
Sveika dieta karštą vasaros dieną  

 

 

Nesvarbu, ar mus kankina karštos ir kaitrios vasaros dienos, ar 

tenka iškęsti didelius temperatūros svyravimus, tačiau reikia žinoti, kad tam, 

kad mūsų organizmas lengviau išlaikytų tokiomis dienomis jam tenkantį 

krūvį, turime tikslingai maitintis. Pasirodo, kad sveikatai palankų 

valgiaraštį varginančiomis vasaros dienomis sudaryti nėra sunku. 

Šiuo gražiuoju metų laiku žmogaus organizmas iš natūralių 

produktų gali ypač intensyviai įsisavinti vitaminus, mineralines medžiagas 

bei mikroelementus. Todėl mes turėtume išnaudoti tai, kad šiais mėnesiais 

nuimami derliai ir kuo dažniau valgyti mūsų krašte išaugintų vaisių ir 

daržovių. 

Tačiau nereiškia, kad turime valgyti tik šviežius vaisius ir 

termiškai neapdorotas daržoves. Priešingai: vasaros dieta turi būti 

subalansuota ir įvairialypė. Idealiai šiuo atveju tinka Viduržemio jūros 



regiono šalių mityba – tai lengvas ir sveikas maistas. Viduržemio jūros 

regiono šalyse širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis sergama gerokai 

rečiau nei pas mus. Tuose kraštuose gerokai ilgesnė ir vidutinė gyvenimo 

trukmė. 

Na, o kokios gi svarbiausios Viduržemio jūros regiono šalių 

virtuvės ypatybės? 

 

 Kaip šaltas užkandis gerai tiks traškios termiškai neapdorotų daržovių 

salotos su šalto spaudimo alyvuogių aliejumi. Alyvuogių aliejuje 

gausu mononesočiųjų riebalinių rūgščių, dar kitaip žinomų kaip 

omega 9. Alyvuogių aliejus turi antioksidantų (vit. E, chlorofilo, 

karotinų ir kt.), kurie, kaip manoma, padeda apsisaugoti nuo vėžio 

(ypatingai žarnyno).  

 
 Valgykite mažiau liesos mėsos, bet daugiau jūrų žuvies. Žuvyje yra 

omega – 3 riebalų rūgščių, profilaktiškai saugančių kraujagysles nuo 

ankstyvo kalkėjimo.  



 
 Valgykite pilno grūdo lakštinius ir makaronus – jie suteiks energijos, 

o sotumo jausmas tęsis dvigubai ilgiau nei skanaujant įprastus 

makaronus. Pilno grūdo makaronai įsisavinami kur kas lėčiau nei 

įprastiniai, palaipsniui. Todėl mes turime dvigubai daugiau laiko 

išnaudoti kalorijas, kurias gavome. Juk pavalgę iškart nebėgame 

sportuoti, ar ne? Taip pat ilgiau jaučiamės sotūs, nebelieka poreikio 

užkandžiauti. O juk puikiai žinome, kad dėl nuolatinio užkandžiavimo 

auga svoris. 

 

Makaronus geriausia valgyti iki 15 val., kai mūsų medžiagų 

apykaita yra greičiausia ir kai mums reikia daugiausia energijos. 

Geriausiai jie dera su daržovėmis arba su pomidorų tyre. Beje, 

makaronai turėtų būti ne garnyras, bet pagrindinis patiekalas, kad per 

daug neapkrautumėte savo skrandžio. Prieš makaronų patiekalą 

suvalgykite šviežių daržovių salotų, tokiu atveju dar prasitęs sotumo 

jausmas ir palengvės virškinimas. 

 



 

 Desertui – švieži vaisiai ar vaisių salotos iš obuolių, kriaušių, uogų. 

 
 

Karštomis vasaros dienomis svarbu laikytis dar vienos taisyklės – 

reikia valgyti 5 kartus per dieną, bet po nedaug, o ne tris kartus sočiai 

prisivalgyti. Jeigu šitaip elgsitės, tuomet organizmui teks daug 

mažesnis krūvis.  

Rekomenduojama vartoti kuo mažiau perdirbtus maisto 

produktus ir, kalbant apie mėsą, tai turėtų būti šviežia mėsa. Perdirbtos 

mėsos gaminius rekomenduojama vartoti retai kad ir dėl 

kancerogeninių medžiagų ar kitų maisto priedų. Taip pat reikia 

atkreipti dėmesį, kad šie gaminiai yra labai sūrūs ir riebūs, todėl juos 

tikrai nerekomenduojama vartoti kasdien. 

 

Vasarą (kaip tik tuo metu, kai nuimamas daržovių ir vaisių 

derlius) kiekvieną dieną reikėtų suvalgyti po pusę kilogramo vaisių ir 

pusę kilogramo daržovių. Be to reikėtų stengtis valgyti raudonų, žalių, 

geltonų ir oranžinių daržovių ir vaisių. Suvalgius tokį kiekį tokio 

mišinio, gaunama apie1,5 g gydomojo poveikio augalinių pigmentų 

(iš viso apie 5000 skirtingų medžiagų). 

Karštą ir kaitrią vasaros dieną jokiu būdu negalima pamiršti, kad 

reikia gerti daug skysčių (kad inkstai liktų sveiki, oda būtų jauna, o 

nuotaika gera). Sveikiausia būtų tokią dieną išgerti 1,5-2 l mineralinio 

vandens arba nesaldintos žolelių arbatos. Be to, troškulį numalšinti 



galima ir valgant – šiam tikslui gerai tiks visų rūšių melionai, agurkai, 

vynuogės ar prinokę pomidorai. 
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