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Maistas ir mityba kaip vienas iš gyvensenos 

veiksnių sveikatą lemia apie 30 procentų



SVEIKOS MITYBOS TAISYKLĖS (rekomendacijos)
suformuluotos ir pateiktos sveikatos apsaugos institucijų

• Valgyti įvairų maistą. Dažniau rinktis augalinės kilmės maistą.
• Kelis/5 kartus per dieną valgyti daržovių, uogų, vaisių, ypač šviežių. Daržovių > negu
vaisių.
• Kiekvieną dieną - pilno grūdo produktus.
• Kontroliuoti riebalų suvartojimą. Trans RR
• Valgyti liesą mėsą ir liesos mėsos produktus. Riboti perdirbtos mėsos ir raudonos
mėsos kiekį.
• Vartoti liesus pieno produktus; žuvį, ankštines daržoves.
• Riboti maisto produktus ir gėrimus, kuriuose yra daug cukraus.
• Valgyti nesūrų maistą. Riboti druskos kiekį, gaminant maistą.
• Gerti pakankamą vandens/skysčių kiekį.
• Valgyti reguliariai. Laikytis mitybos režimo.
• Rinktis simboliu ,,Rakto skylutė” pažymėtus maisto produktus.
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Simbolis „Rakto skylutė“



Simbolis „Rakto skylutė“

LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 22 d. 
įsakymu Nr. V-50 

patvirtinti simbolio „Rakto skylutė“ naudojimo 
reikalavimai

(nauja redakcija, patvirtinta SAM 2017 m. vasario 23 d. 
įsakymu Nr. V-213)

Žr. plačiau - www.sam.lt
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http://www.sam.lt/
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Simbolis „Rakto skylutė“

• Patvirtinti tam tikri kriterijai 33-ms maisto produktų 
grupėms (su pogrupiais) 

• „Rakto skylute“ pažymėti produktai turi kelis kartus 
mažiau riebalų, cukraus ir druskos bei daugiau 
maistinių skaidulinių medžiagų nei kiti panašūs tos 
pačios grupės maisto produktai (pvz., liesi jogurtai 
tarp kitų jogurtų).
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Simbolis „Rakto skylutė“

• Ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ tikslas – padėti
vartotojams lengviau išsirinkti maisto produktus tarp
kitų tos pačios grupės maisto produktų.

• Šiuo simboliu pažymėtuose produktuose turi būti
mažiau sočiųjų riebalų, cukraus, druskos ir daugiau
maistinių skaidulų.

• Produktų sąrašas skelbiamas SAM interneto
svetainėje www.sam.lt

http://www.sam.lt/
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ET IŠVADOS DĖL MAISTO PRODUKTŲ GERINIMO (2016)

• Būtina gerinti maisto produktų sudėtį (mažinti cukraus, 
druskos, riebalų ir transriebalų kiekius)

• Sudaryti sąlygas vartotojams lengviau pasirinkti sveikatai
palankesnius maisto produktus
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Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategija
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros 
2016–2023 metų plėtros programa

• gausinti rinkoje sveikatai palankių maisto
produktų (turinčių mažai sočiųjų riebalų, riebalų
rūgščių transizomerų, cukraus ir druskos, daug
skaidulinių medžiagų),

• gerinti jų prieinamumą ir atpažįstamumą,

• atitinkamai keisti kitų maisto produktų sudėtį ir

• taikyti ekonomines sveikesnio pasirinkimo skatinimo
priemones
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Sveikatos apsaugos ministerija

2018 m. pasirašė su maisto gamybos įmonėmis
susitarimus dėl maisto sudėties keitimo
(performulavimo), kuriais įmonės įsipareigojo
gerinti gaminamų maisto produktų sudėtį –
mažinti cukrų, sočiųjų riebalų, transriebalų ir
druskos kiekius,



Pirmenybė teikiama natūralumui

Kokioms produktų savybėms ar ingredientams 
pasaulio vartotojai teikia pirmenybę?

Šaltinis: „Top 10 Global Consumer Trends for 2016“, Euromonitor International
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SVEIKOS GYVENSENOS PIRAMIDĖ





Suaugusiųjų fizinio aktyvumo piramidė



Palankiausia sveikatai yra 
Viduržemio jūros valstybių mityba



Vidusjūras diēta

Vanduo

Vaisiai, daržovės, 

pilno grūdo duona

alyvuogių aliejus, riešutai, 

pupelės, prieskoninės žolės

Mėsa ir 

saldumynai

Paukštiena, sūris, kiaušiniai, jogurtas

Žuvis ir jūros gėrybės

Aktyvi fizinė veikla

VIDURŽEMIO JŪROS DIETA

resveratrolis



cholesterolis, sotieji riebalai

cholesterolis, sotieji riebalai

omega-3, baltymai

flavonoidai

steroliai

likopenas

alfa lipo rūgštis

kofermentas Q10

karotenoidai

folio rūgštis

vitaminai

mikroelementai

kalorijų eikvojimas, vitaminas D3

resveratrolis

vanduo

VIDURŽEMIO JŪROS DIETA



Jame gausu mononesočiųjų riebalų 

rūgščių, kurios svarbios cholesterolio 

apykaitai ir širdies bei kraujagyslių ligų 

rizikai mažinti.

Alyvuogėse gausu flavonoidų, kurie 

reguliuoja baltymų apykaitą, ląstelių 

augimą, turi  stiprų antioksidacinį 

poveikį.

PAGRINDINIAI VIDURŽEMIO JŪROS DIETOS ELEMENTAI

Alyvuogių aliejus



ALYVUOGIŲ 

ALIEJUS



ALYVUOGIŲ 

ALIEJUS





Riebalų kokybė labai svarbi sveikatai 

Gerieji riebalai Blogieji riebalai 

Polinesočiosios 
riebalų rūgštys 

Mononesočiosios 
riebalų rūgštys

Omega-3Omega-6

ALR 
Afa linoleno 

rūgštis

LR

Linoleno rūgštis

EPA + DHA 
Eikozapentaeno rūgštis 
Dokozaheksaeno rūgštis

Sočiosios riebalų 
rūgštys

Transriebalų
rūgštys



Idealu, kuomet santykis omega-3 : omega-6 rūgštis lygus     1:1 

• Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja išlaikyti 

santykį 1:5 (omega-3 : omega-6).

• Šiuolaikinėje mityboje žmonės dažnai vartoja santykiu 1:15, net 1:30  ! ! !

• Daugelis beveik negauna omega-3 rūgščių, ir vartoja daug riebalų, kuriuose 
dominuoja omega-6 rūgštys.

•
Rezultatas - omega-6 perteklius stabdo omega-3 pasisavinimo galimybes.



PAGRINDINIAI VIDURŽEMIO JŪROS DIETOS ELEMENTAI

Flavonoidai (bioflavonoidai, polifenoliai)

- Flavonoidai žmogaus organizme negaminami, todėl jų būtina gauti su 

maistu.

- Jie pasižymi priešuždegiminėmis, priešalerginėmis, priešvirusinėmis, 

priešvėžinėmis savybėmis.

- Kartu su vitaminu C mažina kraujagyslių pralaidumą, gerina 

kraujotaką. 

- Pasižymi kraujagyslių trapumą mažinančiu ir kapiliarų sieneles 

stiprinančiu poveikiu.

- Slopina mažo tankio lipoproteinų oksidaciją ir trombocitų agregaciją. 



