
Ką reikėtų žinoti apie pyragus, sausainius ir kitus 

kepinius? 

 

                                  

Nauda 

• Vartojami nedideliais kiekiais yra puikus greitos energijos šaltinis. 

• Tai skanūs proginiai užkandžiai ir desertai. 

Trūkumai 

• Daugelyje yra daug kalorijų ir riebalų. 

• Mažai vitaminų ir mineralų. 

• Dažnai yra transriebalų rūgščių. 

 

Žmonių labai mėgstami pyragaičiai, sausainiai, tortai ir kiti konditerijos gaminiai 

maistiniu požiūriu yra mažai vertingi. Juose daug riebalų, cukraus, kitų saldiklių bei kalorijų 

ir gana nedaug vitaminų, mineralų, baltymų, maistinių skaidulų. Blogiausia tai, kad daugelyje 

pakuotėse parduodamų sausainių ir kepinių gausu sočiųjų ir transriebalų, kurie skatina širdies 

ligų vystymąsi. Visi, norintys numesti svorio, turėtų sumažinti tokių maisto produktų 

vartojimą. 

Kaitinant augalinį aliejų aukštose temperatūrose galima gauti hidrintus ir iš dalies 

hidrintus riebalus – pastarieji savo sudėtimi kelia didžiausią žalą žmogaus sveikatai.  

 

Renkantis produktus prekybos vietose reikia itin atidžiai skaityti ženklinimo etiketes bei 

pasidomėti sveriamų produktų sudedamosiomis dalimis. Radus sudedamųjų dalių sąraše iš 

dalies hidrintų produktų, jų reikia vienareikšmiškai atsisakyti.  

Daugeliui žmonių sunku liautis save lepinti ir atsisakyti šių maisto produktų, o vietoj jų 

rinktis maistingesnius. Pagrindinės pyragų, sausainių, tortų sudedamosios dalys yra miltai, 

cukrus, riebalai, kiaušiniai ir pienas. Apskritai kepimui labiau tinka kieti ir sotieji riebalai, 



pavyzdžiui, augaliniai riebalai, sviestas, kokosų aliejus. Tad kepiniuose esantys riebalai 

labiausiai didina žalingojo cholesterolio kiekį kraujyje. 
 

Didelis cukraus kiekis gali paskatinti dantų kariesą ir sukelti problemų žmonėms, sergantiems 

diabetu. Tačiau nauji tyrimai atskleidė, kad daugelis diabetu sergančių žmonių gali toleruoti 

nedidelius saldžių maisto produktų kiekius, ypač jeigu juose mažai sočiųjų riebalų. 

Morkų pyragai, cukinijų ir bananų duonelės bei kiti panašūs kepiniai dažnai siūlomi kaip 

sveikesnė alternatyva. Dažniausiai juose yra tik nedidelis kiekis vaisių ir daržovių, tačiau 

didelis kiekis cukraus, o jų viršus papuoštas kaloringu glajumi. Taigi vietoj kai kurių 

sudedamųjų dalių sveikiau naudoti neriebius pakaitalus. 
 

8 patarimai, kaip sveikiau kepti 

 

Pastaruoju metu pramonės įmonės bei šeimininkės sugalvojo daug neriebių pyragų, sausainių 

ir tortų kepimo būdų. Kai kurie savo skoniu ir tekstūra neprilygsta tradiciniams gaminiams, 

tačiau kiti yra visai puikūs. Eksperimentuokite su savo mėgstamiausiais receptais; riebalų 

kiekį galima sumažinti trečdaliu, o cukraus – net iki pusės kiekio nepabloginant tekstūros ar 

skonio. Štai keletas patarimų, kaip sumažinti riebalų ir cukraus kiekį. 

 

1. Kepdami sausainius ar pyragus naudokite trintus obuolius, džiovintas slyvas, bananus ir 

kitus vaisius kaip bent jau dalies riebalų pakaitalą. Vaisiai suteikia drėgmės ir tekstūros (kurią 

paprastai suteikia riebalai), taip pat saldumo ir ypatingą skonį. 

