
Optimali mityba 

šiuolaikiniame sporte 
Lektorė: Alina Kožajeva 

Sveikos gyvensenos pedagogė 



Sportuojančiųjų mitybos ypatumai 

 Tinkama, racionali mityba – tai pagrindinis 

veiksnys, sąlygojantis ţmogaus egzistenciją 

 

 Sportinė veikla mitybai kelia labai didelius 

reikalavimus, nes sportuojantysis fizinio darbo 

metu sunaudoja iki keturiasdešimties kartų 

daugiau energijos negu būdamas pasyvioje būklėje 



Sportuojančųjų mitybos ypatumai 

 Mitybos subalansuotumas priklauso nuo fizinio 

krūvio, gyvenimo būdo, profesijos ir sporto šakos 

specifikos 

 Didţioji maistinių medţiagų dalis sunaudojama 

raumenų darbui ir aptarnaujančių organų 

darbingumo palaikymui. 
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Sportininko mitybos ypatumai 

 Krakmolas – pagrindinis angliavandenis 

sportininko mityboje 

 Krakmolas lyginant su paprastais angliavandeniais 

(cukrus) efektyviau didina glikogeno sintezę.  

Cukrus 10 – 15% 

 Angliavandenių ir baltymų santykis 4:1, esant 

ilgiems krūviams 5:1 

 Priešvarţybiniu laikotarpiu dalis sudėtinių 

angliavandenių keičiami aukšto glikeminio indekso 

angliavandeniais 
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Sportininkų mitybos ypatumai 

 Didelis fizinis krūvis skatina audinių degradaciją 

 Atsinaujinimui ir taisyklingam regeneracijos 

procesui būtini didesni baltymų kiekiai 

 Baltymų poreikis svyruoja nuo 1 iki 4g. 

 Manoma, kad sportininkų mityboje tūrėtų būti 

amino rūgštys Bcaa ir alaninas, kurios yra 

substratas būtinas gliukozės produkcijai. Šios 

amino rūgstys stabdo raumenų irimą ir skatina 

jų sintezę 
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Sportininkų mitybos ypatumai 

 Riebalai -  nuo jų priklauso raciono kaloringumas 

 Sportininkų dietoje: 20 – 35%, minimalus kiekis 

15% 

 Vitaminų A, D, E, K šaltinis 

 



Racionalios mitybos principai 

Nuosaikumas 
Subalansuotumas 
Įvairovė 
Reguliarumas 
Eliminavimas 
Kulinariniai 

įgūdţiai 



Balansas 

 Dieta taisyklingam organizmo funkcionavimui, 

kurioje ne per daug ir ne per maţai maitinamųjų 

komponentų 

 Subalansuota dieta traktuojama kaip mityba, 

kuri aprūpina organizmą įvairiais produktais, 

tokiomis proporcijomis, kad maistas turtingas 

vienais komponentais, netrukdytų kitų 

komponentų įsisavinimui 



mitybos subalansuotumas pagal atskirus 

komponentus 

Energijos šaltiniai: angliavandeniai, riebalai, 
baltymai 

Nepakeičiamos amino rūgštys 

Nepakeičiamos riebiosios rūgštys 

Vitaminai 

Mineralinės medžiagos (makro ir mikro elementai) 

Vanduo 

 

 Kiekviena cheminė medţiaga susijusi su konkrečia 
ţmogaus organizmo gyvybinių procesų funkcija  

 



Kalorijų poreikis (Ne sportininkui)  



energetiniai poreikiai pagal sporto 

šakas  

Jėgos ištvermės sportas: gimnastika, šiuolaikinė 

penkiakovė, jojimas, šaudymas, šaudymas iš lanko 

Energetiniai poreikiai: 

Kaloraţas – 4800 – 5300 kcal 

Baltymai – 14 -15% 

Riebalai –  29- 32% 

Angliavandeniai – 53 – 57% 



Greičio ir jėgos sporto šakos 

(dominuoja greitis) 

 Trumpų distancijų bėgimas, šuoliai, 

greitasis čiuožimas, kalnų slidinėjimas, 

šuoliai su slidėmis, trumpų distancijų 

plaukimas 

Energetiniai poreikiai: 

Kaloraţas – 5100 – 5400 kcal 

Baltymai – 13 – 14% 

Riebalai – 27 – 31% 

Angliavandeniai – 55 – 60% 



Maistas 

 Būtinas atitinkamas kiekis baltymų, fosforo ir vit.B. Tarp 

startų reikėtų duoti vaisinių gėrimų arba vitaminų – 

mineralų gėrimų. Prieš varţybas reikėtų daugiau baltymų, 

riboti riebalus. Paskutinis valgymas iki starto likus 3 – 4 

val. Likus 1.5 – 2 val . iki starto angliavandenių – vitaminų 

gėrimo nedidelės koncentracijos 

 Plento dviratininkui: ciklinis krūvis, vidutinio intensyvumo. 

Organizmo energijos šaltiniai ne tik raumenų glikogenas, 

bet ir ţenklus glikogeno naudojimas is kepenų. Būtinas 

maitinimas trasoje Prieš startą angliavandenių mišiniai, 

vitaminų – mineralų, gliukozės. 2 – 2.5 val iki starto 

paskutinis valgymas. Maistas lengvai virskinamas, 

vengiame kepto maisto.  



Jėgos – greitumo sporto šakos 

(dominuoja jėga) 

 Svorių kilnojimas, ieties metimas 

 Kaloraţas: 6200 – 6600 kcal 

 Baltymai – 14 – 15% 

 Riebalai – 30 – 31% 

 Angliavandeniai – 54 – 56% 

 Disko metimas, rutulio stumimas 

 Kaloraţas: 7400 – 7700 kcal 

 Baltymai – 15% 

 Riebalai – 30% 

 Angliavandeniai – 55% 

 



Ilgos trukmės sportas susijęs su 

greičiu 

 Dviračiai – plentas, velotrekas, irklavimas, 

baidarės 

 Kaloraţas: 6100 – 6500 kcal 

 Baltymai – 13% 

 Riebalai – 26 – 27% 

 Angliavandeniai  - 60 – 61% 
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Ilgi krūviai susiję su ištverme 

Maratonas, ilgų distancijų bėgimas, ėjimas, 

motociklų sportas, bėgimas su kliūtimis, 

slidinėjimas, buriavimas 

Energijos poreikis: 

Kaloraţas – 5200 – 5600 kcal 

Baltymai – 12 -13% 

Riebalai – 25 – 27% 

Angliavandeniai – 60 -63% 



Jėgos, greitumo, ištvermės 

Boksas, dziudo, imtymės 

Energijos poreikis: 

Kaloraţas – 5200 – 5600 kcal 

Baltymai – 14% 

Riebalai – 30% 

Angliavandeniai – 56% 
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Greitumo, jėgos, ištvermės 

Ilgos trukmės (komandinis žaidimas) - 
tinklinis, krepšinis, rankinis, futbolas, ledo 
ritulys, žolės ritulys, stalo tenisas, lauko 
tenisas 

Energijos poreikis:  

oKaloraţas – 5300 – 5700 kcal 

oBaltymai – 14% 

Riebalai – 29% 

Angliavandeniai – 57% 

Energijos poreikis labai didelis, labai 
prakaituojama. Todėl per pertraukas 
rekomenduojama maţais kiekiais gerti elektrolitų 
gėrimus 
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Paros energijos poreikis 

PEP = PEA x K x TFAP 

 

