
Tinkama mityba turi didelę reikšmę žmogaus raidai bei

tolesniam gyvenimui. 

Racionali mityba – žmogus gauna visų ir pakankamais

kiekiais jo organizmui reikalingų maistinių medžiagų. Svarbu

laikytis maitinimo režimo, tinkamai paskirstyti energinę
paros raciono vertę. 

Dėl netinkamos mitybos, stingant maistinių medžiagų,

mažėja apsauginės organizmo ypatybės, silpnėja imunitetas.

Pavojinga ne tik maisto stoka, bet ir jo perteklius: didėja

kūno masė, kyla pavojus atsirasti nutukimui, cukriniam

diabetui ir pan. 

TAIGI MŪSŲ  MITYBA TURI BŪTI TINKAMAI

SUBALANSUOTA,KAD BŪTUME SVEIKI,  TURĖTUME

GRAŽ IĄ  ODĄ ,  STIPRIUS NAGUS, PLAUKUS!

Pagrindinės maistinės medžiagos

Riebalai  30 %
Baltymai 
10 - 20 %

 
 

Angliavandeniai 
50 - 60 %

 
 

KAS YRA TINKAMA MITYBA?
 

TINKAMA MITYBA – MŪSŲ SVEIKATA



RIEBALAIBALTYMAIANGLIAVANDENIAI

turi sudaryti 50-60 % paros davinio

energijos vertės (energinė 1 g vertė –

16,75 KJ/4 kcal)

turi sudaryti 10–15 % energijos vertės

(energinė 1 g vertė – 16,75 kJ / 4 kcal)

turi sudaryti ne daugiau kaip 30 %

paros kaloringumo. Iš jų 70 % turi

sudaryti augaliniai riebalai ir 30 %

gyvūniniai, kuriuose būtų apie 10%

sočiųjų riebalų rūgščių.

PAGRINDINĖS
FUNKCIJOS

aprūpina organizmą energija

palaiko normalią virškinamojo

trakto veiklą

 gerina audinių gijimą ir jų augimą -organizme

sudaro gyvybiškai svarbias struktūras –

raumenų skaidulas, įeina į jungiamojo audinio,

kremzlių, odos, plaukų, kaulų sudėtį
dalyvauja metabolizmo procese - sudaro kai

kuriuos hormonus ir fermentus, o šie

reguliuoja audinių ir ląstelių metabolizmą
svarbūs imuninei sistemai, padeda

organizmui kovoti su ligomis ir infekcija

gamindami antikūnus

antitoksinė medžiaga – slopina nuodingų
medžiagų veikimą organizme

reikalingi organizmo skysčio pusiausvyros

palaikymui

energijos šaltinis bei atsargos (rezervai) - jie

yra kiekvienos ląstelės sienelės ir

membranos esminė dalis

gyvybiškai svarbių organų apsauga,

temperatūros išlaikymas, mechaninė ir

terminė apsauga

gerina maisto kvapą ir skonį. Jie skrandyje

virškinami lėčiau nei baltymai,

angliavandeniai, valgant lėtai vidutinio

riebumo maistą, greičiau atsiranda sotumo

jausmas

riebaluose tirpių vitaminų pernešėjai (A, D, E,

ir K. Be riebalų negalėtume iš maisto

įsisavinti šių vitaminų) 

Grūdai ir jų produktai (ryžiai,

dribsniai, duona ir jos produktai,

makaronai), Daržovės (bulvės,

morkos, pupos, lęšiai), Vaisiai

(džiovintuose vaisiuose cukraus

daugiau negu šviežiuose. Jų daug

bananuose, mažiausiai arbūzuose),

Riešutai ( 10–27 % angliavandenių),

Pieno produktai (laktozė)

Gyvūninių baltymų šaltiniai yra

mėsa, žuvis, jūros produktai,

vištiena, kiaušiniai, pienas ir jo

produktai

Augalinių baltymų šaltiniai yra

grūdai ( kviečiai, rugiai, ryžiai,

kukurūzai, miežiai), sėklos ir

riešutai, ankštinės daržovės

(pupos, lęšiai, sojos)

Nesočiųjų riebalų: riešutai, sėklos,

javai, žalios lapinės daržovės,

augaliniai aliejai, avokadas, riebi

žuvis: lašiša, sardinė ir skumbrė
Sočiųjų riebalų: kiauliena, sviestas,

sūris, grietinėlė, grietininiai tortai ar

pyragėliai

Trans-riebalų: traškučiai, pyragėliai,

riestainiai, spurgos

pagrindiniai
šaltiniai

kiek jos reikia
suvartoti

maistinė medžiaga



Skaidulinės medžiagos (ląsteliena) - tai ligninas ir visi

polisacharidai (celiuliozė, hemiceliuliozė, pektinas ir kt.), kurių
žmogaus virškinimo trakte neskaldo virškinimo fermentai.

