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Vasarą gyventojai dažniau nei kitais metų laikais skundžiasi įvairiais 

skrandžio ir žarnyno negalavimais – padaugėja apsinuodijimo maistu ir žarnyno 

infekcijų atvejų. Kol vasara dar tik įsibėgėja ir žada palepinti šiluma, o iš daržų ar 

turgų namo grįžtame pilnais krepšiais gėrybių, Šiaulių visuomenės sveikatos biuro 

specialistai įspėja saugotis užteršto, sugedusio ar netinkamai laikyto maisto. Neplautų 

vaisių ar uogų, per ilgai šilumoje laikytos mėsos, jūros gėrybių, pieno gaminių, gesti 

pradėjusių daržovių, neaiškių grybų vartojimas gali baigtis ne tik pilvo skausmais ar 

viduriavimu, bet ir neplanuotomis atostogomis ligoninės palatoje. 

Norint išvengti šių sveikatos sutrikimų, reikėtų nepamiršti, jog svarbūs yra 

visi maisto ruošimo etapai: pirkimas, laikymas, maisto ruošimas ir vartojimas. 

• Saugus apsipirkimas 

Šaldytus maisto produktus pirkite paskiausiai. Kaip įmanoma greičiau maisto 

produktus nugabenkite į namus. Neimkite prekių su pažeista pakuote. Nepirkite maisto 

produktų pasibaigus jų galiojimų laikui. Laikykite šviežią mėsą, paukštieną atskirai 

nuo kitų maisto produktų. 

• Maisto produktų laikymas 

Greitai gendančius maisto produktus būtina laikyti tinkamoje temperatūroje, 

pageidautina nešiojamuose šaldymo įrenginiuose ar specialiose maisto gabenimo 



talpose su ledo pakuotėmis, kuriuos reikia padėti kuo vėsesnėse vietose. Šaldymo 

įrenginiai turi būti išvalyti, švarūs. 

• Kryžminė tarša 

Kryžminė tarša yra viena pagrindinių maisto užteršimo mikroorganizmais priežasčių, 

todėl reikia stengtis, kad termiškai neapdoroti pusgaminiai (ypač žalia paukštiena) 

nesiliestų su jau pagamintais, paruoštais valgyti produktais ar patiekalais. 

Pusgaminiams ir patiekalams pjaustyti būtina naudoti atskirus peilius bei lenteles, 

plauti įrankius ir priemones prieš ir po jų panaudojimo. 

• Maisto ruošimo temperatūra 

Privalu įsitikinti, ar termiškai apdorojamas maistas yra pakankamai iškepęs. Pvz. ant 

žarijų kepama mėsa gali greitai apskrusti, bet viduje būti neiškepusi. Todėl prieš 

vartojant reikia perpjauti ir įsitikinti, ar mėsa tolygiai iškepusi. Rekomenduojama turėti 

specialų termometrą, kuriuo pamatuoti kepinių vidaus temperatūrą (ji turi būti ne 

žemesnė kaip +75 ºC, išskyrus specialiai ruošiamus ne visai iškepusius gaminius). 

• Vanduo ir žaliavos 

Vandenį maisto gamybai reikia naudoti tik kokybišką, rinktis šviežius produktus ir 

geras žaliavas iš patikimų tiekėjų. Vaisius ir daržoves būtina gerai nuplauti. Negalima 

naudoti produktų, kurių tinkamumo vartoti laikas pasibaigęs. 

• Higiena 

Gaminantys maistą privalo plauti rankas vandeniu su muilu prieš valgio ruošimą ir po 

jo, plauti ir valyti visus maisto gaminimui naudojamus paviršius bei įrankius. 
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