Bazinės energijos  skaičiavimas (PEA) 

oMoterims: PEA = 655+(9.6 x W)+(1.8 x H) – (4.7 x A) 

oVyrams:  PEA = 65.4 + (13.7 x W) + (5.0 x H) – (6.8 x A) 

W – kūno masė [kg]; H – ūgis [cm]; A – amţius 

 

Energijos poreikiai fizinio krūvio metu: 

TFAP = W x t (h) x MET 

W- kūno masė[kg]; t (h) – treniruotės trukmė 

MET – metabolinio ekvivalento vienetas 

 



Fizinio aktyvumo grupės ir koeficientai 

priklausomai nuo fizinio aktyvumo tipo 
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Energijos eikvojimas fizinio krūvio 

metu 



Balanso koncepcija 



Balansas (Paprastam žmogui) 
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Organizmui kenkia per didelis ir 

per mažas angliavandenių kiekis 

Perteklius virsta riebalais, 

kurie kaupiasi riebaliniame 

audinyje 

Dirgina endokrininę ir 

nervų sistemas 

Maţina (DTL ) „gerojo“ 

cholesterolio koncentraciją 

Smegenų veiklos blogėjimas 

Sutrinka baltymų ir riebalų 

apykaita 

Ketoniniai kūnai 

Vidurių uţkietėjimas 

Per daug Per mažai 
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Angliavandenių funkcijos 

 Angliavandenių dėka raumenys ilgiau dirba, 

energija gaminama tiek aerobiniu, tiek 

anaerobiniu reţimu 

 Saugo kepenis nuo riebalų infiltracijos, maţina 

baltymų irimą 

 Angliavandenių trūkumas negatyviai veikia 

kalcio pasisavinimą, o tai susiję su nuovargiu 



Angliavandenių reikšmė sporte 

 Raumenų glikogenas – pagrindinis 

angliavandenių šaltinis (500 - 800g), ne maţiau 

svarbus kepenų glikogenas (100 – 150g), o taip 

pat gliukozė kraujyje (25 – 50g) 

 Esant intensyviam darbui angliavandenių 

poreikis išauga iki 800 – 900g. 



Angliavandenių šeima 



Angliavandenių produktai 

Angliavandeniai Vidut. naudingi Geri Idealūs 

Aviţos + 

Rudieji ryţiai + 

Saldţios bulvės + 

Vaisiai + 

Ankštinės 

darţovės 

+ 

Darţovės + 

Pilno grūdo 

produktai 

+ 



Angliavandeniai 

 Gliukozės lygis 

kraujyje gali svyruoti  

 Sveiko ţmogaus 

gliukozės norma yra 

4.44 – 6.66mmol/l 



Maistas ir glikogeno atsargos 

Dieta Raumenų 

glikogenas (100g) 

Krūvio laikas (min. 

Įvairi 1.75 126 

Baltymų - riebalų 0.63 59 

Angliavandenių 3.30 189 



Angliavandenių poreikis  

Fizinis aktyvumas Angliavandenių kiekis 

(g/kg/parą) 

Nedidelis 1val. trukmės 4 - 5 

Nedidelis, vidutinis 1val. trukmės 5 - 6 

Vidutinis  1 – 2 val. trukmės 6 -7 

Didelis 2 – 4val. trukmės 7 - 8 

Didelis 4 val. trukmės 8 - 10 



Maistinės skaidulos 

 Darţovės 

 Vaisiai 

 Pilno grūdo duona 

 Riešutai 

 Sėlenos 

 Pupelės 

 Sėklos 

 Aviţos 

 25 – 35g per dieną 

 Tiksliau 1000kcal – 

10g skaidulinių 

medţiagų 

Šaltiniai Poreikis 
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Maistinės skaidulos 

 Vaisių ir darţovių ląsteliena lėtina cukraus 

absorbciją į kraują, taip palaikydama energijos 

lygį 

 Grūdų ląsteliena padeda esant vidurių 

uţkietėjimui, gerina ţarnyno peristaltiką, sulaiko 

vandenį ir padeda formuotis išmatoms 

 Ląsteliena padeda šalinti iš organizmo blogąjį 

cholesterolį 

 Minusai – per daug ląstelienos vidurių pūtimas, 

sunkiai savinasi Fe, Ca, Mg, Cu.  

 



Baltymai 

 Apkraunami inkstai ir 

kepenys 

 Padidėja alergijų rizika 

 Baltymų perteklius = riebalai 

 Baltymų medţiagų apykaitos 

produktai toksiški 

 Paţeidţiama rūgščių – šarmų 

pusiausvyra 

 Prarandamas kalcis 

  Su šlapimu prarandama 

daugiau vandens, gali įtakoti 

dehidrataciją 

 Sutrinka medţiagų 

apykaita 

 Lėtėja augimas 

 Anemija 

 Silpna imuninė sistema 

 Sumaţėja apetitas 

 Silpnumas, nervingumas 

 Padidėjęs jautrumas 

Per daug Per mažai 
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Baltyminiai produktai 

Baltyminiai 

produktai 

Vidutiniški Geri  Idaelūs 

Ne riebūs pieno 

produktai 
+ 

Ankštiniai 

augalai 
+ 

Sėklos + 

Vištienos 

krūtinėlė 
+ 

Kitos vištienos 

dalys 
+ 

Kalakutienos 

krūtinėlė 
+ 

Kitos 

kalakutienos 

dalys 

+ 

Jūrinė ţuvis + 
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Baltyminiai produktai 

Baltyminiai 

produktai 

Vidutiniški Geri  Idealūs 

Gėlavandenė 

ţuvis 

+ 

Liesa raudona 

mėsa 

+ 

Kiaušinio 

baltymas 

+ 



Amino rūgštys 



Baltymų svarba sporte 

 Medţiaga raumenų ir kitų organizmo audinių 

regeneracijai 

 Hemoglobino palaikymui, jis transportuoja 

deguonį 

 Svarbi medţiaga antikūnų ir imuninės sistemos 

palaikymui 

 Būtini hormonų, enzimų sintezei, kurie atsakingi 

uţ mūsų organizmo procesus 



Baltymų poreikis 

 Ištvermės sporto 

šakos 1 – 1.8 g/kg 

 Jėgos treniruotės 1.5 

– 2.5 g/kg 

 Sunkiaatlečiai ir 

kultūristai 3g/kg 

 

 Jėgos treniruotės turi įtakos 
raumenų masės ir jėgos 
didėjimui, todėl būtinas didesnis 
baltymų kiekis racione. 
Baltymas turi būti aukštos 
biologinės vertės 

 Ilgos trukmės ištvermės 
treniruotėms - rizika organizmo 
baltymo naudojimo, ko pasekoje 
sumaţėja raumeninė masė, todėl 
turi būti pakankamas baltymų 
kiekis maisto racione 

 Greitumo sporte, kur dominuoja 
anaerobinis darbas – būtinas 
nervų sistemos palaikymui 
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Baltymai  

 Ypač sunkios treniruotės lemia mikroskopinį raumenų 

paţeidimą, čia baltymai svarbūs atstatomąjai funkcijai 

 Didinant su maistu gaunamų baltymų kiekį optimizuojami 

sportininkų anaboliniai procesai ir pagerinamas fiziologinis 

atsakas i fizinius krūvius per treniruotes 

 Baltymai turi didelę įtaką raumenų susitraukimo metu 

vykstantiems procesams, formuojant ilgalaikę adaptaciją prie 

fizinių krūvių, raumenų kompozicijai, intensyviai sportuojant, 

esant nervinei įtampai ir nusilpus imunitetui 



Baltymai 



Riebalai 

Gerieji riebalai Blogieji riebalai 

Mononesotieji: alyvuogių, rapsų 

aliejai, avokadai, riešutai, ţemės 

riešutų sviestas 

Sotieji: riebi mėsa, mėsainiai, 

dešrelės, sviestas, palmių aliejus, 

sausainiai, tortai, sūriai 

Poinesotieji: saulėgrąţų aliejus, 

kukurūzų aliejus, riešutai, sėklos 

Transriebalai: kaikurios 

margarinų ir uţtepų rūšys, 

sausainiai, pyragaičiai, pyragai, 

tortai, gruzdintas maistas 

išsinešti. 