PAGRINDINIAI VIDURŽEMIO JŪROS DIETOS ELEMENTAI 

Omega-3

Pagrindinis šaltinis – riebios žuvys.

Šios rūgštys ypač naudingos pacientams, 

sergantiems koronarine širdies liga. 

Jos gali padėti palaikyti normalų arterinį 

kraujospūdį, palankiai veikdama kraujagyslių 

sienelių lygiuosius raumenis, slopina trombų 

formavimąsi ir mažina kraujagyslių užsikimšimo 

tikimybę, mažina aterosklerozinių plokštelių 

formavimąsi. 

Turi įtakos cholesterolio kiekio mažėjimui kraujyje.  

Trys svarbiausios omega-3 rūgštys:

alfa linoleno rūgštis (ALR)

eikozapentaeninė rūgštis (EPR)

dokozaheksaeninė rūgštis (DHR)



PAGRINDINIAI VIDURŽEMIO JŪROS DIETOS ELEMENTAI

Karotenoidai

Karotenoidai pasižymi antioksidacinėmis 

savybėmis. 

Jų gausu vaisiuose bei daržovėse. 

Geriausiai žinomi karotenoidai yra:

• liuteinas, 

• betakarotenas, 

• zeaksantinas ir 

• likopenas - itin svarbus širdies sveikatai.



PAGRINDINIAI VIDURŽEMIO JŪROS DIETOS ELEMENTAI

Likopenas

-Likopenas mažina mažo tankio cholesterolio 

oksidaciją, tuo būdu gali sumažinti ir aterosklerozės 

riziką.

-Iš visų karotenoidų jis turi daugiausiai dvigubų 

jungčių, todėl pasižymi stipriausiu antioksidaciniu 

poveikiu ir  gali aktyviausiai neutralizuoti laisvuosius 

radikalus bei apsaugoti ląstelių membranose 

esančias polinesočiąsias riebalų rūgštis nuo 

pažeidimo.

-Likopeno daug yra greipfrutuose, pomidoruose, 

arbūzuose, raudonuosiuose pipiruose.



PAGRINDINIAI VIDURŽEMIO JŪROS DIETOS ELEMENTAI

Augaliniai steroliai(fitosteroliai)

• Dėl savo struktūros panašumo į cholesterolį fitosteroliai lengvai prisijungia ir 

blokuoja cholesterolio receptorius, tuo sumažindami cholesterolio absorbciją ir 

pagerindami jo pasišalinimą iš organizmo. 

• Vartojant fitosterolius sumažėja bendrojo cholesterolio ir mažo tankio 

lipoproteinų (blogojo cholesterolio) koncentracija kraujyje. 

Fitosterolių žmogaus organizmas nesintetina, jų būtina gauti su maistu.

Daugiausia fitosterolių yra augalų aliejuose, sėklose, riešutuose.



PAGRINDINIAI VIDURŽEMIO JŪROS DIETOS ELEMENTAI

Resveratrolis

Resveratrolis tai beveik stipriausias pasaulyje 

žinomas antioksidantas. 

Jis randamas raudonosiose vynuogėse bei 

gėrimuose iš jų.



PAGRINDINIAI VIDURŽEMIO JŪROS DIETOS ELEMENTAI

Niacinas (vitaminas B3)

-mažina blogojo cholesterolio ir 

didina gerojo cholesterolio kiekį 

kraujyje;

-plečia kraujagysles;

-mažina arterinį kraujo spaudimą.

Šaltiniai: žuvis, avokadas, žalialapės daržovės, brokoliai



- Pasižymi antioksidacinėmis savybėmis - ji 

tirpsta tiek vandenyje, tiek riebaluose, todėl 

neutralizuoja laisvuosius radikalus visose 

organizmo dalyse; 

- Padeda palaikyti normalų kraujospūdį;

- Mažina aterosklerozės riziką.

PAGRINDINIAI VIDURŽEMIO JŪROS DIETOS ELEMENTAI 

Alfa lipo rūgštis

Pagrindiniai šaltiniai - špinatai, brokoliai, mėsa, kepenys



PAGRINDINIAI VIDURŽEMIO JŪROS DIETOS ELEMENTAI 

Kofermentas Q10

Pagrindiniai šaltiniai: sojos pupelės, žuvis, alyvuogės, 

vynuogių sėklos, riešutai.

- Didžioji dalis kofermento Q10 yra kaupiama širdies 

raumenyje.

- Jis pagerina širdies raumens funkciją, ypač esant širdies 

nepakankamumui, nereguliariam širdies ritmui, padidėjusiam 

kraujospūdžiui;

- Stabdo cholesterolio oksidavimąsi ir taip sumažina 

aterosklerozės tikimybę.



PAGRINDINIAI VIDURŽEMIO JŪROS DIETOS ELEMENTAI 

Česnakas

- Padeda sumažinti cholesterolio kiekį kraujyje bei normalizuoti 

kraujospūdį.

- Australijoje atliktas  12 savaičių trukmės tyrimas, kurio metu viena 

tiriamųjų grupė vartojo česnako papildą, o kita placebo. 
Tyrimo rezultatai parodė, kad česnako papildus vartojusiųjų sistolinis kraujospūdis 

buvo maždaug 10 mm Hg mažesnis nei placebo grupėje.



PAGRINDINIAI VIDURŽEMIO JŪROS DIETOS ELEMENTAI 

Vitaminai

-Vitaminas B12 ir folio rūgštis yra būtini raudonųjų kraujo 

kūnelių     gamybai.

-Per mažas vitamino B12 ar folio rūgšties kiekis yra siejamas su 

padidėjusia širdies ligų rizika. 

- Tai gali būti dėl to, kad vitaminas B12 ir folio rūgštis mažina 

homocisteino koncentraciją kraujyje.



PAGRINDINIAI VIDURŽEMIO JŪROS DIETOS ELEMENTAI 

Vitaminai

-Vitaminas B6 taipogi  vaidina svarbų vaidmenį mažinant homocisteino 

koncentraciją, skatindamas fermento, reikalingo homocisteino 

katabolizmui, gamybą.

-Nors dažniausiai vitaminas B6 tiriamas dėl jo sąveikos su folio rūgštimi, 

tačiau taip pat manoma, kad jis nepriklausomai nuo kitų mažina širdies 

ligų riziką. 

- Natūralūs vitaminų B bei folio rūgšties šaltiniai – kviečių 

gemalai, rupi duona, mėsa, špinatai, žaliosios pupelės, bananai, alaus 

mielės, morkos, vištiena, kiaušiniai, saulėgrąžos.



PAGRINDINIAI VIDURŽEMIO JŪROS DIETOS ELEMENTAI 

Vitaminai

- Vitaminai C ir E reikšmingi širdies sveikatai dėl savo antioksidacinių 

savybių.

- Antioksidantai padeda ląstelėms kautis su laisvaisiais radikalais, 

atsirandančiais dėl organizmo metabolinių procesų ir kitų išorinių faktorių. 

- Antioksidantai apsaugo nuo sąlygų, kurios skatina širdies ir nervų 

sistemos audinių senėjimą.

- Pagrindiniai vitamino E šaltiniai yra aliejai bei grūdinės kultūros, 

o vitamino C daugiausiai yra vaisiuose ir daržovėse.



