
 

Tuščių kalorijų produktai 
Balandžio 7-ąją – pasaulyje minima Pasaulinė sveikatos diena. Tačiau 

2018-ųjų Pasaulio Sveikatos Organizacijos (PSO) mitybos ataskaitos duomenys 

šiurpina: su mityba susijusių ligų rodikliai vieni prasčiausių per visą istoriją. Ne 

išimtis ir Lietuva – širdies ir kraujagyslių ligos vis dar dažniausia ankstyvos mirties 

priežastis, o dėl šių ligų atsiradimui įtaką darančio antsvorio kenčia daugiau nei pusė 

šalies suaugusiųjų. Specialistai pabrėžia, kad siekiant išvengti padarinių būtina 

susirūpinti mityba. Laimei, į sveikatai palankesnių produktų gamybą įsitraukia ne tik 

įstatymų leidėjai, bet ir verslo atstovai. 

Miltiniai patiekalai 

Duona, makaronai, picos pagrindai – gali būti sveikatos ir figūros draugai 

arba priešai. Nelygu, iš kokių miltų pagaminti.  

Pačiuose grūduose yra labai daug naudingų medžiagų: ląstelienos, B 

grupės vitaminų, mineralų, mangano, fosforo, kalcio ir kt. Tačiau gūdų virsmas 

miltais pereina daug etapų: valymo, apdirbimo, malimo, po kurių naudingų 

organizmui medžiagų sumažėja arba visai nebelieka. Ar žinojote, kad vienas kviečio 

grūdas gali būti susmulkinamas net į 20 000 miltų dalelių? O tam, kad miltai būtų 

baltesni gali būti naudojamos cheminės medžiagos (organiniai peroksidai, kalcio 

peroksidas, azoto dioksidas, azodikarbonamidas ar kitos)? Balikliais ir gerikliais 

apdoroti miltai padidina iš jų kepamų kepinių tūrį.  

Taigi išvalytuose smulkintuose kvietiniuose miltuose – mažai naudos, 

atvirkščiai – tuščios sudėtinių angliavandenių kalorijos tukina, trikdoma žarnyno 

veikla, skatinamas vidurių užkietėjimas, o dėl to, kad apdoroti miltiniai produktai 

organizme greitai suskaidomi į gliukozę, cukraus lygis kraujyje greitai pakinta – tai 

turi įtakos ir sunkumo jausmui bei nuotaikų kaitai. Verčiau gaminius iš tokių miltų 



pasilikite tik ypatingiausioms progoms. Miltinius patiekalus ypač mėgsta vaikai, tačiau 

jais lepindami mažuosius padarysite „meškos“ paslaugą – jų mityba taps nevisavertė. 

Ką daryti? 

Baltus kvietinius miltus keiskite į rupius, speltos, grikių. Naudingiausi yra 

viso grūdo miltai, kuriuose likusios visos grūdui būdingos sudėtinės dalys: luobelės, 

endospermas, aleurono sluoksnis ir gemalas – visas grūdo gėris. Atidžiai rinkitės 

„sveikuoliškus“ batonus ir duonas – dažniausiai juose būna kelių rūšių miltų ir 

papildomų, organizmui nereikalingų priedų. Skaitykite etiketėje, kiek viso grūdo miltų 

ir skaidulų yra produkte. Rinkitės produktą, kuriame yra ne mažiau kaip 2 g (100 

produkto) skaidulų. 

Baltieji ryžiai 

Ryžiai dažnai siūlomi kaip sveikesnis bulvių ar duonos pakaitalas, bet ar 

tikrai? Vėlgi žiūrint, kokie. Mažiausiai naudingi, netgi atvirkščiai, yra baltieji – be 

lukšto, kur kas labiau apdoroti nei kitų rūšių. Nuo ryžių pašalinus apvalkalėlius ir 

gemalus dingsta ir maistingosios medžiagos, tad baltieji ryžiai tiesiog padidina cukraus 

kiekį kraujuje ir realios naudos organizmui nesuteikia. 

Ką daryti? 

Baltuosius ryžius keiskite nevalytais ar rudaisiais, kuriuose tris kartus 

daugiau skaidulų, daugiau vitamino B, yra seleno, kalio, baltymų, vertingųjų 

aminorūgščių. Nevalytuose ryžiuose nėra gliuteno, mažiau angliavandenių. Dar dvi 

naudingos ryžių rūšys – juodieji ir raudonieji. Ryžiai žmogui, be minėtų medžiagų, 

naudingi dar tuo, kad geba prisijungti kenksmingas su maistu patenkančias medžiagas 

bei druskų sankaupas ir efektyviai jas pašalinti iš organizmo. Prieš verdant ryžius juos 

rekomenduojama nuplauti ir pašalinti krakmolo perteklių. Norint sutrumpinti ryžių 

virimo laiką, juos galima iš anksto pamirkyti vandenyje – bent pusvalandį. 

Džiovinti vaisiai 

O štai džiovinti vaisiai – produktas, kurį daugelis dietologų rekomenduoja 

kaip sveikesnę saldumynų ir užkandžių alternatyvą. Tik neapdairiai pasirinkę produktą, 

vėlgi galite gauti daugiau žalos nei naudos. Pirma, džiovinti vaisiai paprastai 

apdorojami sulfitais (sieros junginių grupė), kurie konservuoja produktą. Sulfitai gali 

sukelti alergines reakcijas. Nors yra nustatytos leistinos šių medžiagų normos maisto 

produktuose, mums juk nenurodoma, kokį produktų su leistinais alergenais galime 

suvartoti. Sulfitų taip pat randama uogienėse, kepiniuose, konservuotose daržovėse, 

sultyse, kiaulienoje, vynuogėse, vyne ir kitur. Antra, „džiovinti vaisiai“ mūsų 



vaizduotėje kuria paveikslą, tarsi vaisiai iš tiesų  buvo gražiai džiovinti saulėje....Tačiau 

dažnai šie vaisiai būna apdoroti aukšta temperatūra ir netenka didelės dalies vertingų 

medžiagų. Trečia, įsitikinimas, kad džiovintame vaisiuje yra tik mūsų organizmui 

naudingesnė fruktozė, taip pat gali būti klaidingas – kai kurie produktai yra verdami 

sirupe, tad nesužinosite, kokio ir kiek cukraus iš tiesų suvartosite. 

Ką daryti? 

Visuomet geriausia vaisius ir uogas valgyti nedžiovinus arba džiovintis 

patiems. Jei norisi pirktinių, atidžiai skaitykite etiketes, ypač produktų, parduodamų 

prekybos centruose. Dažnai naudojami priedai: cukrus, sieros dioksidas (E220), kalio 

sorbatas (E202), citrinų rūgštis (E330), dažikliai E102, E110, E124, E129, E133, 

augalinis aliejus (saulėgrąžų arba palmių), kurie prailgina galiojimo laiką, padeda 

išlaikyti produkto spalvą ir  prekinę išvaizdą. Rinkitės  tuos gaminius, kuriuose mažiau 

priedų, ekologiškus, sertifikuotus. Džiovintus vaisius rekomenduojama gerai perplauti 

arba dar geriau išmirkyti vandenyje. 
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