Omega3 riebalų rūgštys: 

sardinės, lašišos, skumbrės, 

graikiniai riešutai, moliūgų 

sėklos, kiaušiniai 



Riebalų balansas 
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Riebalai 

 Po fizinio krūvio 

susikaupia per daug 

laktato 

 Didėja organinių rūgščių 

išsiskyrimas 

 Padaţnėja širdies 

plakimas 

 Suvartojama per daug 

deguonies, sulėtėja 

atsigavimo procesai 

 Sumaţėjusi estrogeno 
koncentracija 

 Kaulų tankio maţėjimas, 
lūţių rizika 

 Chroniškas maitinimosi 
nepakankamumas 

 Maistinių medţ., skysčių ir 
elektrolitų disbalansas 

 Silpnas imunitetas, ligų ir 
infekcijų rizika 

 Reprodukcinės sistemos 
funkcijos sutrikimai 

 

 

Per daug Per mažai 
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Riebalai 

 Moksliniais tyrimais įrodyta, kad visiškas riebalų 

sumaţinimas maisto  racione sportinei veiklai 

turi neigiamos įtakos, nes negaudamas 

pakankamai riebalų, ţmogaus organizmas darosi 

neatsparus šalčiui ir kitiems nepalankiems 

veiksniams 

 



Cholesterolis 

 Rekomenduojama dienos norma – 300 mg  

 Šaltiniai – gyvulinės kilmės riebalai  

 Sviestas 

 Riebalai 

 Kepenys 

 Fermentiniai sūriai 

 Kiaušinio trynys 

 Ţmogaus kraujo plazmoje 3 – 5,2 mmol/l 
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Cholesterolis 

 Lastelių ir lastelių membranų struktūros dalis. 

nervinio audinio, mielino apvalkalo sudėtinė 

dalis 

 Lipoproteinų kraujo plazmoje dalis.  

 Antinksčių ţievės hormonai, vyriški hormonai, 

moteriški hormonai, vit D3 

 



Nepakeičiamų riebalų testas 

 Ar jums sausėja oda, turite egzemą? 

 Ar jūsų atmintis pablogėjusi? 

 Ar turite pleiskanų? 

 Ar daţnai jaučiate troškulį? 

 Ar kenčiate nuo PMS ar padidėjusio krūtų jautrumo (tik 
moterims )? 

 Ar kenčiate nuo akių išsausėjimo? 

 Ar turite uţdegiminių sveikatos problemų, pvz. artritas? 

 Ar jūsų kraujo spaudimas aukštas, ar didelis lipidų kiekis 
kraujyje? 

 

 Jei atsakėte „Taip“ i daugiau nei 3 klausimus, didelė 
tikimybė, kad jums trūksta nepakeičiamųjų riebalų. 
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Magiška formulė 

 Sėklos turtingos 

naudingais riebalais, 

mineralais, baltymais 

ir vitaminu E 
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Vandens reikšmė sportinėje veikloje 

 Sportininkų, kurie palaiko vandens balansą 

širdies susitraukimų daţnis ir kūno temperatūra 

ţemesni, lyginant su tais, kurie nepapildo 

vandens atsargų 

 Raumenų glikogeno išeikvojimas sumaţėja 16%, 

o pieno rūgšties lygis kila lėčiau 

 Svarbu sportininkams gerti vandenį, kad nekiltų 

problemų su inkstais 
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Vandens balansas organizme 

Vandens gavimas (ml) Vandens išeikvojimas (ml) 

Su maistu 1000 

 

Per plaučius 550 

Su gėrimais 1500 Per odą 600 

Vidinėje terpėje 300 Su šlapimu 1500 

Su išmatomis 150 

Viso: 2800 Viso: 2800 

Vaisiuose ir daržovėse yra apie 90% vandens, jis 

pateiktas tokia forma, kad  organizmui lengva jį 

įsisavinti 



Vandens trūkumo testas 

Ar turite polinkį vidurių uţkietėjimui? 

Ar daţnai jaučiate troškulį? 

Ar jaučiatės pavargęs? 

Ar jums sunku susikaupti? 

Ar jums pastoviai karšta? 

Ar jūsų oda, lūpos, burna daţnai sausos? 

Ar jūs daţnai sergate infekcinėmis ligomis? 

Ar jūsų plaukai sausi ir trapūs? 

Šie simptomai arba simptomų kombinacijos 

gali reikšti, kad jums trūksta vandens. 
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Vanduo 

 Kitas būdas išsiaiškinti ar geriate pakankamai 

vandens, stebėti šlapimo spalvą. Jei jūsų 

šlapimas turi intensyvią spalvą - organizmui 

trūksta vandens  

 Idealu jei jūsų šlapimas šviesiai gelsvas, jei 

šlapimas bespalvis – vandens vartojate per daug 

 



Dehidratacija 

Skysčių praradimas % Simptomai 

0 -1  Troškulys 

2 - 5 Galvos skausmai, nuovargis, 

maţėja fizinis aktyvumas, pykina, 

sausa burna, krečia šaltis, drėgna 

oda, padaţnėjęs pulsas 

6 Pakyla kūno temperatūra 

8 Pakyla kūno temperatūra, 

silpnumas, svaigsta galva 

Daugiau nei  8 Šilumos smūgis – organizmas 

neprakaituoja, aukšta 

temperatūra, dezorientacija, 

mirtis 



Vandens poreikio skaičiavimas 

 30 – 35 ml/kūno kg. 

 1 – 1.5 ml/Kcal. 

 Arba pvz. 70kg. 
ţmogui 

 Pirmi 10kg- 1000ml 

 Antri 10kg – 500ml 

 Kiti 50kg kūno masės 
– 20ml x 50= 1000ml. 

 Viso 2500ml. 



Vanduo 

Per valandą sportininkas gali išgerti net 

iki 2 l vandens 

Vandens lygio organizme  palaikymui 

reikėtų: 

Prieš treniruotę ar varţybas išgerti 400 – 

600 ml vandens ar kitų gėrimų 

Po kiekvienos  15 -30 krūvio min. išgerti 

100 -200 ml skysčių 

Po krūvio 400 ml. 



Vitaminai 

 Nuovargis 

 Silpnumas 

 Dirglumas 

 Anemija 

 Nusilpusi imuninė 

sistema 

 

 Riebaluose tiprūs 

vitaminai, kaip ir 

lipidai kaupiasi 

riebaliniame 

audinyje ir gali 

pasiekti toksišką 

koncentraciją 

 Sveikatai labiausiai 

kenkia vit. D ir A 

hipervitaminozė 

 

Hipovitaminozė Hipervitaminozė 
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Vitaminų reikšmė sportinėje 

veikloje 

 Pagrindinės fermentų 

sudedamosios dalys, 

kurios atlieka energetines 

funkcijas 

 Svarbūs imuninei ir 

hormoninei sistemoms 



Vitaminai 

 Ištvermės sporto šakų atstovai turėtų vartoti 

vitaminus skatinančius angliavandenių įsisavinimą 

ir utilizaciją (B1, B2, C, E) 

 Greitumo ir jėgos sporto šakų atstovai – vitaminus 

pasiţyminčius anaerobiniu efektu, stiprinančius 

baltymų sintezę (B2, B6, B12, C, E) 

 Šauliai ir biatlonininkai, alpinistai – A vitaminą, 

gerinantį regėjimą. 