PAGRINDINIAI VIDURŽEMIO JŪROS DIETOS ELEMENTAI 

Vitaminai

Vitaminas D. Vis daugėja įrodymų, kad vitamino D trūkumas gali 

neigiamai veikti širdies-kraujagyslių sistemą. Mokslininkų nuomone, 

vitamino D stokos ir širdies negalavimų ryšys yra fiziologiškai 

paaiškinamas, pavyzdžiui, yra žinoma, kad vitaminas D turi įtakos širdies 

susitraukimo funkcijai.

-Pagrindinis vitamino D šaltinis yra saulė, dar galima papildyti jo atsargas 

valgant specialiai šiuo vitaminu praturtintą maistą ar vartojant papildus.

-Natūraliuose maisto produktuose vitamino D yra nedaug, kaip 

pagrindinius jo šaltinius galima paminėti riebias lašišas, silkes, 

ungurius, žuvų taukus, kiaušinio trynį.



PAGRINDINIAI VIDURŽEMIO JŪROS DIETOS ELEMENTAI 

Mineralinės medžiagos

Cinkas. Šis mineralas yra daugiau nei šimto svarbių fermentų 

būtinasis komponentas, be to, jis labai svarbus nukleino rūgščių 

ir baltymų sintezei. 

-Per mažas cinko kiekis kraujyje yra siejamas su padidintu 

mirštamumu dėl širdies-kraujagyslių ligų, didesniu hipertenzijos 

dažniu ir mažu didelio tankio lipoproteinų (“gerojo cholesterolio”) 

lygiu.

Cinko turi: austrės, raudona mėsa, paukštiena, pupelės, 

riešutai, jūros gėrybės, pieno produktai.



PAGRINDINIAI VIDURŽEMIO JŪROS DIETOS ELEMENTAI 

Mineralinės medžiagos

Selenas. Tai yra būtinas mikroelementas, apsaugantis organizmo 

ląsteles nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio. 

-Gaunant nepakankamai seleno su maistu padidėja rizika sirgti 

lėtinėmis širdies ligomis, ateroskleroze, miokardo infarktu, arterine 

hipertenzija.

-Pagrindiniai seleno šaltiniai yra augaliniai produktai, daugiausia jo 

yra braziliškuose riešutuose, alaus mielėse, kviečių gemaluose, 

česnakuose, tune.



• Kelia rūpestį nedidelis seleno 
kiekis augaluose, ir žmogus su 
augalais seleno negauna reikiamo 
kiekio. 

• O augalams seleno nereikia ir jie 
puikiausiai gali vešėti seleno 
neturinčioje dirvoje



Viena iš pagrindinių sumažėjusio seleno kiekio 
augaluose priežasčių yra jo stoka Šiaurės Europos 
dirvožemyje:

• selenas iš dirvožemio buvo išplautas dar ledynmečiu;

• seleno kiekis sumažėjo dėl šiuolaikinių žemės apdirbimo
metodų;

• seleno kiekis sumažėjo dėl rūgščiųjų lietų;

• seleno kiekis sumažėjo dėl intensyvaus trąšų naudojimo.



Ateitis - molekulinė maisto technologija ?

Ar nenorėtum 

prisidėti? 

Aš gaminu pietus



• Sveikiausias maistas – šviežias maistas.

• Kuo ilgesnis maisto produkto tinkamumo vartoti terminas, tuo 
maistas labiau pasendintas, nors išlieka saugus, t.y. bakterijos 
nesidaugina.



Maisto apšvitinimas



Labai didelis hidrostatinis slėgis
iki 1000 MPa ir daugiau

✓Vegetatyvinių mikroorganizmų inaktyvavimui

✓Sporų inaktyvavimui

✓Baltymų ir polisacharidų modifikavimui

✓Daržovių blanširavimui 



Vištų krūtinėlės apdorotos 
hidrostatiniu slėgiu



Komerciniai hidrostatinio slėgio 
produktai



Ultragarsas

• Suardo ląstelių membranas ir sieneles

• Inaktyvuoja mikroorganizmus

• Palengvina skysčių pašalinimą iš ląstelių vidaus

• Padidina kietos medžiagos sąlyčio su skysčiu paviršiaus plotą

• Taip pat naudojamas emulsifikavimui, dispergavimui, 
homogenizavimui, cheminių reakcijų pagreitinimui











Technologinio maisto gamybos proceso metu gali susidaryti 
kenksmingos medžiagos



Sūrūs bulvių traškučiai ≠ bulvė

≠
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Pramoninė bulvių traškučių gamyba

• Bulvės mechaniškai nuvalomos, nuplaunamos, 
nuskutamos.

• Tuomet dar kartą plaunamos ir pjaustomos įvairiais 
storiais ir formomis (iš vidutinio dydžio bulvės gaunasi 
apie 36 riekelės). 

• Riekelės vėl plaunamos ir džiovinamos.

• Vėliau patenka į rapsų ar saulėgrąžų aliejų, kuris būna 
įkaitintas iki 190 °C 

• Toliau traškučiai barstomi druska,

prieskoniais, maisto priedais

ir skirstomi į porcijas.





Bulvių traškučių grėsmė sveikatai

• Akrilamidas – kancerogeninė medžiaga, susidaranti 
krakmolinguose produktuose (bulvėse), juos verdant 
aliejuje didesnėje nei 120 °C temperatūroje. 

• Kuo aukštesnėje temperatūroje krakmolingi produktai 
kepti ar virti aliejuje, tuo juose daugiau 
kancerogininės medžiagos akrilamido.



Akrilamidas

• Akrilamidas gali pažeisti centrinę bei periferinę nervų 
sistemą, sukelti vėžį, silpninti širdies veiklą, o jo 
kaupimasis žmogaus organizme yra proporcingas maiste 
esančiam medžiagos kiekiui.

• Moterys, ilgesnį laiką suvartojančios didelius kiekius 
akrilamido (šiais laikais dideliu akrilamido kiekiu 
laikomas vienas bulvių traškučių pakelis, galintis šios 
medžiagos turėti 40 mg), ateityje turi didesnę tikimybę 
susirgti kiaušidžių bei gimdos kaklelio vėžiu.



Akrilamidas
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Atkreipkime dėmesį į maisto sudėtį

Maisto priedai – rizikos veiksnys
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Maisto priedai

Maisto priedai – medžiagos, kurios nėra naudojamos kaip atskiri 
maisto produktai ir kaip tipinės maisto produktų sudedamosios dalys 
bei kurios įdėtos į maisto produktus technologiniais tikslais
(gamybos, pakavimo, gabenimo ar laikymo) tampa tokių maisto 
produktų sudėtine dalimi. 

Maisto priedai naudojami technologiniais tikslais.
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Europos Bendrijoje maisto priedų naudojimas yra 
visiškai suderintas, visose valstybėse narėse galioja 
vienodos maisto priedų vartojimo taisyklės, nustatytos 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvomis. 
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Maisto priedai padeda

• išlaikyti produktus kad išliktų gražiai atrodantys,  

• išvengti mikroorganizmų sukeliamo gedimo,

• suteikti norimą konsistenciją, spalvą ar skonį,

• gali padėti produktus gabenant iš vienos šalies į kitą ar 
juos sandėliuojant.
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Maito priedai – maisto sudėtinės dalys

• Kodėl vartojami maisto priedai?

