
Žuvis ne tik Kūčių stalui 

                                            

Nauda  

• Puikus visų baltymų, geležies ir kai kurių mineralų šaltinis. 

• Kai kuriose gausu vitamino A. 

• Jose yra omega 3 riebalų rūgščių. 

 

Trūkumai 

• Kai kuriose gali būti gyvsidabrio. 

• Dažnai brangiai kainuoja. 

Ant šakutės pasmeigtas žuvies gabaliukas yra išties koncentruotų maistingųjų medžiagų klodas, 

tačiau pasaulio gyventojai žuvies suvartoja keliskart mažiau nei mėsos ar paukštienos. Didesnis 

žuvies ir mažesnis mėsos vartojimas teikia didelę nauda sveikatai. 

Vakarų šalių gyventojų mitybos racione yra vidutiniškai dvigubai daugiau baltymų negu reikia; 

tai lyg ir neturėtų būti problema, išskyrus tai, kad paprastai pasirenkamuose produktuose (galvijų 

mėsoje ir pieno produktuose) yra itin gausu sočiųjų riebalų. Žuvyse ir moliuskuose – priešingai – 

gausu baltymų, mažai kalorijų, taip pat mažiau riebalų nei daugelyje mėsos rūšių. Didžiąją dalį riebalų 

žuvyse sudaro polinesočiosios riebalų rūgštys, kurios išlieka skystos, net kai yra šaldomos (jeigu 

žuvyse būtų daug sočiųjų riebalų, jie sustingtų į kietą masę ir neleistų joms judėti šaltoje natūralioje 

aplinkoje). Tiesa, kai kuriuose moliuskuose yra cholesterolio, tačiau mažai sočiųjų riebalų, ir visai 

nepanašu, kad jie didintų cholesterolio kiekį kraujyje. 

Kur yra omega 3 riebalų rūgščių? 

Visose jūrų gėrybėse yra omega 3 riebalų, o gausiausia – kardžuvėse, lašišose, 

ledžuvėse, skumbrėse, kefalėse, pietinėse reksijose, upėtakiuose, jūrų karšiuose, 

dryžnugariuose tunuose, sardinėse, silkėse ir melsvaakėse. 

Nauda sveikatai 

Dvi trys suvartotos žuvys per savaitę mažina širdies ligų riziką. Tai tapo akivaizdu, kai mokslininkai 

pastebėjo, kad Grenlandijos gyventojai, Japonijos žvejai ir Kanados eskimai visiškai neserga 

vainikinių arterijų ligomis. Visas šias tris grupes siejo mityba, kurios pagrindas buvo baltymai, 



gaunami iš žuvies. Mokslininkai, patyrinėję mitybos poveikį kitose gyventojų grupėse, pastebėjo, kad 

vyrai, kurie reguliariai 2 – 3 kartus per savaitę valgė žuvį, rečiau patirdavo širdies smūgius negu jos 

atsisakiusieji. 

Tyrimo metu nustatyta, kad vyrų, kurie valgė žuvį bent kartą per savaitę, mirčių skaičius nuo infarktų 

sumažėjo 52 proc. lyginant su tais, kurie žuvį valgė kartą per mėnesį ar rečiau. Iki šiol nėra žinoma, 

ar šį efektą sąlygojo vienas faktorius ar daugiau, tačiau žuvų taukų poveikis – akivaizdus. Žuvų 

taukuose gausu nesočiųjų riebalų rūgščių, kurios vadinamos omega 3. Šios riebalų rūgštys mažina 

kraujyje esančių trombocitų sukibimą, todėl mažiau tikėtina, kad jie susijungs ir sudarys krešulius. 

Jos taip pat didina raudonųjų kraujo kūnelių lankstumą, dėl kurio jie gali lengviau prasiskverbti pro 

mažyčius kapiliarus bei nuslopinti arterijos sienelių uždegimą ir sumažinti trigliceridų kiekį kraujyje. 

2003 m. publikuotas tyrimas, kurio metu buvo stebimi 43000 vyrų, parodė, kad tie, kurie 1 – 3 kartus 

per mėnesį suvalgydavo 85 – 140 g. žuvies, 43 proc. rečiau patyrė ischeminį priepuolį (vienas 

dažniausių priepuolių, sukeliamas kraujo krešulių). 

Žmogaus organizmas naudoja omega 3 rūgštis gamindamas cheminių junginių prostaglandinus, kurie 

atlieka svarbų vaidmenį slopinant uždegimus ir kitose imuninės sistemos funkcijose. Keletas tyrimų 

atskleidė, kad mityba kurioje buvo apie 230 g kasdienei žuvies porcijai prilygstantis žuvų taukų 

kiekis, sumažino skausmingus reumatoidinio artrito simptomus. Mokslininkai mano, kad naudingą 

poveikį lėmė omega 3 riebalų rūgštys, ypač – eikozapenteno rūgštis (EPA). Atrodo, kad šios riebalų 

rūgštys skatina junginų prostaglandinų ir kitų medžiagų gamybą, kurios uždegiminiuose procesuose 

dalyvauja mažiau aktyviai nei iš sočiųjų ir polinesočiųjų riebalų susidarantys junginiai. Uždegimą 

mažinantis omega 3 rūgščių poveikis buvo tyrinėtas kaip galima Krono ligos ir opinio kolito gydymo 

metodas.  

Kai kurie tyrimai leidžia teigti, kad žmonės, kurie reguliariai valgo žuvį, rečiau patiria senatvinių 

mąstymo ir atminties sutrikimų. Kiti tyrimai omega 3 stoką sieja su dažnesniais depresijos atvejais.  