Vitaminai 

 B1(tiaminas) būtinas smegenų veiklai, energijos 

gamybai, virškinimui, padeda organizmui 

panaudoti baltymus 

 B1 dalyvauja angliavandenių apykaitoje, todėl 

vartojant daugiau angliavandenių reiketų 

papildyti raciona vit. B1  

 B2 padeda gaminti energiją iš riebalų, 

angliavandenių ir baltymų. Turi įtakos 

taisyklingam nervų sistemos darbui ir imuninei 

sistemai, dalyvauja oksidacijos – redukcijos 

procesuose 



Vitaminai 

 Esant didesniems krūviams padidėja B grupės vitaminų 

poreikis 

 B grupė produktuose: pilno grūdo produktai, mėsa, pienas 

ir pieno produktai, kiaušiniai ir riešutai 

 Ypatingai B1 ir B2 

 B1 produktuose: rėţiukas, moliūgas, cukinija, aviena, 

šparagai, grybai, ţirneliai, paprikos, ţiediniai kopūstai, 

kopūstai, pomidorai, briuselio kopūstai, pupos 

 B2 produktuose: grybai, rėţiukas, kopūstai, šparagai, 

brokoliai, moliūgas, šparaginės pupos, skumbrė, pienas, 

pomidorai, kviečių gemalai 

 Esant didesniems krūviams padidėja antioksidantų 

poreikis: C, E, Beta-karotenas 
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Mineralai 

 Mineralinės medţiagos, kurių organizme 

susikaupia daugiau (kalcis, fosforas, kalis, natris, 

magnis, chloras, siera, geleţis) -  makroelementai 

 Mineralinės medţiagos, kurių organizme būna 

maţiau (cinkas, manganas, kobaltas, jodas, fluoras, 

nikelis ir kt.) – mikroelementai 
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Mineralų klasifikacija pagal 

funkcijas organizme 

Mineralai Funkcija organizme 

Kalcis, fosforas, magnis, fluoras, 

siera 

Medţiagos sudarančios kaulų, 

dantų, odos, plaukų, nagų 

struktūrinius elementus 

Geleţis, varis, kobaltas Būtini raudonųju kraujo kūnelių  

ir hemoglobino gamybai 

Natris, kalis, chloras, kalcis, 

magnis 

Vandens ir elektrolitų 

apyk.,rūgščių – šarmų 

pusiausvyrai 

Mikroelementai Įeina į fermentų, hormonų 

sistemų sudėtį ir baltymų 

transportui 
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Mineralai 

 Kalis: rėţiukas, kopūstai, salierai, petraţolės, 
cukinijos, ridikėliai, ţiediniai kopūstai, grybai, 
moliūgas 

 Natris: rauginti kopūstai, alyvuogės, krevetės, 
burokėliai, kumpis, salierai, kopūstai, krabai, 
varškė, rėţiukas, raudonos pupos 

 Magnis: kviečių gemalai, migdolai, kišju riešutai, 
alaus mielės, grikių miltai, braziliški riešutai, 
pekano riešutai, virtos pupelės, česnakas, razinos, 
ţali ţirneliai, bulvių odelė, krabai 

 Kalcis: šveicariškas sūris, čedaro sūris, migdolai, 
kepimo mielės, petraţolės, artišokai, slyvos, 
moliūgai, virtos dţiovintos pupelės, kopūstai 

 

 



Vitaminai ir mineralai 

Dauguma medžiagų veikdamos kartu palaiko mūsų sveikatą 
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Mityba kaip antioksidantų šaltinis 

Ekstraktas Antioksidacinis indeksas 

Rozmarinas 12.6 

Šalavijas 8.4 

Čiobrelis 5.7 

Origanas 3.4 

Imbieras 2.4 

Gvazdikėliai 2.3 

Ciberţolė 1.8 

Lauro lapai 1.5 

Kayano pipiras 1.2 



Likopenas maisto produktuose 

Produktas 100 g. produkto 

(mg) 

Porcijoje (mg) 

Pomidorų ketčiupas 15 2 (x10ml) 

Pomidorinė sriuba 4 9(x 200g) 

Makaronų padaţas 22 28 (x125ml) 

Pomidorų sultys 8 10(stiklinė 120ml) 

Picos padaţas 12 7 (60ml) 

Arbūzas 4 8 (riekė 200g) 

Raudonieji 

greipfrutai 

3 3 (pusė vaisiaus) 

Švieţi pomidorai 3 2 (85g) 
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Polifenoliai 

Produktas Polifenoliai mg 

Pieniškas šokoladas (50g) 100 

Juodas kartusis šokoladas (50g) 300 

Raudonas vynas (140ml) 170 

Arbata (250ml) 400 

Kakava (2 šaukštai, 16g) 200 
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Flavanoidai Šaltinis Koncentracija (mg/100g) 

Kvercetinas svogūnai, 

 obuoliai  

savojinis kopūstas 

salieras 

raudonas vynas,  

juoda ir ţalia arbatos 

13.27 

4.42 

11.00 

0.17 

4 – 6mg/l 

10 – 25 

Kemferolis Svogūnas 

Briuselio kopūstai 

Kopūstai 

Kaliafiorai 

Petraţolės 

Agrastai 

Braškės 

0.18 

0.95 

0.12 

0.25 

0.44 

1.75 

0.79 

Katechinai Trešnės 

Agrastai 

Vynuogės 

Plykitos arbatos 

Juoda arbata 

Ţalia arbata 

11.70 

1.67 

23.00 

 

16.50 

132.20 

Genisteinas/diadzeinas Tofu 

Sojos piena 

15.9 – 30.6(genist) 5.7 – 11.7(diadz.) 

21(genist) 6.8 – 7.2(diadz) 

Naringeninas Greipfrutų sultys 18 - 20 

Apigeninas Soros 

Petraţolės 

salierai 

15.0 

302.0 

19.10 

Luteolinas Soros 35.0 



Šiuolaikinės mitybos problemos 

Valgome per daug 

Per riebiai 

Per sūriai 

Per saldţiai 

Stimuliantai 

Nesubalansuotai 

Nereguliariai 



Cukrus !!! 

Prieš 100 metų žmogus 

per metus suvartodavo 

5 kg. cukraus 

Šiandien 40 – 60 kg. 

per metus 





Gliukozės toleravimo testas 
Ar jūs jaučiatės darbingas  ir energingas per pirmas 20 min. nuo 
pabudimo?  

Ar ryte tik pabudus jums reikia stimuliuojančio kavos ar arbatos 
puodelio, cigarėtės ar saldumynas, kad pasijustumėte visiškai 
pabudęs? 

Ar daţnai jaučiatės išglebęs ir mieguistas darbo dienos metu arba 
po valgio? 

Ar uţmiegate anksti vakare? Ar turite snūstelėti dienos bėgyje? 

Ar nesportuojate todėl, kad neturite energijos? 

Ar tampate sudirgęs ir irzlus, jei 6 val. išbūnate be maisto? 

