
 

 

Lapkričio 8 – oji - Europos sveikos mitybos diena 

 Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad 

lapkričio 8-ąją minima Europos sveikos mitybos diena. Sveika mityba yra vienas 

pagrindinių sveikatą lemiančių gyvensenos veiksnių bei ligų riziką mažinančių 

elementų. Visuomenės sveikatos specialistai primena sveikos mitybos principus ir 

pagrindines sveikos mitybos taisykles. 

3 pagrindiniai mitybos principai: 

1. Saikingumas. Tai pagrindinis sveikos mitybos principas. Net ir būtina maisto 
medžiaga, jeigu jos vartojama per daug, gali turėti neigiamą poveikį sveikatai.     

2.  Įvairumas. Su maistu būtina gauti apie 40 maisto medžiagų. Reikia valgyti kuo 

įvairesnį maistą. Vartojant ir augalinius, ir gyvūninius maisto produktus bus 
patenkinami organizmo poreikiai šioms medžiagoms. 

3. Balansas. Tai tinkamas baltymų, riebalų, angliavandenių, vitaminų, mineralinių 

medžiagų santykis bei optimalus energijos kiekis maisto produktuose. 

 

 

 



Mitybos taisyklės, kurios turėtų tapti jūsų sveikais įpročiais: 

Papusryčiaukite                                                      

Be galo svarbu pasiruošti dienai. Papusryčiavę ne tik jausitės sotūs, bet ir nereikės 

kramsnoti užkandžių, kuriuose gausu riebalų ir cukraus, bet ir gausite nuostabų 

mikroelementų užtaisą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Valgykite daržovių ir vaisių 

Manoma, kad augaliniuose maisto produktuose esantys pigmentai ir kiti cheminiai 

junginiai, suteikiantys jiems ryškią spalvą, turi vėžį slopinančių savybių. Dabar 

dietologai jau sutinka su išmintingų žmonių raginimu kasdien suvalgyti bent jau trijų 

skirtingų spalvų daržoves ir dviejų rūšių vaisius 

Kokia yra norma? 

Per dieną patariama suvalgyti mažiausiai 5 daržovių porcijas. Porciją sudaro pusė 

puodelio žalių ar virtų daržovių, puodelis lapinių salotų ar pusė puodelio daržovių 

sulčių. Mitybos specialistai pataria rinktis įvairias šviežias ir termiškai apdorotas 

oranžinės, raudonos, tamsiai žalios ir geltonos spalvos daržoves, priklausančias 

kryžmažiedžių (kopūstų) šeimai – tai pekininiai kopūstai, brokoliai, briuseliniai 

kopūstai, baltagūžiai ir mėlynieji kopūstai, žiediniai kopūstai, lapiniai kopūstai, 

kaliaropės, garstyčių lapai ir ropės. Valgykite svogūnines daržoves – svogūnus, 

česnakus. Šie augalai turi antioksidantų, vitaminų, mineralų ir nuo ligų saugančių 

junginių. 

Angliavandeniai – ne visi žalingi 

Daugelis žmonių tiki: kuo mažiau suvartos angliavandenių, tuo bus sveikesni. 

Tačiau tyrimai rodo, kad tai netiesa. Naudingų angliavandenių (ypač - neskaldytų 

grūdų) vartojimas yra svarbus gerai savijautai. Gerai žinoma, kad neskaldyti grūdai 

yra puikus skaidulų šaltinis, tačiau naujausias tyrimas parodė, kad sveikatai 

reikalingų savybių turi ir juose esantys vitaminai, mineralai, antioksidantai, ir kiti 

augaliniai cheminiai junginiai. Vartojant neskaldytus grūdus apsisaugoma nuo 

diabeto, vėžio ir širdies ligų. 

 



Rinkitės natūralų maistą 

Kai tik galite, keiskite produktus į natūralius – dėl savo sveikatos ir planetos gerovės. 

Neabejokite, kad jei organizmas su maistu gaus tik tai, kas natūralu, bus tik į gera. 

Be to, jei visi imsite kitaip vertinti, ką perkame, gaminame ir ką valgome, jei imsime 

pirkti geresnį maistą ir mažiau išvaistysime, mūsų maisto sistema tik gerės.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Vanduo reikalingas, kad gyventume 

Vanduo neturi  kalorijų ir kitų maistinių medžiagų, tačiau be jo išgyventume tik 

keletą dienų. Organizmui netekus 5-10 proc. vandens, prasideda sunki dehidratacija, 

o 15-20 proc. praradimas yra mirtinas. 

Kiek vandens mums reikia? 

Žmogaus organizmas turi gauti pakankamai vandens, kad šlapimas būtų šviesus, o 

ne tamsiai ar ryškiai geltonas. Suaugusiajam per dieną reikėtų išgerti 6-8 stiklines 

vandens. Ne mažai vandens yra ir maisto produktuose: vaisiuose ir daržovėse yra 

70-90 proc., kiaušiniuose – 75 proc., mėsoje, paukštienoje ir žuvyje – 50-75 proc., 

duonoje – 35 proc. vandens. 