Trūkstant skaidulinių medžiagų, susilpnėja žarnyno motorika,

užkietėja viduriai, didėja rizika susirgti  kitomis ligomis.

Skaidulinių medžiagų paros norma 20 - 30g.

Geriausi skaidulinių medžiagų šaltiniai yra rupiai maltų grūdų duona,

dribsniai, sėlenos, lapinės daržovės, ankštiniai, daržovės ir vaisiai

su odele, sėklos. Nedideli kiekiai sėlenų gali būti įdedami į maistą,

norint padidinti jame skaidulinių medžiagų kiekį.

SKAIDULOS G.
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Obuolys
Bananas

Mėlynės (1/2 stiklinės)
Duona 1 riekelė

Brokoliai 1 stiklinė virtų
Kopūstas 1/2 stiklinės
Morkos 1/2 stiklinės

Vynuogės 20 vnt.

maisto produktas maisto produktas SKAIDULOS G.

Alyvuogės 6 vnt.
Apelsinas 1 vnt.

Pupelės 1/2 stiklinės
Žirneliai 1/2 stiklinės

Avižos 3/4 stiklinės
Džiovintos figos 3 vnt.

Graikiniai riešutai 1 šaukštas
Migdolai 1 šaukštas
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9,8
7,7
9,1
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1,1
0,6

skaidulos
 

skaidulos
 

Kokiame maiste
jų daug?
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Vartoti kuo įvairesnių šviežių maisto produktų,

domėtis jų sudėtimi ir rinktis tuos, kuriuose yra

kuo mažiau konservantų, dažiklių ir saldiklių.

Laikytis mitybos režimo, valgyti kas tris valandas.

Per pusryčius ir pietus žmogus gauna daugiau nei

du trečdalius paros raciono kalorijų, o vakarienei

– mažiau nei trečdalį. Vakarieniauti 2 – 3 iki

miego. Stengtis, kad dienos raciono pagrindą

sudarytų grūdiniai produktai.

Valgyti daugiau sezoninių daržovių, uogų ir vaisių,

kai jie pigiausi, o skonis – pats geriausias.

Pirmenybę teikti augaliniams riebalams ir

tinkamai pasirinkti užkandžius: vaisius, riešutus

ar sumuštinį su grūdėta duona ir žuvimi, liesa

mėsa ar mažiau riebiu sūriu.

Vengti riebaluose kepto maisto, o įprasti maistą

troškinti , virti garuose, kepti orkaitėje.

Rinktis mažiau druskos turinčius maisto

produktus ir valgyti mažiau saldumynų.

Kasdien reikia išgerti pakankamai vandens – apie

20 – 40 ml vandens kilogramui kūno svorio (1,5 –

2 l per parą).

Nepersivalgyti it kasdien aktyviai judėti. 

Tinkamas dėmesys valgant (valgymui skirkit

pakankamai laiko, tuo metu daugiau nieko

neveikite (pvz.: nežiūrėkite TV, neskaitykite).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Sveikesnės
mitybos taisyklės

Nuosaikumas. Net ir būtina maistinė

medžiaga, jeigu jos vartojama per

daug, yra žalinga sveikatai.

Įvairumas. Gerai sveikatai išlaikyti

reikia apie 40 maistinių medžiagų.

Subalansuotumas. Tai tinkamas

baltymų, riebalų, angliavandenių,

vitaminų, mineralinių medžiagų

santykis bei optimalus energijos

kiekis maisto produktuose.

1.

2.

3.

Pagrindiniai sveikos
mitybos principai:



Tarp valgymų gali būti dveji užkandžiai. Jiems rinkis daržoves,

salotas, gerti sultis. Užkandžiai turėtų būti kokybiški, kad

suteiktų pakankamai energijos ir būtinų maistinių medžiagų,

būtų patrauklūs ir priimtini!

Užkandžiams tinka šviežių vaisių, uogų salotos, jos gali būti

pagardinamos citrinos sultimis ar vanilinio cukraus pudra ir pan.

Tinka 100 % šviežiai spaustos sultys su vaisių minkštimu (pvz.:

vyšnios, slyvos gabaliukas). Taip pat tai gali būti ir stiklinė

jogurto su vaisiais, riekė ruginės duonos, aptepta riešutų

sviestu ir užberta razinomis bei stiklinė pieno ar riešutai.

UŽKANDŽIAMS NETINKA: saldainiai, pyragaičiai su kremu,

saldūs tortai (išimtis gimtadienio ar kitos šventės proga, bet jos

neturi kartotis dažnai), druska apibarstyti kepinukai, keptos

bulvytės, spraginti kukurūzai ir pan. Taip pat netinka kepti,

rūkyti, rauginti, aliejuje virti, skrudinti, konservuoti, vytinti

patiekalai, grybų patiekalai, sūrūs, saldūs patiekalai ypač gėrimai

su dirbtiniais saldikliais.