Ar dabar jaučiatės maţiau energingas nei buvote anksčiau? 

Ar prakaituojate naktimis? Ar daţnai skauda galvą? 

 

Jei teigiamų atsakymų yra 4 ir daugiau, didelė tikimybė, kad 
jūsų organizmui sunku palaikyti pastovų cukraus kiekį 
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Per daug druskos!!! 

 PSO rekomenduoja ne 
daugiau kaip 6g 
druskos 

 Tyrimai rodo, kad 
ţmogus iš maisto 
gauna 60 – 80% 
druskos (sūris, dešra, 
konservai, duona) 

 Naudodami per daug 
druskos didiname 
arterinės hipertenzijos 
riziką 

 



Cukrus + stimuliantai 



Stimuliantų patikrinimas 

Kiek puodelių kavos arba arbatos išgeriate per 

dieną? 

Kiek šokoladinių batonėlių suvalgote per dieną? 

Kiek šaukštelių cukraus dedate į gėrimus ar kitą 

maistą? 

Kiek alkoholinių gėrimų per dieną išgeriate? 

Kiek cigarėčių per dieną surūkote? 

 

Jei surinkote daugiau nei 7 taškus, jūs galite 

būti priklausomi nuo stimuliantų. 

 



77 

Trans -riebalai 

Rafinavimas ir aukšta temperatūra 

pakeičia polinesočiųjų riebalų cheminę 

sudėtį 

Trans – riebalai neleidţia pasisavinti 

sveikatai reikalingas polinesociąsias 

riebiąsias rūgštis 

Sveikatai kenkia aukštoje temperatūroje 

keptas maistas, su juo mes gauname 

laisvuosius radikalus ir toksinius 

junginius 
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Mėsos gaminiai 

Naujaisiais PSO duomenimis nesaikingas šių 

produktų vartojimas gali paskatinti 

onkologinių ligų atsiradimą 



Homocisteinas 

Valgant labai riebų maistą didėja „blogasis“ cholesterolis, 

kuris sąlygoja  širdies – kraujagyslių sistemos ligas 
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Problema – celiakija 

 Viduriavimas 

 Pilvo putimas 

 Nuovargis 

 Blyškumas 

 Sumaţėjęs svoris 

 Рikinimas 

 Аnemija 

 Daţnas tuštinimasis 

šviesiom, putojančiom ir 

aštraus kvapo išmatomis. 

 Neadekvati mityba 

 Gyvenimo kokybės 

blogėjimas 

 Nepakankamos mitybos 

rizika 

 

 

Simptomai Problemos 



Problema – laktozės netoleravimas 

 Laktozė yra 

angliavandenis, kuri 

yra pieno ir pieno 

produktuose 

 "Netolerancija" reiškia 

nesugebėjimą 

virškinti laktozę, 

daţnai dėl 

nepakankamo 

laktazės fermento 

 Simptomai: 

 Pykinimas 

 Pilvo pūtimas 

 Viduriavimas 

 Pilve gurguliuoja 

 Nepakankama mityba 

 



Konservantai, dažikliai ir kt. 

maistiniai priedai 

Skatina piktybinių navikų 

formavimąsi 

Kenkia odai 

Skrandţio sutrikimų kaltininkai 

Turi įtakos arteriniam kraujo 

spaudimui 

Alergenai 

Iššaukia kepenų ir inkstų ligas 



Rūgščių – šarmų pusiausvyra 

Maisto produktų perdirbimo metu organizme liekančios maisto 

produktų atliekos gali pakeisti organizmo rūgščių – šarmų 

pusiausvyrą 

80% šarminančių ir 20 rūgštinančių 

produktų 
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Sveikatos problemos 

 Nutukimas 

 2 tipo cukrinis diabetas 

 Aterosklerozė 

 Insultas 

 Infarktas 

 Onkologiniai susirgimai 

 Osteoporozė 

 Ţarnyno ligos 

 Anemija 

 Alergijos 

 Vitaminų deficitas 

 Arterinė hipertenzija 

 Silpna imuninė 

sistema 

 Sulėtėjęs augimas ir 

brendimas 

 Senatvinių procesų  

pagreitėjimas 

 Kariesas 



Populiariausias straipsnis apie 

sveikos mitybos strategijas 

 D.L Katz, and S. Meller, Can we say what diet is 

best for helth? Annu. Rev. Public Health 2014. 

35:83–103. 

Low- carbohidrate 

Low – fat 

Vegetarian/vergan 

Low – glicemic 

Mediterranean 

Mixed/ Balanced 

 



Optimalus maitinamųjų 

komponenetų parinkimas 

pagal fizinius krūvius 



Bazinė dieta ištvermės sportui 

 Svarbios glikogeno atsargos ir laisvosios 

riebiosios rūgštys 

 Geriems rezultatams daug angliavandenių 

turinti dieta 

 Svarbūs rodikliai: kūno masė, energijos sąnaudos 

per treniruotes, treniruočių skaičius ir 

kasdieninė veikla 
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Maitinamieji Komponentai 

 Angliavandeniai: 6 – 8 g/ kg /per parą 

 Angliavandenių įkrovimui 10g/kg / per parą 

 Baltymai: 1,2 – 1,8 g/ kg/ per parą 

 Riebalai: 1g/ kg / per parą 

 Maitinimas kas 2 val. 

 

 



Angliavandeniai meniu 

 Planuojant meniu būtina suplanuoti pakankamą kiekį 

angliavandenių: sudėtinių ir paprastų 

 6 – 10 porcijų angliavandenių 

 Kartais ir 12 porcijų 

 Produktai: ryţiai, košės, makaronai, pilno grūdo kepiniai, vaisiai 

ir natūralios sultys. Jie yra ne tik angliavandenių šaltinis, bet ir 

vitaminų B, ląstelienos, turi maţai riebalų. 
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Angliavandeniai meniu 

 Dienos bėgyje geriau valgyti sudėtinių 
angliavandenių 

 Prieš ir po treniruotės aukšto GI angliavandeniai 

 Dienos meniu kaip minimum 5 porcijos vaisių ir 
darţovių 

 Angliavandenių turintys produktai pvz. bananai 
ir angliavandenių gėrimai per treniruotes, lėtina 
glikogeno išsekimą ir saugo nuo dehidratacijos 

 Vaisiai ir darţovės yra vitaminų A ir C šaltinis, 
ląstelienos, antioksidantų ir kitų fitocheminių 
substancijų 
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Angliavandeniai fizinio krūvio metu 

 Ilgai trunkantiems krūviams: 

 Glikogeno atsargų išsaugojimui, kiekvieną 

valandą nuo krūvio pradţios, siūloma naudoti 

apytiksliai nuo 30 iki 60 g  lengvai įsisavinamų 

angliavandenių, pageidautina skystame pavidale 



Angliavandeniai fizinio krūvio metu 

 Angliavandenių papildymas padidina gliukozės 

koncentraciją kraujyje, pagreitina 

angliavandenių apykaitą, kas leidţia ilgiau 

treniruotis 

 Nustatyta, kad papildant angliavandenių 

atsargas galima 30 – 50 min. ilgiau treniruotis 



Angliavandenių svarba po krūvio 

 Iš maisto gaunant pakankamai angliavandenių, 

glikogeno atsargos pilnai atsistato 24 val. 

laikotarpyje 
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Baltymas 

 

 Intensyvėjant treniruotėms baltymo poreikis 
didėja 

 Ištvermės sportui baltymai tampa energetine 
medţiaga, galutiniam treniruotės ar varţybų 
etapui 

 Dienos bėgyje siūloma  2 – 3 porcijos mėsos arba 
ţuvies 

  Minimum 2 porcijos pieno produktų. 

