
Riebalai yra būtini mūsų organizmui: dalyvauja hormoninėje

medžiagų bei energijos apykaitoje, atlieka termoreguliacinę

funkciją, padeda įsisavinti visus riebaluose tirpius

vitaminus. Tačiau netinkamas, per didelis kai kurių rūšių

riebalų vartojimas yra siejamas su neigiamais lipidų

pokyčiais kraujyje. 

Deja šiuo metu plačiai paplitusi nuomonė, kad riebalai yra

blogis, kuris didina cholesterolio kiekį kraujyje ir sukelia

širdies ir kraujotakos sistemos ligas. 

Natūraliai maiste esantys riebalai skirstomi į sočiuosius ir

nesočiuosius (mononesočiuosius bei polinesočiuosius).

Sotieji riebalai būna gyvūninės kilmės (riebi mėsa ir jos

produktai, paukštienos odelės, jūrų gėrybės, pieno

produktai, kiaušinių tryniai ir kt.) ir augalinės (pistacijos,

žemės riešutai, kokosai ir kokosų aliejus, palmių aliejus).

Mononesočiųjų riebalų šaltiniai yra aliejai (rapsų, kukurūzų,

sezamų, žemės riešutų), avokadai, riešutai ir kitos sėklos.

Polinesotieji riebalai skirstomi į omega-3 (žuvų taukai, linų

sėmenų, graikinių riešutų, sojų pupelių aliejai) bei omega-6

(kukurūzų, saulėgrąžų, žemės riešutų, sezamų sėklų aliejai

ir kt.).

SOTIEJI IR NESOTIEJI RIEBALAI
MAISTO PRODUKTUOSE –  KAS

TAI? KUO SKIRIASI? 
 



Mononesotieji riebalai: Geras šių riebalų

šaltinis yra rapsų ir alyvuogių aliejus,

dauguma riešutų, avokadai. 

 Polinesotieji riebalai: Esama dviejų

polinesočiųjų riebalų rūšių: Omega-6 ir

Omega-3. Kadangi dauguma mūsų

gauna pakankamai Omega-6 riebalų

vartodami aliejų, svarbu pasirūpinti, kad

gautume ir Omega-3 riebalų. Puikūs jų

šaltiniai yra žuvis (lašiša ir tunas), linų

sėklos, graikiniai riešutai.

 Sotieji riebalai: Raudona mėsa, riebūs

mėsos produktai (tarkim, saliamis),

pieno produktai (grietinėlė ir sviestas)

bei tirštesni augaliniai aliejai (kokosų,

palmių, palmių branduolių) yra geri

sočiųjų riebalų šaltiniai.

Dažnai nesotieji riebalai yra vadinami

geraisiais riebalais, kadangi jie

dažniausiai turi teigiamą poveikį

žmogaus organizmui. 

Sotieji riebalai, dar vadinami

blogaisiais riebalais, kadangi jų

perteklius organizme gali sukelti

sveikatos problemų, tokių kaip didelis

cholesterolio kiekis kraujyje, kuris gali

padaryti įtaką kraujagyslių ir širdies

ligų atsiradimui.

 

RIEBALAI
SKIRSTOMI:



Ant produkto pakuotės žymima: 

iš dalies hidrinti riebalai;

iš kurių dalis dalinai hidrinti;

iš dalies hidrogenizuoti;

kurių dalis hidrinti, dalinai sukietinti ir pan.

Geriausi riebalų šatiniai yra aliejai, pavyzdžiui  linų sėmenų

aliejus, alyvuogių aliejus, įvairių riešutų aliejus, vynuogių

kauliukų aliejus ir t.t. taip pat geri riebalų šaltiniai yra

avokadas, migdolai, riešutų sviestas, alyvuogės, sojų

produktai, riebi šaltųjų vandenų žuvis (lašiša, tunas, upėtakis).

Venkite tokių riebalų šaltinių kaip greitas maistas, sviestas,

sūris, riebi mėsa (kiauliena, jautiena, aviena), vištiena su

odele, įvairūs pusgaminiai, kaip pica, spurgos, keksiukai,

keptas maistas, įvairūs greiti užkandžiai kaip bulvių traškučiai,

krekeriai, popkornai ir t.t

Vaikų maitinimui draudžiami iš dalies hidrinti augaliniai riebalai.

kOKIUS RIEBALUS
VARTOTI?

https://sveika.lt/linu-semenys-ir-ju-nauda-sveikatai/
https://sveika.lt/linu-semenys-ir-ju-nauda-sveikatai/


HIDRINTI RIEBALAI (TRANSPRIEBALAI) - KAS TAI? KAIP JIE SUSIDARO?