Vandens poreikis kasdien skiriasi. Daugiau vandens turėtume išgerti karštu oru, 

mankštindamiesi, karščiuodami, būdami peršalę ar sirgdami kokia nors kita liga. 

Daugiau jo reikia nėštumo metu amniotiniam skysčiui palaikyti, kraujo tūriui 

padidinti, normaliam vaisiaus vystymuisi užtikrinti. Kūdikį maitinančios motinos 

privalo daugiau gerti vandens, kad geriau gaminusi pienas, kurio 87 proc. sudaro 

vanduo. 

Svarbu, kiek gaunate baltymų 

Nors baltimai neatskiriama mūsų mitybos dalis, jų, kaip ir viso kito, reikėtų gauti 

tinkamą kiekį. Baltymai tai kūno statybinė medžiaga: jie naudingi viskam, kas lemia, 

kaip augame, taisomės, kaip jaučiamės, kaip skaidome ir įsisaviname medžiagas, 

kaip kovojame su ligomis ir infekcijomis. Optimalus 19-50 metų moterims 

reikalingas baltymų kiekis yra 45 g per dieną, 55 g – to paties amžiaus tarpsnio 

vyrams, 7-10 metų vaikams – 28 g, o 4-6 metų vaikams reikėtų 20 g baltymų. 

 



Daugiau skaidulų 

Daugumai mūsų skaidulų reikia daugiau. Jų daugiausia yra augaliniame maiste, jos 

priskiriamos prie angliavandenių. Mes su maistu gauname dviejų skirtingų rūšių 

skaidulas, ir jos, vienodai svarbios, vaidina lemiamą vaidmenį: 

 Klampios, arba netirpios, skaidulos - daugiausiai jų esama viso grūdo maisto 

produktuose, kukurūzų spragėsiuose, bulvių lupenoje, džiovintuose vaisiuose, 

riešutuose, pupelėse, saldžiuosiuose kukurūzuose, brokoliuose ir morkose. 

Virškinimo sistema jų nesuvirškina, bet tai gali padaryti žarnyno 

mikroorganizmai, o skaidulos atlieka svarbią funkciją – padeda maistui ir 

išmatoms keliauti žarnomis, todėl žarnyne nekyla jokių bėdų. Vartojant 

daugiau skaidulų galima įveikti vidurių užkietėjimą. 

 Neklampios, arba tirpios, skaidulos – jų esama tokiame maiste kaip avižos, 

miežiai, džiovinti ankštiniai, batatai, šviežios pupelės ir žirniai, obuoliai, 

apelsinai ir avokadai. Jos pasikeičia keliaudamos per virškinamąjį traktą, ten 

jos fermentuojamos bakterijų. Kada skaidulos sugeria vandenį, jos pasidaro 

kaip želatina. Šios skaidulos gali sumažinti cholesterolio kiekį kraujyje. 

 

Reikia ir riebalų 

Žinoma, riebalų reikia vartoti saikingai, bet sveikos mitybos pagrindas yra sveiki 

riebalai, tad kai galite rinkitės nesočiųjų riebalų šaltinius, tokius kaip alyvuogės ir 

skystas augalinis aliejus, riešutai, sėklos, avokadai ir gausiai omega-3 riebalų 

rūgščių turinčios riebios žuvys. Sveiki riebalai suteikia energijos ir padeda mums ją 

kaupti, saugo ir šildo vidaus organus ir padeda įsisavinti riebaluose tirpius vitaminus 

bei kitas maisto medžiagas. 

Išsimiegokite 

Atrodytų, taip paprasta, bet pakankamai išsimiegoti yra absoliučiai būtina, nes tai 

vienas svarbiausių gerą sveikatą lemiančių veiksnių – turime duoti kūnams žūtbūt 

reikalingo laiko augti, sveikti ir atsikurti. Jei ilgesnį laikotarpį miegame mažiau nei 

šešias ir daugiau nei devynetą valandų, tai padidina riziką susirgti, tad neabejotinai 

verta paskirti laiko ir pasirūpinti susikurti teisingą miego režimą. 

 



Valgiaraštyje - pieno produktai 

Pieno produktai, pienas ir jo pakaitalai (tokie kaip migdolų arba avižų pienas) 

dovanoja mums maistinių medžiagų įvairovę. Tik nemirškite, kad mūsų racione 

turėtų būti ir natūralaus pieno, kefyro, jogurto ir truputis sviesto bei sūrio. 

Judėkite 

Judėjimas yra neįtikėtinai svarbu, aktyvumas turėtų būti natūralus visų kasdienio 

gyvenimo aspektų įprotis - meskime sau iššūkį ir natūraliai gyvenkime aktyviau, kas 

dieną ir visiškai paprastai truputį daugiau pajudėdami! 

Atsisakykite alkoholio 

Atsisakykite alkoholio ir taip leiskite savo kepenims pailsėti. Net ir kokybiškas 

alkoholis kūnui yra ne nauda, o nuodas, ir jame yra labai daug kalorijų. Be to, jis 

lemia patį blogiausią pasaulyje elgesį! 

 

 ,,Jei žmogus nėra pats sau gydytojas, jis kvailys.” 

                                                                                                                              Hipokratas 
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