
Sveikos mitybos skatinimas namuose 
       Ne paslaptis, kad vaikai vietoje natūralių produktų mieliau rinksis tai, ką matė reklamoje, dažniausiai 

apdorotus,  ir patiekalus patiekalus. Tokiu atveju didžiausia atsakomybė yra tėvų rankose, tik suvienijus 

jėgas galima pasiekti, kad vaisiai, daržovės ir kiti švieži produktai sudarytų kuo didesnę vaiko dienos 

raciono dalį. 

 

      Kiek ir ko valgyti? Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijomis, per dieną 

vaikas turėtų suvalgyti ne mažiau kaip 400 g šviežių daržovių, žalumynų, uogų, vaisių. Bendras 

suvartojamas cukraus kiekis neturėtų viršyti rekomenduojamų 12 g, druskos kiekis – 5 g, reikėtų valgyti 

daugiau skaidulinių medžiagų turinčių produktų, naudoti nerafinuotą augalinės kilmės aliejų, patiekalai turi 

būti neprikepę, nepridegę ir nepervirti. 

 

      Džiaugiamės, kad sveikų produktų vartojimas populiarėja. Šiai dienai Lietuvos gyventojų suvalgomų 

vaisių, daržovių ir uogų kiekis pasiekė rekordiškai didelį skaičių, vienam tautiečiui per metus dabar 

vidutiniškai tenka apie 100 kg daržovių ir 79 kg vaisių bei uogų. 

 

      Šie pokyčiai atsilieps ir mažųjų mitybos įpročiuose – nuo mažens žinodami, kodėl geriau rinktis morką 

nei šokoladinį saldainį, šiais įpročiais vadovausis ir suaugę, perduos juos ateities kartoms. 

 

      Netinkama mityba sąlygoja ne tik nutukimo vystymąsi, ji lemia II tipo diabeto atsiradimą, kraujo lipidų 

apykaitos sutrikimą, hipertenziją, metabolinio sindromo išsivystymą, virškinimo sistemos  ir kitas ligas. 

Kasdien žmogaus organizmas turi gauti apie 40 pavadinimų maisto medžiagų: baltymų, riebalų, 

angliavandenių, mineralinių medžiagų, vitaminų ir kitų, kurie reikalingi žmogaus gyvybinėms funkcijoms 

palaikyti.  Angliavandeniai – tai pagrindinė energiją teikianti maisto medžiaga, turinti sudaryti daugiau kaip 

pusę per parą gaunamų kalorijų (55 proc.). Daug angliavandenių yra grūduose ir jų produktuose, bulvėse, 

daržovėse ir vaisiuose. Baltymai – tai ląstelių sudedamoji dalis, kuri gerina audinių gijimą ir jų augimą, 

reguliuoja organizmo veiklą, kovoja su infekcijomis ir kt. Daug baltymų yra mėsoje, kiaušiniuose, žuvyje, 

pieno produktuose, ankštinėse daržovėse, riešutuose.  Riebalai – tai glicerino ir riebiųjų rūgščių junginiai. Su 

riebalais organizmas gauna ir riebaluose tirpių vitaminų – A, D, E, K, riebalai pagerina šių vitaminų 

įsisavinimą. Riebalų gausu riešutuose, svieste, kiaulienoje, pieno produktuose, riebioje žuvyje, avokaduose ir 

kt. Riebalai turi sudaryti iki 30 proc. paros maisto davinio energinės vertės. 

     Tinkama mityba turi remtis trimis principais: saikingumu, įvairumu ir subalansavimu. Norint išlikti 

sveikiems, tiek suaugusiesiems, tiek vaikams būtina laikytis pagrindinių sveikos mitybos rekomendacijų: 

 valgyti maistingą, įvairų, dažniau augalinį nei gyvūninės kilmės maistą; 

 kelis kartus per dieną valgyti grūdinių produktų, ypač viso grūdo produktų- kruopų, duonos, pilno grūdo 

makaronų; 

 kelis kartus per dieną valgyti įvairių, dažniau šviežių, skirtingų spalvų daržovių ir vaisių (nors 400 g per dieną); 

 mažinti riebalų vartojimą, gyvūninius riebalus, kuriuose yra daug sočiųjų riebalų rūgščių, keisti kokybiškais 

augaliniais aliejais, vartoti šalto spaudimo aliejų dedant į jau pagamintus patiekalus, mažiau vartoti aliejuje 

kepto maisto, naudoti kitus gaminimo būdus – kepimą ant grotelių, virimą, ruošimą garuose. 

 riebią mėsą ir mėsos produktus keisti ankštinėmis daržovėmis, žuvimi, paukštiena ar liesa mėsa; 

 vartoti liesą pieną, rauginto pieno produktus (rūgpienį, kefyrą, jogurtą, varškę, sūrį); 

 rinktis maisto produktus, turinčius mažai cukraus, rečiau vartoti saldžius gėrimus, saldumynus; 

 valgyti nesūrų maistą, bendras druskos kiekis maiste, įskaitant gaunamą su rūkytais, sūdytais, konservuotais 

produktais, duona, neturi būti didesnis kaip vienas arbatinis šaukštelis (5 g), vartoti joduotą druską; 

 valgyti reguliariai; 

 gerti pakankamai skysčių, ypač vandens – 30 ml. 1 kg. kūno svorio ir kasdien aktyviai judėti. 



 

 

 

 