 Baltyminiai produktai liesa mėsa, ankštinės 
darţovės, kiaušiniai. Cinko, geleţies ir kalcio 
šaltiniai, kurie reikalingi kaulams, raumenims ir 
nervams 
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Riebalai 

 Atitinkamas riebiųjų rūgščių naudojimas 

stimuliuoja enzimų sintezę raumenyse, kurie 

būtini riebalų metabolizmui krūvio metu 

 Dienos poreikis minimum 20% 

 Prie ilgų distancijų, padidėjus intensyvumui  

riebalų poreikis išauga iki 30%  
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Maistinamieji komponentai 

 Kartais ištvermės sporto disciplinuose kaloraţas 

gali siekti iki 10000 kcal, esant tokiam kaloraţui 

gali atsirasti problemų su pakankamu maisto 

vartojimu 

 

 Laisvosios riebalų rūgštys gali būti sočiosios ir 

nesočiosios. Riebalų rūgštys yra svabus energijos 

šaltinis. Jų oksidacija  intensyviausiai vyksta  

kepenų, širdies raumens, riebalinio audinio, 

griaučių raumenų ir kt. ląstelėse 

 



Mityba jėgos sporte 

 Adekvatus kalorijų kiekis 

 Masės auginimui turi būti kalorijų perteklius. 

 Baltymai: 2 – 2.5 g/kg/per parą 

 Angliavandeniai: 6g/kg/per parą 

 Riebalai: 0.8 – 1g/kg/per parą 



Pavyzdys 

 Vyras sveriantis 80kg, sportuojantis 3 kartus per 

savaitę dienos bėgyje turi suvartoti 

 160g baltymų - 640kcal 

 480g angliavandenių – 1920kcal 

 80g riebalų – 720kcal 

 Viso: 3280kcal 



Mitybos planavimas 

 Valgoma kas 3 val. Tarpai tarp valgymų ne 

ilgesni nei 4 val. 

 Energetinė maistinio davinio vertė ne didesnė nei 

600kcal. Taip geriau pasisavins maistinės 

medţiagos, pasipildys glikogeno atsargos, 

geresnė regeneracija 

 Geriausiai valgyti 5 kartus + 6 valgymas po 

treniruotės 
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Mitybos režimas 

 Valgyti 5 kartus per dieną + 6 kartą po 

treniruotės 

 Patys svarbiausi valgymai – pusryčiai ir po 

treniruotės 

 Pertraukos 3 -4 val. 

 



Baltymas 

Amino rūgščių šaltinis 

Baltymas yra antikatabolikas, svarbus  raumenų 

masės didėjimui 

Geriausi šaltiniai: kiaušinio baltymas, baltas 

sūris, jogurtas, kefyras, ţuvis, liesa mėsa, vištiena, 

kalakutiena, jautiena 

 

 

 



102 

Angliavandeniai 

 Svarbus energijos šaltinis, didinant raumenų 

masę poreikis didesnis 

 Reikalingi amino rūgščių pernašai, o tai reiškia, 

kad be jų nepriauginsite raumenų 

 1g baltymo – 4g angliavandenių. Jei vartojame 

100g baltymo, kad organizmas jį pilnai 

pasisavintų reikėtų 400g angliavandenių 
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Produktai 

 Mitybos pagrindas – sudėtiniai angliavandeniai 

 Košės, rudieji, laukiniai ryţiai, makaronai, pilno 

grūdo duona, aviţų, rūgių dribsniai, taip pat 

sėlenos 

 Kiekviename maisto davinyje turi būti darţovės 

ir vaisiai 

 Vaisiai su pirmu ir antru maisto priėmimu ir tik 

po krūvio 

 



Riebalai 
 Yra svarbūs dietos elementai raumenų masės 

auginimui. Įtakoja hormonų gamybą, reguliuoja 

fiziologinius procesus 

 Svarbu riboti sočiųjų riebalų vartojimą, kurie 

neigiamai veikia imuninę sistemą ir riboja 

Omega šeimos riebalų veikimą 

 Organizmui būtini neprisotinti riebalai iš augalų 

ir ţuvų 

 



105 

Produktai 

 Produktai: riešutai, moliūgų sėklos, saulėgrąţų 

sėklos, linų sėmenys 

 Riebios ţuvys 

 Šalto spaudimo alyvuogių aliejus, linų sėmenų 

aliejus, nakvišų aliejus ir kiti augaliniai aliejai 

 



Po treniruotės valgome 

 Glikogeno atstatymui - turtingas angliavandeniais, 

aukšto GI pvz. vaisiai 

 Baltymai raumenų atstatymui 

 Atitinkamai subalansuotas maistas turtingas 

angliavandeniais ir baltymais 

 Po krūvio bananas arba angliavandenių gėrimas ir 

1 – 2 val. bėgyje po krūvio suvartoti apie 80 – 120g. 

angliavandenių ir apie 20 g.baltymų 

 



Mityba greičio sportuose 

 Dominuoja anaerobiniai procesai. 

Submaksimalūs ir maksimalūs krūviai, padidėja 

pieno rūgšties koncentracija. Organizmas stipriai 

uţsirūgština 

 



Svarbiausios mitybos taisyklės 

 Padidinti baltymų ir angliavandenių kiekiai 

 Maistas turintis fosforo. Įtakoja pieno rūgšties 

koncentracijos maţėjimą 

 Padidintas vitaminų, o ypač B grupės poreikis 

 Sumaţintas riebalų kiekis dietoje. 

 Svarbu vartoti ląstelienos ir vitaminų turinčius 

produktus 

 Greičio treniruotėse būtina palaikyti optimalų kūno 

svorį 
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Mityba 
 Svarbu palaikyti tolygų cukraus kiekį kraujyje 

 Valgome kas 2 – 3 val. maţais kiekiais.  

 Kiekvienas maisto davinys 300kcal 

 1 val. iki treniruotės rekomenduojama išgerti  ne 

stiprios koncentracijos angliavandenių ir 

vitaminų gėrimo 

 Būtinas gerti skysčius – tiks izotoniniai gėrimai 

su vitaminais ir mineralais. 



Kūno masės mažinimas 

 Raciono kaloraţą sumaţiname  15 – 20%  

 Maisto komponentų proporcijos 

 Angliavandeniai – 50 – 60% 

 Baltymai – 15 – 20% (apie 1,6 g/kg) 

 Riebalai – 20 – 25% 

  Vitaminų ir mineralų kompleksas 



Riebalinis audinys organizme 

Sportininkų riebalinio audinio normos % 

Maţas Vidutinis Aukštas 

Amţius Vyrai 

18 - 40 5 10 15 

40 - 65 7 11 18 

65 - 85 9 12 18 

Moterys 

18 - 40 16 23 28 

40 - 65 20 27 33 

65 - 85 20 27 33 



Problematiški figūros tipai 

 I tipas -  kriaušė: 

 Estrogenų perteklius, "sunkios kojos", riebalai kaupiasi 

sėdmenų iš šlaunų srityse 

 Reikėtų vartoti daugiau ląstelienos turinčių produktų ir 

kuo maţiau saldţių produktų 

 19 - 20 val. šiam figūros tipui valgyti tinkamas, nes būna 

pagreitėjusi medţ. apykaita 

 II tipas - obuolys: 

 Kortizolio dominavimas ir aplink vidaus organus susikaupę 

riebalai. Būdingi nervingumas ir nemiga 

 Svarbu valgyti ţemo glikeminio indekso angliavandenius, 

kuo maţiau riebalų ir druskos 

 



Problemos 

 Medţiagų apykaitos lėtėjimas 

 Padidėja apetitas 

 Maţėja raumeninė masė 

 Kaulų tankis 

 Sumaţėja riebalų vartojimas energetiniams 

tikslams 

 Organizmo rūgštėjimas 

 Organizmo dehidratacija 

 Daţnai dietos, kuriose labai maţas 

angliavandenių kiekis, silpnina organizmą, 

sunkiai atsistato glikogeno atsargos. 



