
SPALIO 16 - OJI – PASAULINĖ MAISTO DIENA 

 

Pasaulinė Maisto diena – yra ne tik šventė apie mūsų turimą nuostabų ir labai įvairų 

maistą, tačiau ir apie tai, kad šiuo metu pasaulyje yra labai daug žmonių, kurie jaučia maisto 

nepriteklių – badą. Įvairiose pasaulio kraštuose milijonai žmonių kenčia nuo maisto trūkumo. 

Dalyje pasaulio vietų tai yra išties masinė problema, su kuria turime kovoti drauge. Skamba 

beprotiškai, kad dalis žmonių ant stalo gali patiekti įvairiausių patiekalų iš viso pasaulio, valgyti 

prabangiausiuose restoranuose, mėgautis viešbučiais su „Ultra all inclusive“ maitinimo tipu, kai 

kita pasaulio dalis neturi ką padėti ant stalo.  

Taip pat Pasaulinė Maisto diena – yra ir apie tai, kad turėtume maitintis sveikiau, valgyti 

daugiau daržovių, laikytis sveikesnės mitybos principų ir daryti tai, ko reikalauja mūsų 



organizmas. Nors šioje srityje mūsų suvokimas gerėja, pradedame suprasti kas yra geras maistas, 

o ko mūsų organizmui geriau vengti. Tačiau mes dar nepasiekėme tos ribos, kai galėtume 

pasidžiaugti, jog viską apie tai žinome ir mokame. Tad ši šventė yra puiki proga dar kartą 

atkreipti dėmesį ir suprasti kas yra sveika ir naudinga, o kas žalinga.  

MAISTO PRIEDAI 

Naudingi ar žalingi? 

Šimtmečiais žmonės į savo maistą dėdavo įvairių prieskonių, konservantų ir dažiklių. 

Daugiau kaip 30000 maisto produktų, esančių mūsų prekybos centruose, turi vieną ar keletą 

priedų. 

Druska ir cukrus yra dažniausiai į perdirbamus maisto produktus dedamos medžiagos, 

nors kai kuriose pasaulio šalyse jas apibūdina kaip „sudedamąsias dalis“ , o ne kaip priedus.  

 

AR EGZISTUOJA KINŲ RESTORANŲ SINDROMAS? 

Skonio stipriklis natrio glutamatas (MSG) yra plačiai vartojamas Azijos virtuvėje. Iš 

tikrųjų jis nekeičia maisto skonio, jis veikia liežuvį išplėsdamas tam tikrų skonių pajutimą, o kitų 

– sumažindamas. Jis paslepia visus nemalonius skonius ir išryškina maloniuosius. MSG 

natūraliai randamas džiovintuose jūros dumbliuose, bet dažniau yra gaminamas iš melasos arba 

iš kviečių ar kukurūzų krakmolo.  

MSG gali sukelti galvos skausmą ar ypatingą reakciją. Tačiau tai gali kilti ir dėl kitų 

priežasčių. Kai kurie žmonės stengiasi vengti MSG, nes bijo patirti vadinamąjį kinų restorano 

sindromą. Dėl to restoranai pradėjo kabinti iškabas: „Pagaminta be MSG“.  Histaminas, 

tiraminas ir feniletilaminas, kurių yra kinų virtuvėje naudojamose juodosiose pupelėse, 

džiovintuose grybuose ir sojos padažuose, gali sukelti paraudimą, širdies plakimo padažnėjimą ir 

galvos skausmą.  

MAISTO PRIEDAI GALI BŪTI NAUDINGI 

Priedai gali būti naudojami maisto produktams apsaugoti, pailginti jų vartojimo laiką arba 

padaryti maistą patrauklesnį vartotojui. Kai kurie priedai atlieka daugiau nei vieną vaidmenį. 

Leidžiama naudoti maisto dažiklius, aromato ir skonio stipriklius, konservantus, dirbtinius 

saldiklius, antioksidantus, drėgmę palaikančias medžiagas, enzimus, emulsiklius, rūgštingumą 

reguliuojančias medžiagas, stabilizatorius, tešlos puriklius ir suslėgtąsias dujas, kuriomis maistas 

išpurškiamas iš flakonų.  

