
Alergiško vaiko mityba: praktiški 
patarimai auginantiems 

 

     Alergija maistui yra stipri atsakomoji imuninės sistemos reakcija į organizmui netinkamą medžiagą, kuri ne 

visada organizmui yra kenksminga, tačiau imuninis atsakas gali sukelti simptomus ir ligą. 

     Vaikui dėl alerginės reakcijos gali: 

o prasidėti sloga; 

o atsirasti akių ar gomurio niežulys; 

o prasidėti čiaudulys, kosulys; 

o atsirasti patinimas – viso kūno ar kai kurių vietų; 

o išberti akis, ausis, lūpas, liežuvį, gerklę; 

o sukilti dusulys; 

o pasireikšti vėmimas, viduriavimas. 

Paprastai simptomai pasireiškia per keletą minučių tik suvalgius alergiją sukeliančio maisto arba, kai kuriais 

atvejais, buvus kontaktui su alergiją sukeliančiu produktu ir išlieka iki keleto valandų. 

    Žemiau lentelėje pateikiamas sąrašas produktų, kurie daugelyje mokslinės literatūros šaltinių įvardinami kaip 

alergizuojantys vaiko organizmą. 

Dažniausiai alergines reakcijas iššaukiantys 

maisto produktai 

Kiaušiniai, žuvis, jūros produktai, ikrai, 

kviečiai, rugiai, braškės, žemuogės, vaisiai 

(apelsinai, mandarinai, greipfrutai), ananasai, 

melionai, persimonai, salieras, šokoladas. 

Nepageidaujamas organizmo reakcijas 

sukeliantys maisto produktai 

Grynas pienas, pieno produktai, vištiena, 

avižos, žirniai, grikiai, soja, pupos, abrikosai, 

vyšnios, kiviai, avokadai, medus. 

Alergiškiems žmonėms rekomenduojami riboti 

maisto produktai 

Dažikliai, aromatą suteikiantys priedai, 

emulsikliai, konservantai, skonio priedai 



(jogurtai, vaisių sultys, greitai paruošiamos 

sriubos ir košės, gazuoti gėrimai, saldainiai, 

kramtomosios gumos ir kt.). 

     Tėveliams reikėtų atkreipti dėmesį, kad nustačius alergiją tam tikram maisto produktui, dėl efektyvaus dietos 

laikymosi lygiagrečiai būtina vengti ir galimųjų ,,paslėptųjų‘‘ alergenų. Paslėptųjų pieno (ir laktozės) alergenų 

galima aptikti šiuose maisto produktuose: sausainiuose ir pyraguose, pusryčių dribsniuose, sūrio padaže, 

sriubose su grietinėle, pieniniame kreme, pieniniame šokolade, blynuose ir sklindžiuose, kai kurių rūšių duonoje 

ir margarine, pieniškose dešrelėse. Galimų gliuteno ar glitimo alergenų galima aptikti šiuose maisto 

produktuose: pudinguose, trapučiuose, vaisių batonėliuose, įvairiuose karštųjų patiekalų padažuose, manų 

kruopose, tešloje keptose daržovėse, rūkytuose mėsos gaminiuose, karamelizuotuose saldainiuose, žuvų 

piršteliuose. Soja taip pat vartojama daugelyje pagamintų ir parduotuvėse parduodamų produktų. Etiketėse ji 

gali būti įvardijama labai įvairiai, kartais net ,,užslėpta‘‘, pvz., hidrolizuotas augalinis aliejus, augalinis aliejus ir 

lecitinas.  

     Taip pat yra svarbu skirti pseudo alergijas, kurios yra šešis kartus dažnesnės, nuo tikrųjų. Citrusiniai vaisiai, 

šokoladas, medus, riešutai, cukrus, žemuogės, braškės, kiviai ir kiti produktai vadinami pseudo alergenais, 

todėl, kad organizmas gali reaguoti ne į patį produktą, o į suvalgytą jo kiekį. Pvz., nuo vienos skiltelės apelsino 

odos neišbers, bet suvalgius daugiau įvyks stipri alerginė reakcija. 

     Kai kam iškyla klausimas, ar termiškai apdorotas baltyminis maistas nebesukels alergijos. Tiesa ta, kad 

suskaidyti baltymai nebebus pavojingi, tačiau ne visi baltymai šildomi suskyla. Taigi, ruošiant maistą 

alergiškam vaikui, reikia atminti:  

- verdamos daržovės ir vaisiai dažnai praranda alergiją sukeliančias savybes; 

- dauguma žuvies, mėsos, jūros gėrybių, kiaušinių, grūdų alergenų yra atsparūs temperatūros poveikiui; 

- nuo gaminimo būdo priklauso produkto alergiškumas, pvz., skrudinti žemės riešutai labiau kelia alergiją 

nei virti; 

- dažniausiai nepageidaujamas reakcijas sukelia šviežios ar šaldytos raudonos spalvos uogos ir vaisiai, 

todėl reikėtų vartoti nesukeliančias alergijos baltas uogas arba raudonąsias apvirti. 

 