• “Maisto gamintojai naudoja 
priedus norėdami apgauti 
vartotoją !“

• “Priedai kenksmingi žmonių 
sveikatai !“

• Ar jie iš viso reikalingi maisto 
gamyboje ?

• Ar galima pagaminti maistą 
nenaudojant priedų ?
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Vartotojai nepasitiki maisto priedais

http://www.stasys.igs.lt/wp-content/uploads/2010/02/kenksmingi_priedai.jpg

Informacijos 

priemonės

dažnai 

“pakursto ugnį“
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“Jokių E“, “be E“ ir kt. 
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http://nevartok.lt/wp-content/uploads/2011/06/Be-E.jpg
http://www.sveikasvaikas.lt/spring/product?id=8617987
http://www.sveikasvaikas.lt/spring/product?id=8323116
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STRAIPSNIAI ŽINIASKLAIDOJE

Pavojingi, tačiau Lietuvoje 
leidžiami vartoti maisto 
priedai.

Gliutamatai-visuomenės 
nuodas?

Tegul vaikas bent ūgtels be 
maisto priedų.

Perdėta maisto priedų baimė 
perauga į nervinę ortoreksiją.

Kenksmingi maisto priedai -
sugauk nusikaltėlį!



75

MAISTO,REKLAMOS ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMAI
DRAUDŽIAMA:

• Nurodyti ar užsiminti apie tas maisto savybes, kurių jis neturi, taip pat apie 
gydomąsias ar nuo ligų saugančias savybes.

• Nurodyti, kad koks nors maistas turi ypatingų savybių, jeigu iš tikrųjų tokiomis 
savybėmis pasižymi visi panašūs gaminiai.

Be dažiklių

Produktas be 

konservantų

Pomidorų padažas Žuvų konservai
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KUO TIKĖTI ?
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• Remiantis Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintoje 
Lietuvos higienos normoje HN 53:2003 ,,Leidžiami 
vartoti maisto priedai“, pateikiamas Lietuvoje (ir 
Europos Sąjungoje) leidžiamų vartoti maisto priedų 
sąrašas. Higienos normoje visi maisto produktai
suskirstyti į 16 grupių, pvz. 1 – pieno produktai ir jų 
pakaitalai, 2 – riebalai ir aliejai ir t. t. Kiekvienai maisto 
produktų grupei leidžiami naudoti tik tam tikri maisto 
priedai, griežtai nurodytos didžiausios jų leistinos 
dozės. Pavyzdžiui, vaisių ir daržovių sultyse jokie 
dažikliai neleidžiami, o nektaruose leidžiama visa eilė 
dažiklių. 

• Naujos maisto priedų grupės sąrašas pradedamas 
žymėti vis kitu šimtuoju skaičiumi, todėl yra net 
keturženklis priedo (E1520 – drėgmę išlaikanti 
medžiaga) žymėjimas. Yra patvirtinta apie 360 maisto 
priedų rūšių.
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Maisto priedai suskirstyti į 26 funkcines grupes:

1. saldikliai, 

2. dažikliai, 

3. konservantai, 

4. antioksidantai, 

5. pagalbinės medžiagos, 

6. rūgštys, 

7. rūgštingumą, 

8. lipnumą reguliuojančios 
medžiagos, 

9. medžiagos nuo putojimo, 

10. užpildai, 

11. emulsikliai, 

12. emulsinimo druskos, 

13. kietikliai, 

14. aromato ir skonio stiprikliai, 

15. putojimą sukeliančios 
medžiagos, 

16. stingikliai, 

17. glazūros medžiagos, 

18. drėgmę išlaikančios medžiagos, 

19. modifikuoti krakmolai, 

20. įpakavimo dujos, 

21. propelentai, 

22. tešlos kildymo medžiagos, 

23. izoliuojančios medžiagos, 

24. stabilizatoriai, 

24. tirštikliai, 

26. miltų apdorojimo medžiagos.
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Ką reiškia E numeris?

Leidžiamiems vartoti maisto priedams ES yra 
suteikiamas 3 ar 4 ženklų numeris ir E raidė. E-numeris 
užtikrina, kad :

•Patikrinta medžiagų sauga, 

•nustatyti jų grynumo kriterijai, 

•Jų vartojimas nustatytomis sąlygomis nekelia grėsmės 
vartotojų sveikatai. 
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Klasifikavimas pagal kilmę

• Natūralios medžiagos (iškirtos iš 
gamtinių žaliavų)

• Sintetinės - identiškos 
natūralioms (vanilinas)

• Sintetinės neaptiktos natūraliose 
žaliavose (dirbtinės) 
(etilvanilinas)
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Augalų ekstraktų įtaka peroksidų 
susidarymui rapsų aliejuje (in situ)
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Blank

Sage AO, 0.1%

Sweet grass AO, 0.1%

Tarragon AO, 0.1%

Lavender AO, 0.1%

Borrage AO, 0.1%

Lemon balm AO, 0.1%

Marjoram AO, 0.1%

Lovage AO, 0.1%

Costmary AO, 0.1%

Savoury DE, 0.1%

BHT, 0.02%

Be priedų

Šalavijų

Zubražolės

initiation
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Skonio stiprikliai:
rūgštusis natrio glutamatas 

Laminaria japonica



84

Laisvojo L-glutamato kiekis maisto produktuose, 
mg/kg

Laminarijos 2240 Kiniški kopūstai 100

Parmezano sūris 1200 Shitake grybai 67

Žalia arbata 668 Sojų pupos 66

Jūržolės 640 Saldžiosios 
bulvės

60

Sardinės 280 Dž. sardinės 50

Švž. pomidorų 
sultys

260 Krevetės 43

Šampinjonai 180 Jūrų moliuskai 41

Sepijos 146 Kopūstai 37

Pomidorai 140 Morkos 33

Austrės 137 Bonito dribsniai 26

Bulvės 102 Vištienos file 23
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Dažikliai

• Dažikliai – maistui suteikia arba sugrąžina prarastą apdorojant ar 
laikant spalvą, ją suintensyvina ir padeda išlaikyti.
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Kaip skirstomi dažikliai?

• Natūralios kilmės 

• Sintetiniai maisto dažikliai
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Natūralūs maisto dažikliai 

• Chlorofilai (E140) - žalios spalvos dažikliai

• Karamelinės spalvos (E150 a, b, c, d) –tamsiau ar šviesiau 
rudos spalvos dažikliai

• Oranžinės spalvos paprikos ekstraktas (E160c) 

• Augaliniai pigmentai karotinoidai (E 160) - plačiausiai 
naudojami geltonos ir oranžinės spalvos dažikliai;

• Burokėlio raudonasis ( E162) 
• Ir kt.
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Natūralūs maisto dažikliai 

• Natūralūs maisto dažikliai leidžiami naudoti pagal 
technologinius poreikius be griežtų apribojimų. 