 Šie riebalai gali susidaryti natūraliai

atrajojančių gyvūnų  mėsoje ar piene,

tačiau labai nedideliais kiekiais, tad

didelės rizikos širdies ir kraujagyslių
ligoms neturi. Pramoniniu būdu 

 išgauti hidrintiriebalai – tai

chemiškai pakeisti augalinės kilmės

riebalai, kuriuose cheminės reakcijos

metu prie anglies grandinės trans

padėtyje prisijungia vandenilio

atomai. Taip skysti riebalai

paverčiami kietais arba pusiau

kietais riebalais. Transriebalų
rūgščių gali susidaryti ir buitinėmis

sąlygomis pakartotinai kaitinant

kepti skirtą augalinį aliejų.

Kaitinant augalinį aliejų tam tikroje

temperatūroje galima gauti

hidrintus ir iš dalies hidrintus

riebalus – pastarieji savo sudėtimi

kelia didžiausią žalą žmogaus

sveikatai. 

Augaliniai aliejai ir hidrinti riebalai yra

du skirtingi produktai, kuriuos

dažnai matome maisto produktų

etiketėse tarp sudedamųjų dalių.

Hidrinti riebalai yra augalinio aliejaus

produktai. Jie išgaunami tam tikroje

temperatūroje tam tikrą laiką

kaitinant, arba kitaip – hidrinant,

augalinį aliejų. 

Kuo skiriasi hidrinti ir pusiau

hidrinti riebalai? 

Būtent hidrinimo metu prie nesočiųjų

riebalų rūgščių jungčių yra

prijungiami vandenilio atomai ir, jeigu

visos jungtys susijungusios,

susidaro visiškai hidrintas riebalas, o

jeigu lieka iš dalies nesočiųjų riebalų

rūgščių, neprisijungusių vandenilio,

susidaro antras produktas – iš dalies

hidrinti riebalai. 



KODĖL TRANSRIEBALAI YRA TAIP PLAČIAI PAPLITĘ 
 MAISTO PRAMONĖJE?

Šie riebalai yra pigesni ir labiau tinkami naudoti kai kurių maisto produktų

gamybai nei sotieji ar kiti riebalai. Išsiskirdami atsparumu aukštai

temperatūrai bei oksidacijai, dažniausiai turėdami patrauklią pusiau kietą

konsistenciją kambario temperatūroje, jie puikiai tinka įvairiems kepiniams,

gruzdintiems patiekalams gaminti, o skonio ypatybėmis nuo sviesto beveik

nesiskiria.

Beto iš dalies hidrinti riebalai maisto pramonei yra pati pigiausia žaliava.

Atsakingi gamintojai, didieji pramonės sektoriai vietoj palmių aliejaus jau

naudoja saulėgrąžų aliejų netgi gamindami traškučius. Taip pat šiandien

drąsiai galime rinktis margariną. Anksčiau margarinas buvo riebalų rūgščių

trans izomerų šaltinis, tačiau šiandien maisto pramonė jau yra pakeitusi

sudėtines dalis. Tikrai galima rasti geros sudėties maisto produktų, tiesiog

reikia skaityti etiketes.

Taip pat apie margariną: margarinas yra gaminys, tai – sukietintas augalinis

aliejus. Jis gali būti gaunamas keliais būdais – hidrinimo reakcijos metu, jos

metu kaip šalutinis produktas susidaro transriebalų rūgštys, bei

interesterifikacijos būdu, jos metu šalutinių produktų nesusidaro. Į margariną

dažniausiai būna įdėta įvairių maisto priedų – druskos, emulsiklių, dažiklių,

konservantų. Dažnai daromas iš aliejų, kurie turi daug sočiųjų riebalų taip pat

(palmių, kokosų). Be to, nėra žinoma, kokios kokybės aliejus yra naudojamas

margarino gamybai.



KOKIOS PAGRINDINĖS MAISTO PRODUKTŲ GRUPĖS, KURIOSE
TRANSRIEBALŲ APTINKAMA DAŽNIAUSIAI? 

 Orientacinis produktų, kurių sudėtyje yra transriebalų, sąrašas:

 1. Greitojo maisto restoranų asortimentas: gruzdintos bulvytės,
gruzdinti tešloje volioti viščiukų sparneliai bei kiti gruzdinti
patiekalai, tortilijos, bulvių traškučiai, mėsainiai bei sumuštiniai.
Transriebalai bus naudojami ir įprastuose restoranuose gaminant
panašų maistą.