Mityba treniruočių laikotarpiu 

 Nedidelės apimties 

 Teikianti daug energijos 

 Turtinga vitaminais 

 Turinti maţai riebalų 

 Maistas pagamintas iš švieţių produktų 

 Lengvai virškinamas 
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Mityba prieš krūvį 

 Geriausia lengvai uţvalgyti likus 2 – 4 val. iki 

krūvio 

 Ţemo GI, nes lėčiau gaunama energija padėda 

palaikyti cukraus kiekį kraujyje, sulėtina 

glikogeno deginimo greitį. Tinkami patiekalai 

prieš treniruotę košė, javainiai su pienu, lengvas 

makaronų patiekalas 

 30 – 60 min. iki krūvio obuolys, keli dţiovinti 

abrikosai, sauja razinų, indelis jogurto, 300 ml 

skiestų sulčių 50: 50 
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Mityba prieš startą 

 Ciklinėms sporto šakoms: 

 Maksimalus glikogeno padidinimas 

 Greitas angliavandenių pakrovimas: Siūloma likus 3 val. 
iki krūvio sunaudoti 200g angliavandenių (glikogeno 
atsargos padidėja 11%) 

 Angliavandenių įkrova 24 val. laikotarpiu: siūloma 
papildomai išgerti 10g/kg skystame pavidale, aukšto GI 
angl. Po papildymo fizinė veikla negalima 24 val. 

 Angliavandenių įkrova kelių dienų laikotarpiu: Ištvermės 
sporto šakoms siūloma, nekeičiant kaloraţo, padidinti 
angliavandenių kiekį nuo 60 iki 75% keturių dienų 
laikotarpiu, kas padidintų glikogeno atsargas 23% 

 Pabaigai siūloma 34% padidinti paros kaloraţą, glikogeno 
lygis padidės dar 12% 
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Kai per mažai 

 Gliukozės kiekio sumaţėjimas lemia CNS  

sutrikimus, nes smegenyse trūksta glikogeno, 

vienintelis smegenų energijos substratas yra 

gliukozė 

  Neigiamai veikia smegenų darbą ir fizinį 

sportininko pajėgumą 

 



Mityba prieš startą 

Įvairios CNS sistemos reakcijos turi įtakos 

medžiagų apykaitai 

Sportininkų tipai: 

1.Sportininkas nervinasi, buna tylus, depresyvios nuotaikos.  

Lėtėja medţiagų apykaitos procesai. Lėtėja ţarnyno peristaltika. 

Pasunkėja virškinimas ir maistinių medţiagų pasisavinimas. 

Kankina vidurių uţkietėjimas 

Šioje situacijoje: 

Daugiau skysčių ir gėrimų, pusiau skystas maistas, vaisiai, 

daug ląstelienos turinčios košės, traški duona, kviečių sėlenos 
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2 Tipas 

  Prieš startą dirglesni, viduriuoja 

 Siuloma:maţai ląstelienos, patiekalai iš ryţių, 

šiltas pienas, kepti obuoliai, sultys iš tamsių 

uogų, nešvieţia duona, bulvių piurė 

 

 



Vengtini produktai 

 Visagrūdė duona 

 Agurkai 

 Kopūstai 

 Ţirniai ir pupelės 

 Salotos 

 Raugintas pienas 



Ką valgyti fizinio krūvio metu 

 Jei sunkiai treniruojatės ilgiau nei 60 min. papildomas 

angliavandenių kiekis 30 – 60g/1val.  

 Aukšto GI angliavandeniai, gėrimas, kurio 100ml. yra 1 – 

6g cukraus 

 Galima gerti gėrimus, kuriose yra ir šiek tiek baltymų ir 

angliavandenių santykis (1:4) 

 Sportiniuose ţaidimuose rekomenduojama gerti 

angliavandenių prisotintus gėrimus rungtyniavimo metu 

kas 10 – 20min., taip pat per pertraukas 

 Vaisių ar sportiniai gėrimai arba skiestos vaisių sultys. 

Gali būti ir javų batonėliai, energetiniai batonėliai, 

bananai, vaisių batonėliai, salyklinė duona, šokolado, 

dţiovintų vaisių, būtina gerti ir skysčius 
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Kiek gerti vandens fizinio krūvio 

metu 

Per treniruotę vanduo ar angliavandenių gėrimas padeda 

susigrąţinti prakaituojant prarastus skysčius ir padeda 

uţkirsti kelią dehidratacijai 

Kiekis priklauso nuo to kiek prakaituojama 

Treniruojantis ilgiau nei 4 val. siūlomi sportiniai gėrimai, 

kurių sudėtyje yra angliavandenių ir natrio, taip išvengsime 

hiponatremijos 

Bendra taisyklė:  

Ilgiau nei 1val. treniruotė rinktis cukraus turinčius gėrimus 

(6g/100ml) 

Per trumpesnes treniruotes – vandenį arba daugiau 

skiestus gėrimus 
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Kepenys 

 Priklausomai nuo to, kaip dėl energetinių tikslų 
aktyvuojamas kepenų glikogenas. Į kepenų 
ląsteles skverbiasi riebalai, kurie kaip ir 
angliavandeniai atlieka energetinę funkciją. 
Kepenis riebalus paverčia į fosfolipidus, kurie yra 
tirpūs vandenyje ir taip patenka į kraują. Esant 
dideliam glikogeno trūkumui į kepenis patenka 
tiek daug riebalų, kad jos nespėja tinkamai 
pakeisti juos į fosfolipidus, todėl jai sunku 
atsikratyti riebalų pertekliaus. Įvyksta 
momentinis kepenų riebėjimas, jos apsemiamos 
riebalų ir sutrinka kepenų darbas. Šiuo periodu 
rekomenduojamas maistas turintis lipotropines 
substancijas., t,y palengvina riebalų skaidymą į 
fosfolipidus. 



Mityba atsistatymo periode 

 Svarbi greita baltymų regeneracija ir fosforo 

junginių resursų atstatymas 

 Po ilgai trunkančių varţybų, svarbu tuoj pat 

atstatyti angliavandenių atsargas 

 Prarastus mineralus ir vitaminus atstatome 

valgydami vaisius ir darţoves 

 Maistas turintis lipotropines substancijas 

(metioniną,choliną, glutaminą) 

 Vengti produktų su ţelatina, nes jose yra 

glicinas,kuris trikdo metionino veikimą 

 Vitaminai C, B1 ir B2 
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Angliavandenių svarba po fizinio 

krūvio 

 Manoma, kad vartojant angliavandenius iškart po fizinio 
krūvio, glikogeno kiekis atsistato per 6 val. 

 Su maistu gaunant pakankamą angliavandenių, glikogeno 
kiekis pilnai atkūriamas per 24val. 