• Natūralių dažiklių trūkumas - jautrumas aplinkos 
fizikiniams ir cheminiams veiksniams (ph terpei, 
temperatūrai ir kt.).
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Sintetiniai maisto dažikliai

Tai nebrangūs, patvarūs, dažikliai gaunami perdirbant 
anglies ir naftos produktus.  Gali būti naudojami: 

• fermentiniuose sūriuose, 

• žuvų gaminiuose, 

• karamelėse, dražė ir sausainių paviršiams, 
kramtomosiose gumose, 

• gaiviuosiuose ir alkoholiniuose gėrimuose, 

• desertinių koncentratų milteliuose ir kt.
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Sintetiniai maisto dažikliai
Sintetiniai maisto dažiklius draudžiami naudoti

• pieno ir pieno produktuose, 

• duonoje, kepiniuose ir kituose miltiniuose 
gaminiuose,

• mėsoje, 

• riebaluose, aliejuje 

• ir kt. produktų gamyboje.
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http://www.bodybuilding.lt/uploads/posts/2009-04/1240237064_maisto_priedai.jpg

Jei vartotojai nepirks maisto 

su sintetiniais dažikliais,

gamintojai jų nenaudos
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Saldikliai

• Saldikliai – medžiagos, neturinčios cukraus, tačiau 
suteikiančios maisto produktui saldų skonį. 

• Dirbtiniai saldikliai yra 200-300 kartų saldesni už cukrų, 
turi mažai kcal ir nedidna cukraus kiekio kraujyje.
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Kuo paprastai saldinate kavą ar arbatą?

KAVOS IR ARBATOS SALDINIMUI NAUDOJAMOS  MEDŽIAGOS (PROC.)

N=1008

55

10

3

30

2

Cukrumi

Medumi

Saldikliu

Nesaldinu

Negeriu kavos ir arbatos

Cukrų dažniau įvardijo vyrai, jauniausio
amžiaus (iki 25m.), žemesnio
išsimokslinimo, mažesnių pajamų
atstovai, rajonų centrų ir kaimų
gyventojai.

Visiškai nesaldančios dažniau teigė
moterys, taip pat aukštesnio
išsimokslinimo ir didžiausių pajamų
atstovai. Medus populiaresnis vyriausioje
amžiaus grupėje bei tarp gaunančių
didžiausias pajamas.
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Kaip dažnai vartojate maisto produktus ar gėrimus, kuriuose yra saldiklių?

MAISTO PRODUKTŲ SU SALDIKLIAIS VARTOJIMO DAŽNUMAS (PROC.)

N=1008

11

11

13

8

10

24

25

Kasdien

2-4 kartus per savaitę

Kartą per savaitę

Kartą per mėnesį

Rečiau nei kartą per mėnesį

Nevartoju

Nežinau kaip dažnai, nes nežinau kurie mano

vartojami produktai turi saldiklių

Maisto produktus ir gėrimus su saldikliais
dažniau vartoja jaunesnio amžiaus,
žemesnio išsimokslinimo, mažesnių
pajamų atstovai.
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Jei žinotumėte, kad egzistuoja už cukrų sveikesnis saldiklis, kurį iš žemiau nurodytų variantų pasirinktumėte?

NUOSTATOS DĖL SVEIKESNIO SALDIKLIO VARTOJIMO (PROC.)

N=1008

15

17

40

7

12

21

5

Toliau vartočiau cukrų, kadangi  man patinka cukraus

skonis

Cukrų toliau naudočiau gaminant maistą, tačiau

išbandyčiau šį saldiklį saldinant gėrimus

Išbandyčiau šį saldiklį, ir jei  jis man patiktų, savo mityboje

pakeisčiau juo cukrų

Nekreipčiau į tai dėmesio, kadangi neturiu jokių sveikatos

problemų

Esu patenkintas(-a) vartodamas(-a) cukrų ir nematau

priežasčių, kodėl turėčiau išbandyti ką nors naujo

Nevartoju cukraus, tad nevartočiau ir šio saldiklio

Kita

*Galimi keli atsakymai, suma viršija 100%

Išbandyti naują saldiklį ir jam patikus
toliau vartoti mityboje dažniau nusiteikę
jaunesnio ir vidutinio amžiaus, aukštesnio
išsimokslinimo, miestų gyventojai.
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Kuriais iš šių saldiklių saldintų maisto produktų ar gėrimų esate ragavęs(-usi)?

SALDIKLIŲ VARTOJIMO PATIRTIS (PROC.)

N=1008

78

44

31

18

10

9

3

16

Medumi

Fruktoze

Sacharinu

Stevija

Kukurūzų sirupu

Aspartamu

Sukraloze

Nežinau kuriuos, nes nežinau kurie mano vartojami

produktai turi saldiklių
*Galimi keli atsakymai, suma viršija 100%

Steviją dažniau įvardijo moterys,
jauniausio amžiaus, aukštesnio
išsimokslinimo, didmiesčių gyventojai.

Sacharinas taip pat kiek populiaresnis
tarp labiau išsimokslinusių, miestų
gyventojų.



Konservantai

• Konservantai - tai natūralios arba sintetinės kilmės 
cheminės medžiagos, apsaugančios maisto produktą nuo 
mikroorganizmų poveikio (bakterijos, mieliagrybiai, 
pelėsiniai grybai) ar nepageidaujamų cheminių virsmų ir 
prailginančios jo vartojimo trukmę.

• Paprastai kuo maisto produkto vartojimo trukmė ilgesnė, 
tuo daugiau jame konservantų, išvardintų etiketėje.
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Konservantai neleidžia 
daugintis bakterijoms maiste

kai maistas patenka į žarnyną

neleidžia daugintis ir žarnyno 
gerosioms bakterijoms -
mikrobiotai
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Kaip konservantai veikia organizmą?
• Ilgalaikis poveikis dar nėra iki galo ištirtas, 

• Tačiau jau žinoma, kad konservantai kenkia imuninei 
sistemai ir virškinimui. 

• Dideli jų kiekiai gali būti toksiški. 

• Paprastai kuo maisto produkto vartojimo trukmė 
ilgesnė, tuo daugiau jame konservantų, išvardintų 
etiketėje.



• Žmogus, kuriam ne vis vien, kaip jo 
smegenys dirba, turėtų pasirūpinti, kad 
žarnyno mikrobiota ir jos aplinka būtų 
sveikos, o tai padeda pasiekti sveikatai 
palankus maistas.

• Ištirta, kad žarnyno ir imuninės 
sistemos sąsajos labai glaudžios, o 
pastaroji, savo ruožtu, sudaro tandemą 
su smegenimis.



Serotoninas – „laimės“ 
hormonas

• Apie 95 proc. laimės 
hormono 

serotonino
susidaro žarnyne



Mikrobai, gyvenantys žarnyne, 
gali paveikti smegenis

• Vienas iš būdų yra per nervo klajoklio aktyvavimą. 

• Nervas klajoklis kontaktuoja su žarnyno sienelėmis ir 
tęsiasi iki pat smegenų kamieno. 

• Tai mechanizmas per kurį bakterijos Lactobacilus
rhamnosus paveikia depresinę elgseną.
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Kiti maisto priedai 

• Emulsikliai 

• Tirštikliai

• Stingdikliai

• Stabilizatoriai
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Kiti maisto priedai 
• Aromato ir skonio stiprikliai

• Rūgštys

• Rūgštingumą reguliuojančios medžiagos

• Lipnumą reguliuojančios medžiagos
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Kiti maisto priedai 

• Modifikuoti krakmolai

• Tešlos kildymo medžiagos

• Medžiagos nuo putojimo

• Glajinės medžiagos
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Kiti maisto priedai 
• Emulsinimo druskos

• Miltų apdorojimo medžiagos

• Kietikliai

• Drėgmę išlaikančios medžiagos
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Kiti maisto priedai 
• Užpildai  

• Suslėgtosios dujos 

• Pakavimo dujos

• Putų medžiagos
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Ar gali maisto priedai sukelti alergiją ar maisto 
produktų netoleravimą?