  2. Konditerijos gaminiai: tortai, pyragai, spurgos, vafliai, keksai,
sausainiai, krekeriai, ledai ir kt. 

 3. Šaldyti pusgaminiai: picos, žuvų piršteliai, mėsainiai ir kiti kepti
užšaldyti gaminiai iš miltų. 

 4. Greitai paruošiamos užpilamos košės bei sriubos, kukurūzų
spragėsiai, įvairūs glaistyti ryžių, kukurūzų trapučiai, bulvių
traškučiai, rafinuotas riešutų sviestas ir pan. 

 5. Margarinas, margarinas kepimui, tepieji riebalų mišiniai bei
kulinariniai riebalai, naudojami pramonėje.

Venkite tokių riebalų šaltinių kaip greitas maistas, sviestas, sūris,
riebi mėsa (kiauliena, jautiena, aviena), vištiena su odele, įvairūs
pusgaminiai, kaip pica, spurgos, keksiukai, keptas maistas, įvairūs
greiti užkandžiai kaip bulvių traškučiai, krekeriai, popkornai ir t.t.



Tokių riebalų vartojimas neigiamai veikia lipidų kiekį

kraujyje, didina trigliceridų ir vadinamojo „blogojo“

(MTL – mažo tankio lipoproteinų) cholesterolio kiekį

kraujyje, mažina „gerąjį“ (DTL – didelio tankio

lipoproteinų) cholesterolį. Turi žalingą poveikį

sveikatai ir gali sukelti širdies ir kraujagyslių, vėžio,

diabeto ir nutukimo ligas. 

Įdomus faktas: remiantis PSO atliktais tyrimais, 2 proc.

padidinus iš transriebalų rūgščių gaunamų kalorijų

suvartojimą, širdies ligų rizika išauga net 23 procentais. Tai

gali sudaryti vos kelis papildomai suvartotus gramus riebalų

iš kenksmingiausio šaltinio, t. y. transriebalų, dažnai

vadinamų „riebalais žudikais“. Šių riebalų derėtų visiškai

atsisakyti (kitaip nei sočiųjų riebalų, kurių vartojimą užtenka

tik griežtai riboti), nes jie yra absoliučiai nenaudingi mūsų

organizmui. Ypač reikėtų vengti pusiau hidrinto augalinio

aliejaus turinčių produktų, kuriuose susidaro daugiausia

transriebalų rūgščių. Dėl savo cheminės struktūros

transriebalai neįsisavinami į ląsteles ir audinius, be to, negali

būti paprastai pašalinami iš organizmo, tad kaupiasi

kraujagyslių sienelėse. Tokio ilgalaikio proceso padariniai:

aterosklerozė, insultas, infarktas ir galimai netikėta mirtis.

PSO rekomenduoja - ne daugiau kaip 1 % su maistu

gaunamos energijos iš transriebalų. Pvz. 2000 kcal- ne

daugiau 2 g transriebalų per dieną.

Norint išvengti transriebalų, reikėtų

atpažinti juos skaitant maisto produktų

sudėtis. Dažniausiai jie vadinami: visiškai

hidrintais, hidrolizuotais, transformuotais

ar pusiau hidrintais augaliniais aliejais.

Tokie būna palmių arba rapsų, rečiau –

saulėgrąžų, kukurūzų aliejai, margarinas.

Vis dėlto, tikrindami bulvių traškučių,

margarino ar sausainių etiketes, dažnai

nerasime terminų „hidrinti“ arba

„transriebalai“, nors be šių riebalų tokių

produktų gamyba sunkiai įsivaizduojama.

Įrodymų apie šių riebalų žalą sveikai širdies

ir kraujagyslių sistemai nuolat daugėja, o

etiketėse, bent jau Lietuvoje, nėra

privaloma įvardyti, kiek transriebalų yra

maisto produktuose. Apsiribojama būtinu

bendruoju ir sočiųjų riebalų kiekių

nurodymu.

 KOKĮ POVEIKĮ ŽMOGAUS ORGANIZMUI
DARO TRANSRIEBALAI?

KAIP ATSKIRTI TRANSRIEBALUS RENKANTIS
PRODUKTUS PREKYBOS VIETOJE?



LINKIU BŪTI SVEIKIEMS
 IR LAIMINGIEMS!

Parengė dietistė Gabija Paulina Juodagalvė


