
 

 

 

 

 

 

 

Kaip laikyti maistą, kad išvengti apsinuodijimo 
Vasara – pats smagiausias metų laikas, kada laukia atostogos, draugai, gamta ir 

pramogos. Kiekvienais metais, atšilus orams, žmonės labai daug laiko praleidžia ne tik darbe, 

namuose, bet ir gamtoje. Tačiau lepinanti šiluma yra didžiausias priešas daugeliui maisto 

produktų. Maisto produktai gali sukelti negalavimų, jei į juos pateks salmoneliozės, listeriozės ar 

kitų per maistą plintančių infekcijų sukėlėjai.  
 

Apsinuodijimo maistu simptomai 
 

Apsinuodijimas dažniausiai pasireiškia šiais simptomais: skausmingais pilvo spazmais, 

galvos svaigimu, skausmu, pykinimu, vėmimu. Visi šie negalavimai gali savaime praeiti per 1-2 

dienas, jei užtrunka ilgiau – būtina kreiptis į gydytoją. Į gydytoją kreiptis reikia ir tada, kai 

pakyla kūno temperatūra, pasidaro sunku kvėpuoti, ryti maistą, sutrinka regėjimas, jaučiamas 

raumenų sunkumas, vėmimo metu išvemiamas kraujas,  keletą dienų intensyviai viduriuojama, 

jei organizmas neteko daug skysčių, kamuoja troškulys ar nepraeina nuolatiniai skausmai pilvo 

apačioje. Itin svarbu skubiai kreiptis pagalbos, jei apsinuodijote valgydami grybų, konservuotų 

mėsos ar jūros gėrybių produktų. Net ir menkiausias apsinuodijimas yra labai pavojingas 

mažiems vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms ir įvairiomis lėtinėmis ligomis sergantiems 

asmenims.  

Temperatūra, susijusi su maisto ruošimu, yra dažniausia apsinuodijimo maistu klaida. 

Karštomis dienomis maisto vartojimo laikas ribotas – paprastai 2-3 paros, todėl būtina atkreipti 

dėmesį į produkto tinkamumo vartoti terminą, pažymėtą ant pakuotės. Nereikėtų pagaminto 

maisto šilumoje laikyti ilgiau nei 2 valandas. Ypač greitai genda visi pieno, mėsos ir žuvų 

produktai, kulinarijos gaminiai, daržovių mišrainės, tortai ir pyragaičiai su kremu. Šiuos 

produktus reikėtų laikyti šaltai nuo pagaminimo iki valgymo. 

Vaisius, uogas ir daržoves prieš vartojimą reikia gerai nuplauti tekančiu vandeniu.  Kai 

nėra vandentiekio vandens, rekomenduojama perpilti verdančiu vandeniu. Prieš vartojimą 

džiovintus vaisius ir riešutus taip pat būtina gerai nuplauti. 

 

 

 



Kaip išvengti apsinuodijimo maistu?  
 Prieš gaminant patiekalus iš žalios mėsos, paukštienos, kiaušinių ir baigus juos 

gaminti, nuplaukite rankas, stalus, indus, įrankius (išvengsite kryžminės taršos). 

 Pagaminto maisto nedėkite į indus, kuriuose laikėte žalius maisto produktus. Jeigu 

neturite pakankamai indų, prieš dėdami kruopščiai išplaukite. 

 Dažnai skalbkite virtuvines pašluostes ir kempinėles. 

 Greitai gendančius produktus (pieną, majonezą, pyragaičius su kremu) laikykite 

šaldytuve. 

 Stipriai sušaldytus produktus atšildykite šaldytuve, o ne kambario temperatūroje. 

 Nevalgykite žalių kiaušinių, nepakankamai termiškai paruoštos mėsos arba 

paukštienos. 

 Nevalgykite namie pagamintų konservų, kurių dangteliai išpūsti arba pažeisti. 

 Gerkite kokybišką vandenį. 

 Nepirkite maisto iš prekeivių, kur neužtikrintos tinkamos maisto tvarkymo ir laikymo 

sąlygos. 