 

2. Gamindami vaisinius pyragus sumažinkite arba visai nenaudokite cukraus; kad būtų 

geresnis skonis, naudokite daugiau cinamono ir kitų prieskonių. Kartu su rūgščiais vaisiai 

dėkite saldžių vaisių (pvz. figų), o ne cukraus. 

 

3. Sumažinkite riebalų kiekį kepdami pyragą kietu paviršiumi; jų kiekį dar labiau sumažinsite, 

jei padarysite indo formos pyragą su vaisiais arba kepsite pastaruosius tešloje. 

 

4. Kepdami pyragą atsisakykite pusės reikalingų kiaušinių trynių ir naudokite daugiau 

baltymų; tokiu būdu padidinsite baltymų kiekį ir sumažinsite riebalų bei cholesterolio. 

 

5. Gamindami pyrago įdarą, grietinėlę pakeiskite sutirštintu pienu. Panašiai puošimui ar įdarui 

naudokite neriebų jogurto sūrį vietoj riebaus gietinėlės sūrio. Papuošti labai tinka vaisiai. 

 

6. Norėdami padidinti sausainių maistinę vertę ir sumažinti kalorijų kiekį, kaip sudedamąsias 

dalis naudokite nuo seno mėgstamus avižinius sausainius ir vaisių batonėlius. 

 

7. Švenčių progomis patiekite lengvą biskvitinį pyragą su šviežiomis uogomis ir braškių ar 

aviečių padažu. 

 

8. Gaminkite lengvą citrininį varškės pyragą naudodami neriebią varškę, rikotos sūrį, 

sutirštintą nugriebtą pieną, citrinų žievelę ir kiaušinio baltymus. Pyrago viršų apliekite ne 

grietinėle, o neriebiu jogurtu. 

 



 

Dalinuosi skaniu, sveikesniu puikiai tinkančiu bet kokiai progai pyrago receptu ☺  

 

Be miltų! Be cukraus! Švelnus pyragas iš natūralių produktų 

 Ingredientai:  

• 1 didelis obuolys; 

• 2 kiaušiniai; 

• 3 datulės; 

• 6 šaukštai migdolų miltų; 

• 2 valgomi šaukštai kokoso drožlių; 

• 1 arbatinis šaukštelis kepimo miltelių; 

• Galite įdėti džiovintų spanguolių, pridės rūgštumo, puikiai derės su kitais ingredientais.  

Gaminimo eiga: 

1. Per smulkią trintuvę sutarkuokite obuolį. 

2. Smulkiai supjaustykite datules. 

3. Tarkuotą obuolį, pjaustytas datules sudėkite į dubenį ir įmuškite kiaušinius.  

4. Kepimo miltelius sumaišykite su migdolų miltais ir suberkite į obuolių, datulių, kiaušinių 

masę. Gerai išmaišykite. 

5. Masę paskleiskite kepimo formoje, į kurią įklota kepimo popieriaus. Pyrago viršų papuoškite 

migdolų lapeliais arba obuolių skiltelėmis.  

6. Kepkite 35 min. 180 laipsnių temperatūroje.  

Atvėsusį pyragą galite lengvai pabarstyti cukraus pudra.  

 

Rinkitės sveikatai kiek galima palankesnius pyragus ir desertus, kurių sudėtyje yra 

riešutų, sėklų, vaisių, uogų, vietoj baltų miltų, rinkitės pilno grūdo miltus arba maišykite per pusę su 

baltais miltais. Pyragų ir kitų skanėstų nereikėtų valgyti kasdien, pasilepinkite retkarčiais ir po 

nedidelį gabalėlį.  

 

 

                                                                                 D. Gedminienė, visuomenės sveikatos specialistė, 

                                                                                           vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą 

 