Tyrimai parodė, kad tik vienas žmogus 
iš tūkstančio yra alergiškas kuriam nors 
maisto priedui nepriklausomai nuo to, 
ar šis priedas yra natūralus ar 
sintetinis.



Maisto priedai gali sukelti maisto 

netoleravimą

Dažikliai: E 102 (Tartrazinas), 107, 110, 122, 123, 124, 128, 

151

Kvapai: Cinamonas, vanilė, mentolas ir kt.

Konservantai: E 210 (benzoninė rūgštis), 219, 200, 203. 

Sulfitai E220-227. Nitritai – nitratai E 250-255.

Antioksidantai: E 311, 320, 321.

Kvapiosios medžiagos: E 620, 625, 626, 629, 630, 633.  

Glutamatai

Emulsikliai – stabilizatoriai: E 414, 430, 431, 450-455.

Balintojai: Kalio bromidas E 924, chlorine E 925



Maisto produktai 

sukeliantys alergiją

Maisto produktai sukeliantys 

netoleravimą:

• pienas

• kiaušiniai

• riešutai

• žuvis

• moliuskai, jūros gėrybės

• soja

• vištiena

• kakava

• vynuogės

• pomidorai

• špinatai

• obuoliai

• bananai

• kviečiai

1. Veikia mastocitus ir sukelia histamino

išsiskyrimą:

• šokoladas

• pomidorai

• špinatai

• braškės

• kiaušiniai

• žuvis

• jūros gėrybės

• ananasai

• prieskoniai 
(cinamonas)

2. Maisto  produktai savo sudėtyje 

turintys aktyvių mediatorių:

• šokoladas

• pomidorai

• špinatai

• braškės

• jūros gėrybės

• rabarbarai

• geltonas sūris

• silkė

• skumbrė

• menkė

• tunas

• bananai

• pipirai

• riešutai

• vynas

• rauginti kopūstai



Maisto netoleravimas sukelia:

● Odos simptomus

● Virškinimo trakto simptomus

● Kvėpavimo sistemos simptomus

● galvos skausmą (pvz. suvalgius šokolado)

sąnarių skausmą

krūtinės skausmą (kinų restorano sindromas,  Natrio    
glutomatas)

nuovargį

bendrą negalavimą

Be to:



Nors yra aprašyta >170 maisto produktų, 

galinčių sukelti alergiją, tik keli „didieji 

alergenai“ sukelia daugumą alerginių reakcijų.  

Tai: žemės riešutai, riešutai, kiaušiniai, pienas, 

žuvys, vėžiagyviai, kviečiai, soja.

Europoje labai dažnai alergiją sukelia: salierai, 

garstyčios, sezamas, vėžiagyviai.

Japonijoje – grikiai.



Simptomų sunkumas

• Gali būti minimalūs ar pavojingi gyvybei.

• Sunkumas priklauso nuo:
• Suvalgyto maisto kiekio

• Kartu valgomo kito maisto

• Maisto paruošimo (neapdorotas, termiškai apdorotas, paveiktas 
cheminėmis medžiagomis)

• Paciento amžiaus

• Absorbcijos greičio, kurį sąlygoja:
• Valgymas „ant tuščio skrandžio“

• Neilgas laiko tarpas iki fizinio krūvio



Kryžminės reakcijos

Galimos kryžminės reakcijos tarp 

įvairių maisto alergenų bei maisto ir 

įkvepiamų alergenų:

•Retai stebimos tarp ankštinių (alergiški žemės 

riešutams, dažniausiai gali valgyti žirnius ir 

pupeles)

•Kryžminės reakcijos tarp vėžiagyvių labai dažnos



Kryžminės reakcijos

Kietis ↔ salierai, morkos, prieskoniai

Ambrozija ↔ melionai, bananai

Žolių žiedadulkės ↔ pomidorai, pupelės

Kiaušinio baltymas ↔ paukščių plunksnos

Sraigės ↔ dulkių erkutės

Kiauliena ↔ katė



Tonizuojantys ir energiniai gėrimai. 
Vartojimo ypatumai ir rizika sveikatai



Gėrimai:

• arbata, 
• kava, 
• energiniai gėrimai



ARBATA –
tai perdirbti arbatmedžio lapai, vartojami 
gėrimui ruošti

Arbatoje daug įvairių medžiagų. Svarbiausios iš jų:

• rauginės,

• aromatinės,

• alkaloidai.

Rauginių medžiagų kompleksas - arbatos taninas, 
kurio 90 proc. sudaro katechinai. 

Jų ypač daug žaliojoje arbatoje.



ARBATA

• Aromatą lemia lakiųjų medžiagų mišinys, kurį sudaro 
daugiau kaip 100 junginių, vadinamų arbatos eteriniu 
aliejumi.

• Aromatinės medžiagos yra arbatmedžio lapuose.



ARBATA

• Alkaloidai - kofeinas, teobrominas, teofilinas ir kiti -
yra fiziologiškai veiklūs. Jie skatina žmogaus nervų 
sistemos ir širdies raumens veiklą.

• Arbatoje taip pat yra baltymų, angliavandenių, 
organinių rūgščių, dažančiųjų, mineralinių medžiagų, 
vitaminų. Iš vitaminų daugiausia vitamino P.

• Vitaminų daugiau yra žaliojoje arbatoje negu 
juodojoje.



KAVA

• KAVA - labai plačiai vartojamas kofeino turintis 
tonizuojantis gėrimas.

• Iš produktų, turinčių kofeino, virškinamajame trakte 
99% jo rezorbuojasi per 15-45 min. ir per kelias 
minutes pakliūva į visus audinius ir organus.



Pakitęs kofeinas išsiskiria:

• pro inkstus;
• su išmatomis;
• su seilėmis;
• su sperma;

• su krūties pienu.

Pusė įsiurbto kofeino

kepenyse kinta 

per 2,5 - 7,5 val.

Kofeino kitimą silpnina:

• kepenų ligos;

• nėštumas;

• geriamos kontracepcinės 
priemonės.

Kofeino kitimą stiprina:

• rūkymas



Kofeino kiekis kavoje ir arbatoje 150 ml puodelyje

Maisto produktas, gėrimas Kofeino kiekis 150 ml 

puodelyje

KAVA 

Tirpi 66

Filtruota pupelių 74

Plikyta pupelių 112

Tirpi be kofeino 3

Maltų pupelių be kofeino 3

ARBATA

Arbatžolės 41

Arbatos pakelis (vienkartinis) 42

Tirpi 28

Be kofeino 0



Didelis kofeino kiekis, nuolat ar tik retkarčiais vartojant, 
patekęs į organizmą veikia toksiškai. Atsiranda tokie 
simptomai:

 troškulys;

 pyktis;

 irzlumas;

 ūžesys ausyse;

 neramumas;

 drovumas;

 nervingumas;

 rankų ir kojų drebėjimas;

 bloga nuotaika;

 raumenų, galvos skausmai;

 širdies ritmo sutrikimai;

 miego sutrikimai;

 virškinimo sutrikimai (viduriavimas, pykinimas).



Geriant kavos po 8-12 puodukų per dieną, 
kofeinas įgyja narkotiko požymius. Nuolat 
vartojant kofeiną atsiranda jo tolerancija ir 
fizinis poreikis, pasireiškiantis:

 bendru diskomfortu;

 galvos skausmu;

 irzlumu;

 dirglumu;

 mieguistumu;

 nerimu.