Australijoje atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 3500 senyvo amžiaus suaugusiųjų, 

parodė, kad dalyviai, valgę žuvį bent 1 – 3 kartus per mėnesį, buvo apsaugoti nuo senatvinės akies 

vyzdžio degeneracijos, kuri yra viena svarbiausių aklumo senatvėje priežasčių.  

 

Maistinė vertė 

Visose žuvyse gausu maistinių medžiagų, ypač baltymų, niacino, vitamino B12, cinko, magnio ir 

kitų. Lašišose, sardinėse ir kardažuvėse itin gausu vitamino A ir D. Be to, konservuotų lašišų ir 

sardinių kauliukai yra puikus kalcio šaltinis. Žuvyse yra labai daug baltymų, nes ant jų ilgo skeleto 

(ilgesnio nei sausumos gyvūnų) laikosi didelė masė raumenų. Klaidingai manoma, kad kuo tamsesis 

žuvies raumeninis audinys, tuo daugiau aliejaus jame yra. Iš tiesų tamsi spalva susidaro nuo pigmento 

mioglobino, kuris kaupia deguonį raumenyse. Žavią rausvą lašišų ir upėtakių kūnų spalvą lemia 

karotenoidinis pigmentas astaksantinas, kurį jie gauna su vėžiagyviais ir vabzdžiais, kuriais minta.  

Maistiniu požiūriu tarp žuvų, specialiai auginamų rezervatuose ir sugaunamų atviruose vandenyse, 

yra šioks toks skirtumas – „laukinėse“ žuvyse itin gausu omega 3 riebalų. Kai kuriose šalyse yra kilęs 

susirūpinimas dėl dirbtinai auginamų žuvų, nes jose gali būti polichlorintųjų bifenilų (PCB) -teršalų, 

randamų pakrančių rajonuose.  

 



Kiek pakanka? 

Dėl akivaizdžios žuvies produktų naudos širdžiai ir kraujagyslėms mitybos specialistai rekomenduoja 

per savaitę suvalgyti dvi porcijas žuvies. Kiti mano, kad per savaitę reikalingos trys porcijos žuvies 

naudingoms omega 3 riebalų rūgštims gauti.  

Žuvų taukų papildai gali būti rekomenduojami kai kuriems žmonėms, tačiau pirmiausia reikia 

pasitarti su gydytoju, nes jie gali suskystinti kraują. Ieškokite produktų, kuriuose yra dviejų omega 3 

riebalų rūgščių – eikozapenteno (EPA) ir dokozahekseno (DHA) – derinys. Atsisakykite žuvų kepenų 

taukų kapsulėse, nes tai koncentruotas vitaminų A ir D šaltinis; šie vitaminai vartojami dideliais 

kiekiais ir ilgą laiką gali apnuodyti organizmą.  

 

Perkantiems žuvį 

Pirkdami šviežią žuvį rinkitės tą, kurios oda yra šviesi ir blizganti; skaidrios, išsipūtusios akys, 

standžiai prigludę žvynai, tvirtas raumeninis audinys. Turi būti juntamas šviežias jūros aromatas be 

jodo bei amoniako priemaišų ir stipriai netrenkti žuvimi. Žuvį pirkite tik ten , kur ji parduodama ant 

ledo. 

Pirkite tuną, kuris yra konservuotas savo sultyse; tuno konservai su aliejumi turi daugiau kalorijų, be 

to aliejus nėra aukščiausios rūšies.  

 

Kaina ir paruošimas 

Šviežia žuvis yra brangi, tačiau ją pirkti ekonomiškai apsimoka. Jeigu perkate visą žuvį, iš galvos ir 

kaulų galite išsivirti neriebią žuvienę. Žuvį derinkite su nedideliu kiekiu angliavandeniu: gabalėlį 

virtos lašišos susmulkinkite ir patiekite su špinatų makaronais arba menkės file sumaišykite su bulvių 

koše ir žolelėmis, ir visai šeimai pagaminkite žuvies pyragą. Žuvį paruošti labai lengva – ji greitai 

išverda. Skonis išlieka ją troškinant, verdant, kepant orkaitėje, ant atviros ugnies ar kepsninėje. 

Venkite patiekalų, kurie patiekiami su riebiais padažais, - jie sumenkina mažai kalorijų turinčios 

žuvies vertę.  

Rūkyta žuvis: lašišos, skumbrės, menkės. Rūkytoje žuvyje, nors ji labai skani paprastai būna labai 

daug druskos. Todėl ją reikėtų vartoti tik retkarčiais ir tik labai mažais kiekiais arba iš viso atsisakyti 

tiems, kurių kraujospūdis aukštas. 

Šaldyti žuvų piršteliai. Žuvų piršteliai yra labai populiarus šaldytas produktas, ypač mėgstamas vaikų, 

kurie paprastai nemėgsta žuvies. Tačiau jie labai riebūs, nes yra kepami apvolioti trupiniuose. Kepkite 

juos orkaitėje, o ne aliejuje, paskaninkite citrinų sultimis, o ne riebiu padažu; taip sumažinsite riebalų 

kiekį.  

Raudonieji ir juodieji ikrai, lašišų ikrai. Eršketų ikrai yra aukščiausios kokybės ikrai, tačiau taip pat 

ir patys brangiausi. Ikrai genda labai greitai, tad juos reikia pirkti šviežius, laikyti šaldytuve ir patiekti 

inde su ledais. Juose gausu natrio. Ikrų turėtų atsisakyti turintys aukštą kraujo spaudimą. 

Parengė Diana Gedminienė, Šiaulių visuomenės sveikatos biuro specialistė, vykdanti visuomenės 

sveikatos stiprinimo programą. 

 