 Nustatyta, kad suvartojus 50g angliavandenių tuoj pat po 
alinančio krūvio (per 20min), o paskui kas 2 val. vėl 
kartojant tą pačią angliavandenių dozę, glikogenas 
atsistato greičiau 

 Daţniausiai sportininkai iš karto po fizinio krūvio nejaučia 
alkio , todėl tūrėtų  gerti gėrimus (6g/100ml) arba suvalgyti  

 Bent 50g aukštą GI arba vid. GI angliavandenių.  

 Po intensyvių treniruočių pirmomis poilsio dienomis 
ištvermės sporto šakų sportininkams siūloma 10g/kg/parą 

 Jėgos ir greitumo 7g/1kg/parą 
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Maistas 

 Mėsa ir jos gaminiai 

 Ţuvis ir jos gaminiai 

 Pienas, sūris 

 Riešutai 

 

 L-Metioninas 

 Cholinas 

 L- Glutaminas 

 Neprisotintos riebiosios 

rūgštys 

 

Baltymai ir fosforo 
junginiai 

Lipotropinės 

substancijos 



Maisto davinių išdėstymas 2000 – 

2500 kcal 
 Valgoma 3 kartus per dieną 

 Pusryčiai – 30%  

 (690 – 805 kcal.) 

 Pietūs – 40 – 45% 

  (805 – 920 kcal.) 

 Vakarienė – 25 – 30% 

  (575 – 690kcal.) 

 

 Valgoma 4 karus per dieną: 

 Pusryčiai – 25 - 30% 

  (575 – 690 kcal.) 

 2 Pusryčiai – 10 – 15% 

  (115 – 230kcal.) 

 Pietūs – 35 - 40%  

 (805 – 920 kcal.)  

 Vakarienė – 25 - 30 % 

  (575 – 690 kcal.) 

 

 Valgome 5 kartus per dieną 

 Pusryčiai – 25 – 30%  

 (575 – 690 kcal.) 

 2 Pusryčiai – 5 – 10%  

 (115 – 230 kcal.) 

 Pietūs – 30 – 35% 

  (690 – 805 kcal) 

 Pavakariai – 5 – 10% 

  (115 – 230 kcal.) 

 Vakarienė– 15 – 20%  

 (345 – 460 kcal.) 

 



Ką valgyti ryte kai iki krūvio lieka  

1 – 1.5 val. 

 Po nakties kai organizmas išeikvojęs savo 

energijos atsargas (kvėpavimui, kraujotakai ir 

t.t), fiziologiniu poţiūriu nerekomenduojamas 

sunkus krūvis 

 Todėl prieš treniruotę reikėtų papildyti atsargas 

 Prieš treniruotę rekomenduojama suvalgyti 

grūdų dribsnių su pienu, jogurtą su grūdais arba 

išgerti stiklinę pieno su trintu kietai virto 

kiaušiniu ir šaukšteliu medaus 



Jei treniruotės ar varžybos iki pietų 

 

 Pusryčių energetinė vertė 30 – 35% 

 Pusryčiai maţos apimties, kaloringi ir lengvai 

virškinami 

 Pietūs sotesni 40 - 45% 

 Likusi dalis lengvi pavakariai ir vakarienė 

 Produktai iki treniruotės: pieniška sriuba, baltas 

sūris, minkštai virtas kiaušinis, liesas kumpis, 

pomidorai arba salotos, medus arba dţemas, ne 

stipri kava arba arbata su pienu 
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Jei treniruotė ar varžybos po pietų 

 Pirmi ir antri pusryčiai bendrai sudaro 35 – 45% 
dienos raciono 

 Pietūs turi būti maţos apimties ir lengvai 
virškinami 

 Pietų energetinė vertė netūri būti didesnė nei 30 
– 35% dienos raciono 

 Pietūs: buljonas su kiaušiniu, virta arba kepta 
ant grotelių vištiena arba kalakūtiena, saldus 
desertas ir vaisiai 

 Abejais atvejais vakarienė lengvai virškinama ir 
maţiausiai likus 2 val. iki miego 

 Prieš miegą rekomenduojama išgerti stiklinę 
pieno, o ryte atsibūdus pusė stiklinės mineralinio 
vandens 
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Jei treniruotės ar startai vyksta 2 ir 

3 kartus per dieną 

 Skystas ir pusiau skystas maistas, kuris 

valandos bėgyje palieka skrandį 

 Galima mitybą praturtinti maisto papildais 

 O vakare suvalgyti pilnavertę vakarienę likus 3 – 

4 val. iki miego 

 Jeigu lieka maţiau laiko galima vėl prijungti 

maisto papildus 
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Valgiaraščio sudarymas 

 Planuojant meniu svarbūs visų grūpių produktai 

 Galima vienus produktus keisti kitais 

 Maistas turi būti įvairus, nekartojame to paties maisto 

diena iš dienos 

 Kiekviename maisto davinyje turi būti nors nedidelis 

kiekis gyvūlinės kilmės baltymo 

 Su kiekvienu valgymu turime gauti vaisių ir darţovių 

 Svarbi estetika ir valgymo atmosfera 

 Produktus renkamės pagal sezoniškumą 

 Energetinę vertę ir valgymų kiekį pritaikome pagal 

aktyvūmą ir krūvius 

 Valgome reguliariai 

 Valgiaraščiai planuojami keletui dienų į priekį 



133 

Sveiki pusryčiai top 10 

1. Pilno grūdo košė su uogomis 

2. Varškė (liesa) + ţalumynai 

3. Omletas su darţovėmis 

4. Grykių košė su pienu 

5. Pilno grūdo duona + salotos+ balta liesa mėsa 

6. Avokadai + virtas kiaušinis + sūris + salotos 

7. Blynai iš avyţų su uogomis 

8. Keptas obuolys su medumi 

9. Mėsa su salotomis (kam aktualu pasiauginti 
liesos raumenų masės) 

10. Sūrio apkepėlė (varškė, cukrus, kiaušiniai, 
manai) 

 



Valgiaraštis 

Maistas Įvertinimas 

Angliavandenių - riebalų Nepakankamas 

Angliavandenių– riebalų + 

gyvul. kilmės baltymas 
Beveik pakankamas 

Angliavandenių – riebalų + 

gyv.kilmės baltymas, pieno 

baltymas 

Pakankamas 

Angliavandenių – riebalų + 

gyv.kilmės baltymas + 

daržovės ir vaisiai 

Gerai 

Angliavandenių – riebalų + 

gyv.kilmės baltymas, pieno 

baltymas + daržovės ir vaisiai 

Labai gerai 



Patarimai maisto gamybai 

Virimo metodai Kalcis 

% 

Geležis 

% 

Fosfora

s% 

B1% B2% PP% C% 

Ant garų 95 91 92 91 88 91 73 

Greitpuodyje 88 86 85 79 83 83 73 

Maţame 

vandens kiekyje 

88 86 84 76 78 81 63 

Dideliame 

vandens kiekyje 

78 77 72 63 63 69 53 

Medžiagų išsaugojimas gaminant 



Rekomenduojamos maisto 

gaminimo technikos 

 Nerekomenduojama kepti ant riebalų. 

 Geriau kepti tefloninėse arba keramikinėse 

keptuvėse be riebalų. 

 Kepame specialiose rankovėse arba įvyniojame į 

pergamentinį popierių, foliją. 

 Kepame ant grotelių. 

 Verdame ir troškiname. 

 Mėsą verdame visą ir tik vėliau supjaustome, 

taip išsaugome naudingas medţiagas. 

 Prieš troškinimą šiek tiek apkepame ir tada 

troškiname. 
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