Mirtina kofeino dozė :

suaugusiems yra 3-10 g/kg kūno svorio, kūdikiams 
ir vaikams - 100 mg/kg. 

Kad į organizmą patektų toks kiekis kofeino, reikia 
išgerti:

 arba 75 puodelius kavos;

 arba 125 puodelius arbatos;



Kiek kofeino yra per daug?

• Mažai - kai kofeino yra mažiau nei 250 mg;

• Vidutiniškai - 250 - 750 mg;

• Daug - daugiau nei 750 mg.



Kofeino poveikis

Poveikis centrinei nervų sistemai (CNS)

• Stimuliuoja nervų sistemą: kelia nuotaiką, didina 
protinį darbingumą, stiprina psichomotorinę 
koordinaciją, mažina miego trukmę.

Poveikis virškinamajam traktui

• Kava stimuliuoja skrandžio sulčių išsiskyrimą Labiau 
negu atskirai suvartotas kofeinas.



Kofeino poveikis

Poveikis inkstams

• Kofeinas stimuliuoja šlapimo išsiskyrimą.

Poveikis plaučiams

• Kofeinas praplečia bronchus.

• Kai kavą išgeria jos nevartojantys, jiems padažnėja 
kvėpavimas.



Kofeino poveikis

Poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai
• Mažos kofeino dozės sumažina širdies darbo tempą, 

t.y. suretina pulsą, o didesnės - pagreitina.
• Manoma, kad kava su kitais rizikos faktoriais padidina 

galimybę susirgti miokardo infarktu ir kitomis širdies ir 
kraujagyslių ligomis.

• Jei žmogus nelabai pakantus kofeinui, nuo jo 
pagreitėja širdies plakimas, sutrinka ritmas, 
susitraukia kraujagyslės, o dėl to pablogėja kraujo 
cirkuliacija, didėja kraujospūdis, skausmo priepuolio 
rizika.



• Energinis gėrimas – nealkoholinis gėrimas, kurio 
sudėtyje yra kofeino ir kitų tonizuojančių medžiagų 
(taurino, įvairių žolių ekstraktų, B grupės vitaminų).

• Energinis gėrimas – priskiriamas funkcinių gėrimų 
kategorijai ir greičiausiai augantis segmentas gėrimų 
industrijoje. 



Istorija

• 1962 metai – Lipovitan D (Taisho
Pharmaceuticals, 

Japonija): taurinas, B grupės 
vitaminai, ženšenis – pardavinėjamas 
iki šiol. 



Energinių gėrimų sudėtis ir poveikis žmogaus organizmui

• Kofeinas 

• 80 – 140 mg energinio gėrimo 250 ml 
skardinėje, 110 – 150 mg 250 ml kavos 
puodelyje. 

• Blokuoja adenozino receptorius 
smegenyse → nesinori miego (Ferre, 
2008). 



Energinių gėrimų sudėtis ir poveikis žmogaus organizmui

Guaraninas

Išgaunamas iš Paullinia cupana, 
augančio P. Amerikoje. 

1 gr. guaranos yra 40 mg kofeino 
(Finnegan, 2003). 

Kofeinas iš gvaraninės paulinijos
atsipalaiduoja palaipsniui ir pasižymi 
stimuliuojančiu poveikiu (Scholey, 
2008). 



Energinių gėrimų sudėtis ir poveikis žmogaus organizmui

• Energiniai gėrimai su dideliu guaranino kiekiu gali 
sutrikdyti normalias organų funkcijas (Smith, 2007). 



Energinių gėrimų sudėtis ir poveikis žmogaus organizmui

Ženšenis

Vartojamas ilgiau kaip 2000 m. 

Antistresinis, 

antioksidacinis, 

priešuždegiminis poveikis, lėtina 
senėjimą, mažina gliukozės 
koncentraciją kraujyje, gerina atmintį 
(Lu, 2009). 



Energinių gėrimų sudėtis ir poveikis žmogaus organizmui

Paragvajinis bugienis 

Tradicinis P. Amerikos gėrimas (matė) su 
bioaktyviais komponentais (polifenoliai, 
saponinai, aminorūgštys, mineralai, 
vitaminai) (Heck, 2007). 

Priešuždegimis poveikis, oskidacinio streso 
inhibitorius, topoizomerazės II inhibitorius 
in vitro, reguliuoja lipidų apykaitą (Heck, 
2007; Mornis, 2009). 



Energinių gėrimų sudėtis ir poveikis žmogaus organizmui

• CNS stimuliatorius dėl didelio kofeino kiekio 

• Puodelis matės (78 g kofeino) = skardinė Red Bull (80 g kofeino) (Heck, 
2007). 



Energinių gėrimų sudėtis ir poveikis žmogaus organizmui

B grupės vitaminai

8 vandenyje tirpstantys vitaminai. 

Energinio gėrimo skardinėje 360% RPN vit. B6, 120% RPN vit. B12, 
120% RPN vit. B3. Kai kuriuose gėrimuose 8333% RPN vit. B12, 2000% 
RPN vit. B6. 

Dalyvauja angliavandenių, riebalų, baltymų apykaitoje, nervų sistemos 
veikloje, DNR, RNR sintezėje (Wardlaw, 2009). 

Didelės dozės gali sukelti širdies ritmo sutrikimus, alergiją, rankų ir kojų 
drebulį. 



Energinių gėrimų sudėtis ir poveikis žmogaus organizmui

Ginkmedis

Tradicinis kinų medicinos preparatas. 

Antioksidacinės savybės, modifikuoja 
vazomotorines funkcijas, sumažina 
kraujo ląstelių adheziją prie endotelio, 
jonų kanalų funkcijos reguliatorius. 

Nežinomi klinikiniai poveikiai vartojant 
didelėmis dozėmis. 



Energinių gėrimų sudėtis ir poveikis žmogaus organizmui

Karnitinas 

Gaminamas kepenyse ir inkstuose. 

Gerina kreatino įsisavinimą, skatina riebalų rūgščių oksidaciją, didina raumenų jėga, 
padeda funkcionuoti širdžiai, inkstams ir kepenims. 

Sveikam žmogui didelio kiekio nereikia, nes per daug stimuliuojama ląstelių 
energinių sistemų veikla ir gaminasi didesnis toksinių molekulių kiekis. 

Didesnė nei 2 g vienkartinė dozė neturi teigiamo poveikio dėl prisotinimo (Bain, 
2006). 



Energinių gėrimų sudėtis ir poveikis žmogaus organizmui

Gliukuronolaktonas

Nedideli kiekiai gaminami žmogaus organizme. 

Kancerogenų eliminacija (?) 

Nėra mokslinių darbų, įrodančių naudą ar žalą. 



Energinių gėrimų sudėtis ir poveikis žmogaus organizmui

Kampuotoji pupenė (Cyamopsis
tetragonoloba) 

“Guaras” 

Stabilizatorius maisto pramonėje. Popieriaus 
gamyba, tekstilės pramonė, sprogmenų 
gamyba. 

Diabeto, astmos, uždegimų, 

obstipacijų gydymas, hipolipideminis poveikis. 

Pasižymi tonizuojančiu poveikiu. 