Sveikas maistas rekomenduojamas yra natūralus, šviežias,

nesudėtingas, įvairus, saikingai riebus bei saikingai saldus.

kokie turi būti sveiki
užkandžiai?



 paprastųjų
angliavandenių

Kai norisi

triptofano
Trūksta

Valgyti daugiau 

 saldaus
maisto

Kai norisi

chromo
Trūksta

Valgyti daugiau 

 sūraus
maisto

Kai norisi

natrio
Trūksta

Valgyti daugiau 

Cukrus

Druska. Maksimalus druskos kiekis per dieną

turėtų būti 5 – 6 g.

Dešra

Margarinas

Majonezas

Sultinio kubeliai ir greitai paruošiamos sriubos

Greitas maistas (mėsainiai, sūrainiai,

skrudintos bulvytės, traškučiai, kebabai ir pan.)

Konservai

Saldūs gazuoti gėrimai

Sveikatai žalingiausiai
maisto produktai

 SĖKLŲ, 
SOJOS PUPELIŲ,
KALAKUTIENOS

 VIŠTIENOS,
BROKOLIŲ,
VYNUOGIŲ

 RIEBIOS ŽUVIES,
ANAKARDŽIŲ

RIEŠUTŲ, SĖKLŲ



Trys piramidės aukštai pažymėti skirtingomis spalvomis:

apatinis – žalias, vidurinis – geltonas, viršutinis –

raudonas. Tai atitinka šviesoforo spalvų reikšmę.

Apatiniame piramidės aukšte pavaizduoti grūdiniai

produktai, daržovės ir vaisiai. Jų reikia valgyti kiekvieną

dieną.

Antrame aukšte – mėsos ir pieno produktai, mažesnę šio

aukšto dalį sudaro aliejus bei riešutai. Šių produktų reikia

vartoti kasdien arba rečiau, bet saikingai.

Piramidės viršūnę užima tie produktai, kuriuos

rekomenduojama vartoti retai ir mažais kiekiais. Tai

saldainiai, pyragaičiai, cukrus ir druska.

Sveikos mitybos taisyklės puikiai atsispindi sveikos

mitybos piramidėje

Valgykime kuo
įvairesni maistą!



VAKARIENĖPIETŪSPUSRYČIAI

Omletas su žiediniais kopūstais,

salotos su agurkais, pomidorais,

petražolėmis, alyvuogių aliejus,

citrinos sultys, prieskoniai / Kelios

riekelės duonos plonai užteptos

sviestu/ Juodųjų serbentų arbata

be cukraus;

Kukurūzų dripsniai su kraušėmis ar

mangais ir medum/ Sumuštiniai su

kumpiu, sviestu, agurkais,

salotomis/ Mėtų su citrina arbata

be cukraus/ Kava be cukraus

Tinka įvairios košės su vaisiais ar

uogiene, šaldytomis uogomis, duona

kurią toleruojate, mėgstate su mažiau

cukraus, daugiau skaidulinėmis

medžiagomis kartu su žuvies ar mėsos

gabaliuku, sviestas arba užtepėlė,

agurkais ar kitomis daržovėmis,

Arbata/kava be cukraus, šiltas vanduo

su citrina ar kitaip pagardintas ir pan.

Keli pvz.:

Sriuba ryžių su pomidorais/ Žuvies

kotletukai/ Bulvių košė/ Kopūstų su

pomidorais salotos/ vanduo;

Trinta cukinijų sriuba su grietine/

Kepta vištienos krūtinėlė / Pilno

grūdo makaronai/ Salotos su

saldžiąja paprika ir alyvuogių
aliejumi/ Šviežiai spaustos apelsinų
sultys.

Tinka sriuba (stenkitės sriubas virti be

daug prieskonių, sultinio kubelių, taip

pat nekepinkite prieš tai daržovių ant

aliejaus), kepta/ troškinta mėsa ar

žuvis, mėsos pakaitalai, garnyras bei

įvairiausios daržovės ar salotos. Keli

pvz.: Graikiškos salotos/ Vaisių arbata be

cukraus;

Lietiniai su varške natūraliu jogurtu

ir šaldytomis vyšniomis/ Šaltalankių
arbata be cukraus

Tinka įvairios salotos, pieno gaminiai,

taip pat košės, sumuštinukai su

daržovėmis (rimkinės daržovinių miltų
duoną/ batoną), užkepėlės ir pan.

Arbata be cukraus. Keli pvz.:

Šviežių obuolių ir bananų tyrelė;

Riešutų rinkinys „Karališkasis“ (suvalgyti saujelę).

Čia puikiai tiks sauja riešutų, vaisiai, vaisių salotos, šviežiai spaustų sulčių be priedų stiklinė ir t.t. Pvz.:

UŽKANDŽIAI



LINKIU BŪTI SVEIKIEMS
 IR LAIMINGIEMS!

Parengė dietistė Gabija Paulina Juodagalvė