Visi leidžiami priedai privalo būti nurodomi maisto pakuotėje kartu su sudedamosiomis 

dalimis pagal kiekį mažėjančia tvarka. Priedai gali būti nurodomi pagal pavadinimą arba pagal 

tarptautinio ženklo E priimto Europos komisijos identifikavimo skaičiaus numeraciją. Išimtis – 



kai kurie mažų kiekių junginiai gali būti vadinami tiesiog aromatizatoriais. Jeigu priedas arba bet 

kokio aromatizatoriaus sudedamoji dalis yra įrašyta kaip dažnai sukelianti alergiją, ji būtinai turi 

būti nurodyta. Tai – grūdai, turintys glitimo, kiaušiniai, vėžiagyviai, žuvis, pienas, žemės 

riešutai, sojų pupelės, riešutai, sezamų sėklos ir kt.  

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANTYS MAISTO PRIEDAI 

Maisto priedai yra labai svarbūs siekiant, kad maistas būtų saugus ir patrauklus 

vartotojams. Maisto reguliavimo tarnybos, prieš patvirtindamos maisto priedus, tikrina, ar jie yra 

nekenksmingi, ar teisingai naudojami technologiniame procese, ar vartotojai bus aiškiai 

informuoti apie juos.  

MAISTO PRIEDO TIPAS APTINKAMA FUNKCIJA 

KONSERVANTAI 

Benzoino rūgštis ir benzoatai Gaiviuosiuose gėrimuose, 

aluje, marinuotose daržovėse, 

vaisių sultyse ir salotų 

padažuose.  

Pratęsia vartojimo laiką ir 

apsaugo produktą nuo 

bakterijų bei kitų 

mikroorganizmų. 

Nitritai ir nitratai Perdirbtuose mėsos 

produktuose (dešrelėse, 

rūkytuose kiaulienos 

gaminiuose, kumpyje, 

saliamyje). Rukytoje žuvyje. 

Pratęsia vartojimo laiką ir 

apsaugo maisto produktą nuo 

bakterijų; išsaugo mėsos 

spalvą. 

Sulfitai Džiovintuose vaisiuose ir 

daržovėse, dešrelių apvalkale, 

virtose krevetėse ir vyne. 

Pratęsia vartojimo laiką ir 

apsaugo maisto produktą 

bakterijų; išsaugo džiovintų 

vaisių spalvą ir drėgmę. 

ANTIOKSIDANAI 

Askorbo rūgštis (vitaminas C) 

Ir askorbatai 

Vaisių sultyse ir gėrimuose, 

sausų grūdų mišiniuose. 

Apsaugo sultis nuo 

patamsėjimo, pagerina 

kvietinių miltų kepimo 

savybes. 

BHA Kramtomojoje gumoje, greitai 

paruošiamuose bulvėse ir 

riebiame maiste, kuris gali 

apkarsti. 

Pratęsia vartojimo laiką ir 

apsaugo produktą nuo 

kartumo. 

Tokoferolas (vitaminas E) Įvairiuose aliejuose ir 

riebaluose. 

Apsaugo riebalus nuo kartumo 

ir kitokio pakenkimo maistui 

dėl deguonies poveikio. 

DAŽIKLIAI 

Anato ekstraktas, beta 

karotenas, briliantinis mėlis 

FCF, karminas, maistinė 

žaluma 5, tartrazinas 

Perdirbtuose maisto 

produktuose, ypač 

saldumynuose ir gaminiuose, 

skirtuose vaikams, 

gaiviuosiuose gėrimuose, 

kepiniuose, glajuose, leduose, 

Maistą daro patrauklesnį. 

Atgaivina apdirbimo metu 

prarastą spalvą. Suteikia 

spalvą dirbtiniu būdu 

paskaninamam maistui, pvz. 

žemuogių skonio želė. 



sūriuose, marinuotose 

daržovėse, sriubose, 

padažuose ir kario mišiniuose. 

SKONIO STIPRIKLIAI 

Disodium guanilatas Konservuotoje mėsoje ir jos 

produktuose. 

Pagerina daugelio 

konservuotų ir perdirbtų 

maisto produktų skonį. 

Hidrolizuotas daržovių 

baltymas 

Mišiniuose, sultiniuose ir 

perdirbtuose mėsos 

produktuose. 

Pagerina daugelio konservų ir 

perdirbtų maisto produktų 

skonį. 

Natrio glutamatas (MSG) Kinų maiste, sausuose 

mišiniuose, sauso sultinio 

kubeliuose ir konservų 

dėžutėse, perdirbtoje ir 

šaldytoje mėsoje. 

