ankstyvoje vaikystėje ir pirmaisiais metais mokykloje, vaikai 
susiformuoja mitybos įpročius, kuriais vadovaujasi visą gyvenimą.  
Jei vaikai išsiugdo sveikus mitybos įpročius, jie smarkiai sumažina 
chroninių ligų išsivystymą.  
Kita vertus, prasti mitybos įpročiai vaikystėje lemia sveikatos 
problemas suaugus. 

Visos maistinės medžiagos yra reikalingos, tik skirtingais 
kiekiais. 

 reikalingi organizmo augimui.  Baltymai Angliavandeniai

reikalingi energijai gauti. reikalingi normaliam smegenų Riebalai 

vystymuisi.  reikia geram virškinimui. Maistinių skaidulų 

yra labai svarbūs, nes jie stimuliuoja visą medžiagų Vitaminai 

apykaitą. Vaikystėje labai svarbus yra vitaminas D,  kuris padeda 

pasisavinti kalcį. Kiti taip pat labai svarbūs gerai mineralai 

sveikatai ir vystymuisi 

Produktai, būtini vaikų 

mityboje! 

 Pienas ir jo produktai, 

 Liesa mėsa (žuvis, vištiena) 

 Duona ir grūdai 

 Vaisiai  

 Daržovės  
  Patys ruoškite maistą ir 

užkandžius. 
  Ribokite riebius ir daug cukraus 

turinčius užkandžius. 
 Valgykite smagioje ir ramioje 

aplinkoje. 
  Išbandykite naujus patiekalus 
  Jei esate alkani, valgykite ne 

pačius mėgstamiausius 
patiekalus. 

  Pasidomėkite produktų, kuriuos 
valgote, maistine verte. 

http://whfoods.org/genpage.php?tname=nutrient&dbid=45
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Suaugusiųjų mityba 

Mityba senatvėje 

Sulaukus 18 metų energijos poreikiai šiek tiek sumažėja. 
Sulaukus 50 metų, energijos reikia dar mažiau, nes lėtėja 

medžiagų apykaita ir fizinis aktyvumas. 
Rekomenduojama paros kalorijų norma suaugusiam vidutinio 

aktyvumo žmogui yra 2000 kcal moterims ir  2500-2800 kcal 
vyrams. 

Senų žmonių maisto medžiagų poreikis beveik nesiskiria nuo 
jaunesnių suaugusiųjų, tik yra šiek tiek mažesnis. 

Organizmui reikalingos visos maistinės medžiagos. Yra svarbu 
pasirinkti paprastus angliavandenius, riebalus ir baltymus, nes 
virškinimas vyresniame amžiuje yra lėtesnis. 

Svarbūs mitybos komponentai yra vitaminas D, kalcis, vitaminas C,  
vitaminas B12 ir geležis. 

 

 

 

Maisto piramidė yra 
svarbi sveikatai ir sveikam 
gyvenimui. 

Sveiki suaugusieji gali 
valgyti viską, tik reikia 
atkreipti dėmesį į kalorijų 
poreikį ir maisto 
medžiagas, kurių reikia 
normaliai medžiagų 
apykaitai.  

Esant medžiagų 
apykaitos 
nepakankamumui ar 
ligoms, reikalinga 
specialus mitybos režimas. 

Daržovės 

Angliavandeniai 
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Mitybos reikalavimai, susiję su 

žmogaus veikla 

Kodėl suvartojamas maisto kiekis yra susijęs su 
žmogaus veikla? 

Maisto suvartojimas yra susijęs su žmogaus veikla todėl, kad 
fiziniam ir/ar intelektiniam aktyvumui reikia didesnio energijos kiekio, 
tuo pačiu ir didesnio kiekio kai kurių maistinių medžiagų, 
dalyvaujančių aktyvioje maisto medžiagų apykaitoje. 

Žmogaus veiklas galima išskirstyti į: 

1.  – kai organizmas dalyvauja tik gyvybės palaikymo Poilsį

medžiagų apykaitos veikloje 

2.  – kasdienė rutina (pvz. ilgas Sėdimą (mažo aktyvumo)

sėdėjimas prie  kompiuterio, televizoriaus, automobilyje ar kita 
sėdima veikla)  ir poilsio laikas 

3. – kasdienė rutina (pvz. ėjimas į autobuso Vidutinio aktyvumo   

stotelę, žolės pjovimas, sniego kasimas)  

4. – aktyvi aerobika, plaukiojimas, tenisas,  Aukšto aktyvumo 

futbolas, važiavimas dviračiu. 
  

  Vidutinio ir aukšto aktyvumo fizinė 
veikla padarys kvėpavimą gilesnį ir 
širdies plakimą greitesnį.   

  Intelektinei veiklai reikalinga 
energija, kaip ir vidutinio aktyvumo 
fizinei veiklai. Ypatingai, egzaminų 
metu. 

  Skirtingi energijos poreikiai 
žmonėms yra dėl genetinių 
skirtumų, kūno apimčių ir 
sandaros.  
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Įvairių profesijų žmonių žalingi mitybos įpročiai 

Svarbu žinoti! 
Pagal žmogaus veiklas, yra skirtingi energijos ir maistinių 

medžiagų poreikiai:: 
 Fizinė veikla Energijos poreikis 

1. Poilsis 25 kcal/kūno kg /dienai 
2. Mažas aktyvumas 30-35 kcal/kūno kg /dienai 
3. Vidutinis aktyvumas 40-45 kcal/kūno kg /dienai 
4. Aukštas aktyvumas 45-50 kcal/kūno kg /dienai 

 

Daug šiuolaikinių darbų apima sėdimąjį darbą, kai darbas yra 
intelektinis ir atliekamas sėdint ant kėdės.  

Mokiniai mokyklose taip pat turi tokių įpročių. 
 
Kodėl sėdėjimas yra negeras įprotis? 

 Todėl, kad energijos suvartojimas yra mažas. Intelektinės 
veiklos metu kai kurie žmonės vartoja saldumynus, 
saldžius gėrimus, dėl ko gaunama labai didelis kiekis 
kalorijų. Organizmui tiek nereikia, todėl jos kaupiamos 
kaip riebalai. Tai veda link nutukimo – dažniausios ligos 
sėdimąjį darbą dirbantiems žmonėms.  
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