 

Kaip užtikrinti maisto produktams tinkamą temperatūros grandinę: 

Pirkite produktus prekybos vietose, esančiose arčiausiai namų ar poilsio vietų arba 

naudokite šaltkrepšį; 

Prieš sudedami maisto produktus į šaldytuvą, įsitikinkite, kad jame nustatyta tinkama 

temperatūra (optimali šaldytuvo vidaus temperatūra: šaldytuvuose nuo 0°C iki 4°C, šaldikliuose  

- ne aukštesnė nei - 18°C); 

Jei neturite šaldytuvo, nenaudokite greitai gendančių maisto produktų; 

Nebenaudokite maisto produktų, kurių pakuotės pažeistos, praplėštos, paskutinę jų 

galiojimo dieną (tik neatidarytos maisto pakuotės, saugomos šaltai išsilaiko iki paskutinės 

galiojimo dienos). 

 

                         Per atostogas nepamirškite rankų higienos 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prieš ruošdami maistą, visada 

nusiplaukite rankas. Rankas plaukite ir 

maisto ruošimo metu, ypač tada, kai 

tvarkote žalią mėsą, paukštieną arba žuvį, 

bei tada, kai pradedate dirbti su kitais 

maisto produktais, pavyzdžiui, ruošiate 

salotas. Nusiplaukite rankas ir prieš valgį. 

Jei stovyklaujate ir nėra vandens įrenginių 

kur galima nusiplauti rankas, naudokite 

drėgnas antiseptines servetėles arba rankų 

dezinfekcinį skystį. 



 

Nevirtus ir virtus maisto produktus ruoškite atskirai, naudojant skirtingus indus 

Naudokite atskirus indus termiškai neapdorotam ir apdorotam maistui; 

Visi indai ir įrankiai, nepamirškite ir grilio žnyplių, kurie lietėsi su žalia mėsa, turi būti 

kruopščiai nuplauti, prieš juos naudojant su virta ar kepta mėsa bei kitais maisto produktais; 

Nenaudokite marinato, kuriame buvo marinuota žalia mėsa su paruošta valgymui mėsa, 

arba prieš tai jį termiškai apdorokite. 

Mėsą gerai iškepkite grilyje. Tinkamas virimas/kepimas gali sunaikinti daugumą 

pavojingų mikroorganizmų. Gyvūninės kilmės maistas turi pasiekti 70° C temperatūrą, kadangi 

tokioje temperatūroje sunaikinami mokroorganizmai netgi kai jų koncentracija yra didelė. 

Neragaukite termiškai neapdorotos maltos mėsos. Iš anksto paruoštą ar ilgiau šaldytuve laikytą 

maistą prieš vartojimą būtina gerai pakaitinti.  

Ką daryti jei apsinuodijote: 
Pirmiausia gerkite daug skysčių. Skysčių trūkumą organizme rodo tai, kad žmogus nori 

vemti, tačiau neturi kuo. Rekomenduojama mažais gurkšneliais gerti paprastą ar negazuotą 

mineralinį vandenį, nes organizme reikia atstatyti skysčių ir elektrolitų balansą, todėl, kad 

vėmimo metu pasišalina tiek skysčiai, tiek naudingi mineralai. 

Apsinuodijus reikėtų vengti “sunkesnio” maisto, vaisių ir daržovių, alkoholio, cukraus bei 

kofeino turinčių gėrimų.  

Pirma pagalba: 
 jei apsinuodijęs žmogus sąmoningas, sukelkite vėmimą (duokite išgerti 1-2 litrus šilto 

vandens, kiškite pirštus į burną, dirginkite ryklę). 

 Paverskite žmogų ant šono, kad neužspringtų išvemtu skrandžio turiniu; 

  Apklokite apsinuodijusį, nes jis nejaučia šalčio; 

  Stebėkite apsinuodijusio kvėpavimą ir tikrinkite pulsą.  

  Nepalikite apsinuodijusio vieno.  

  Kvieskite greitąją pagalbą. 

Vėmimo negalima sukelti, jei:  

 apsinuodijo rūgštimi arba šarmu (galima duoti išgerti stiklinę pieno);  

 apsinuodijo benzinu, žibalu, kitokiu kuru;  

 ištiko širdies priepuolis (arba įtariamas širdies infarktas);  

 prasidėjo traukuliai; 

 apsinuodijusysis yra nesąmoningas; 

 apsinuodijo kūdikis iki 6 mėn. 

 trys paskutiniai nėštumo mėnesiai. 
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