KOFEINO TURINČIŲ PRODUKTŲ 
VARTOJIMAS LIETUVOJE



Kofeino šaltiniai (proc.) suaugusiesiems (19-74 m.)



Kofeino šaltiniai (proc.) paaugliams (12-18 m.)



Suaugusiųjų, vartojančių energinius gėrimus, procentas
skirtingose šalyse 

(šaltinis: European Food Safety Autority, 2013. External Scientific Report ; Question No EFSA-Q-2011-00309   )
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Paauglių, vartojančių energinius gėrimus, procentas skirtingose 
šalyse
(šaltinis: European Food Safety Autority, 2013. External Scientific Report ; Question No EFSA-Q-2011-00309   )
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Suaugusiųjų kofeino suvartojimas 
iš energinių gėrimų, mg/dieną Lietuvoje, palyginus su 
kitomis šalimis
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(šaltinis: European Food Safety Autority, 2013. External 

Scientific Report ; Question No EFSA-Q-2011-00309   )



Paauglių kofeino suvartojimas 
iš energinių gėrimų, mg/dieną Lietuvoje, palyginus su 
kitomis šalimis
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Daug veiksnių veikia žmogų

Bet juos visus dar papildomai apjungia 
vienas, šiandien praktiškai 
neišvengiamas veiksnys.

KOKS TAI VEIKSNYS ?



STRESAS




Jei žmogus patiria stresą, labai svarbu 
visavertis organizmo aprūpinimas visomis 
biologiškai aktyviomis medžiagomis.

Šiandieninis žmogus neturi laiko arba 
neskiria laiko normaliai mitybai!

PROBLEMA !



Sveikata- biomedicininiu požiūriu yra būklė, kai nesama psichologinių ir

fiziologinių funkcijų sutrikimų, kurie gali būti nustatyti objektyviais moksliniais

metodais.

Sveikata- sociologiniu požiūriu - nesutrikdytas ryšys tarp individų ir jų

socialinės aplinkos.

Sveikata- psichologiniu požiūriu - kaip savo esamą būklę traktuoja pats

individas, jo dvasinės būsenos supratimas, tai nuolatinis plėtojimosi procesas,

leidžiantis įvykdyti gyvenimo reikalavimus.



Sveikata yra visapusė fizinė, dvasinė ir 
socialinė gerovė, o ne vien tik ligų ar 
negalavimų nebuvimas- PSO, 1948.

• “-“pernelyg idealus ir nepraktiškas vartojant medicinoje; apibrėžiant sveikatą, kaip bendrą 
vertybę, jis negali būti vartojamas formuojant SP tikslus bei politiką; 

• “+” pirmas atspindėjo visas 3 dimensijas, plačiai naudojamas ir dabar.



Sveikata - balansas tarp žmogaus fizinės, socialinės ir socialinės 
aplinkos, suderintas su visapuse funkcine veikla, čia taip pat 
fizinė veikla ir sportas



Sveikata apibrėžiama dvejopai – vartojant neiginį arba teiginį:

Sveikatos aspektai

Išreiškiami neiginiu Išreiškiami teiginiu

Ligų ir negalavimų nebuvimas

Visapusė fizinė, dvasinė ir 
socialinė gerovė



• sveikatos balansas - priklauso nuo asmens sugebėjimo  sąveikauti su 
socialine, ekonomine, gamtine aplinka ir prisitaikyti prie pokyčių; 

Dvi pagrindinės sveikatos dimensijos(1):



sveikatos potencialas - apibrėžia asmens ir aplinkos, darančios įtaką 
sveikatai, galimybes: 

• individo lygiu jis gali būti - geras imuninis atsparumas, emocinis 
stabilumas, adekvačios žinios apie sveikatą, 

• bendruomenės lygyje - jis suprantamas kaip sugebėjimas grąžinti ir 
palaikyti sveikatos balansą - pvz., sveikatos politikos efektyvumas, 
pakankamas sveikatos sistemos finansavimas, socialinė gerovė, 
socialinis saugumas, sveikatos paslaugų prieinamumas. 

Dvi pagrindinės sveikatos dimensijos(2):



Sveikatos potencialas yra kritinė sveikatos balanso (pagrindinio 
sveikatos ištekliaus) sąlyga. 

Sveikata yra kasdieninio gyvenimo išteklius - vidinė darna, įsitikinimas, 
kad situacija kontroliuojama, agresijos kontrolė, pasitikėjimas įvairiomis 
gyvenimo sritimis, pasitikėjimas savo jėgomis, tiek fizinėmis, tiek 
protinėmis.

Dvi pagrindinės sveikatos dimensijos(3):



Sveikatos ištekliai - tai sveikatą palaikinantys bei stiprinantys veiksniai;

Klasifikuojami į 4 kategorijas: 

1. asmeninės savybės; 

2. su sveikata susijęs elgesys; 

3. socialinė ir kultūrinė sistema; 

4. fiziologinė/ biologinė aplinka. 

Sveikatos ištekliai



1. vidiniai: vidinė darna, orientacija į tislą, autonomija, įsitikinimas kad 
situacija kontroliuojama, pasitikėjimas savo fizinėmis ir protinėmis 
jėgomis; 

1. išoriniai: socialiniai ryšiai, socialinė integracija, pasitikėjimas 
parama, pasitenkinimas parama, abipusė parama.

Bendrieji sveikatos ištekliai:



►socialinė sveikata: platesnė sąvoka, ji yra sveikatos būklės 
dalis, susijusi su socialinės paramos sistemomis;

socialinės sveikatos matavimas grindžiamas individu ir 
apibrėžiamas tarpusavio santykiais, dalyvavimu socialiniuose 
įvykuose, sveikatą ypač stipriai veikia ne kiek materialūs 
socialinės paramos elementai, kiek psichologiniai.



sveikatos būklė veikia gyvenimo kokybę, bet jos nelemia, net ir žmonės 
su negalia gyvenimo kokybė gali būti gera, 

gyvenimo kokybė atspindi individo atsaką į fiziologinius, psichologinius, 
socialinius kasdieninio gyvenimo pokyčius, kuris lemia pasitenkinimo 
gyvenimo aplinkybėmis laipsnį. 

► gyvenimo kokybė - platesnė sąvoka negu  asmens sveikatos būklė, ji 
apima ir socialinę sveikatą 



Sveikata priklauso nuo daugybės veiksnių – sveikatos determinantų. 

Bloga sveikata neatsiranda atsitiktinai ar dėl nesėkmės. Didžiausią įtaką
sveikatai turi (Lalonde, 1974):

• genetiniai ir biologiniai veiksniai(20 proc.)

• gyvensena ir elgsena (50 proc.)

• aplinka (20 proc.)

• sveikatos priežiūra (10 proc.)



Pagrindinė mirčių priežastis 
šiuolaikiniame pasaulyje –
aterosklerozė





Aterosklerozės progresavimas

• Ilgą laiką aterosklerozė gali vystytis be simptomų. 
Plokštelė auga ekscentriškai, ilgai nesiaurindama 
spindžio, todėl nėra skundų. Susiaurėja spindis kai 
aterosklerozė būna pažengusi



Aterosklerozė prasideda antrame – trečiame 
gyvenimo dešimtmetyje

Metai

Miokardo 
Infarktas 

Insultas



Lipeminis serumas (dešinėje)



Sergančio sunkia dislipidemija ligonio 
plazma po pirmos plazmaferezės



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