Sustiprina skonio jutimą ir 

todėl maistas atrodo 

skanesnis. 

EMULSIKLIAI, STABILIZATORIAI IR TIRŠTIKLIAI 

Karagenanas, glicerolis, 

pupenių tirštiklis, lecitinas, 

pektinas, sorbitolis, stearatai 

Padažuose, sriubose, 

kepiniuose, desertuose, 

leduose, mažo riebumo 

varškės sūriuose, džemuose, 

želė, prieskoniuose, šokolade 

ir medžiagose, skirtose maisto 

ruošimui. 

Pagerina perdirbamų maisto 

produktų tekstūrą, padidina jų 

glotnumą, tirštumą ir kiekį. 

Išlaiko drėgmę ir apsaugo nuo 

aliejaus bei vandens 

išsiskyrimo. 

 

IŠIMTYS 

Dauguma maisto priedų yra nekenksmingi, tačiau pasitaiko išimčių ir kaskart naujai įvertinus jie 

būna išimami iš rinkos. Kai kurie dažikliai yra uždrausti vienuose šalyse, tačiau leidžiami kitose, 

vadinasi, kai kuriais atvejais „nekenksmingumas“ yra diskutuotinas dalykas. 

ATSITIKTINAI PATEKĘ MAISTO PRIEDAI 

Daug priedų į maistą patenka augimo, apdirbimo ir pakavimo metu. Kai kurie netyčia 

patekę priedai gali sukelti didesnį pavojų sveikatai nei konservantai ar kiti specialiai dedami 

priedai. Kai kuriuose maisto produktuose galima rasti pesticidų, purškiamų ant javų ir įterpiamų į 

žemę, likučių. Į maistą patekę aplinkos teršalai, pavyzdžiui gyvsidabris ar švinas, yra 

kenksmingi, jeigu suvartojamas didelis jų kiekis. 

ĮSPĖJIMAS 

Atidžiai stebėkite, ar nėra geltonos spalvos dažiklio tatrazino (102). Jis sukelia neigiamų 

reakcijų jautriems, alergiškiems žmonėms, netoleruojantiems aspirino ir sergantiems astma. Gali 

pasireikšti šie simptomai: dilgėlinė, niežėjimas, sloga ir astma. Jis nekelia didelio pavojaus 

daugeliui žmonių, tačiau laikomas netinkamu naudoti gaminant vaistus vaikams. 



IŠMINTINGAS POŽIŪRIS 

Dauguma maisto priedų nekelia pavojaus sveikatai, tačiau juos vartoti reikia apdairiai ir 

saikingai; o daugelio galima visiškai atsisakyti. Kai kurie priedai sukelia problemų žmonėms, 

turintiems tam tikrų sveikatos sutrikimų. 

Tie, kurie turi aukštą kraujospūdį ar privalo laikytis bedruskės dietos, turėtų tikrinti visų 

perdirbto maisto produktų etiketes, ar nėra natrio druskų, pavyzdžiui, natrio glutamato (621). 

Tačiau priedai, kuriuose yra natrio, suteikia jo tik truputį, palyginus su tuo, kiek gaunama iš 

maisto produktų, į kuriuos dedama druskų. Žmonės, besistengiantys sumažinti cukraus 

vartojimą, turėtų patikrinti, ar nėra laktozės ir kitų sudedamųjų dalių su galūne -„ozė“, kurios yra 

cukraus atmainos. Sulfitai, naudojami siekiant išsaugoti džiovintų vaisių, užšaldytų skrudintų 

bulvyčių ir baltojo vyno spalvą, jautriems žmonėms gali sukelti astmos priepuolius. Kai kurie 

žmonės gali patirti galvos skausmus suvalgę maisto, konservuoto su nitratais, o vaikams, 

kenčiantiems nuo hiperaktyvumo, sutrikimo simptomai gali paaštrėti. Kai kurie priedai žalingi; 

tai ypač pasakytina apie pagerintus pusryčių dribsnius. 

  Konservuotas maistas turi daug daugiau priedų negu švieži maisto produktai. Pavyzdžiui, 

šviežioje mėsoje, paukštienoje ir žuvyje nėra nitritų ir kitokių konservantų, kurių yra rūkytoje ir 

perdirbtoje mėsoje. Daugiausia priedų yra stipriai perdirbtuose maisto produktuose. Jų reikia 

vengti labiau dėl menkos maistinės vertės nei dėl jų priedų. 
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