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Maisto pasirinkimo piramidė

tai – paprastas ir populiarus būdas parodyti, koks turėtų būti mūsų maisto 

racionas, porcijų dydis ir proporcijos.

Tai ir yra – sveika, subalansuota mityba, kuri pabrėžia maisto produktų 

įvairovę.

Maisto pasirinkimo piramidė apima 6-ias maisto produktų grupes bei 

papildomai primena, jog turime išgerti pakankamai skysčių – t.y. 8 vandens 

stiklinės (vaikams 4-5 stiklinių vandens) ir svarbus bei neatsiejamas fizinis 

aktyvumas.

Valgome kasdien, tad ir judėti turime kasdien priimtina kiekvienam forma, 

tai gali būti spartesnis vaikščiojimas, bėgimas, važiavimas dviračiu, 

plaukimas ar buities, sodo darbai.





Kelis kartus per dieną valgykite viso grūdo grūdinių 

produktų (duona, košės, makaronai ir pan.)



Grūdai ir jų gaminiai teikia organizmui energiją bei yra pagrindinis 

maistinių skaidulų šaltinis. Grūdų baltymai turi aminorūgščių, juose taip 

pat gausu mineralinių medžiagų, mikroelementų (Na, K, Ca, Mg, P, Fe) 

bei vitaminų (B grupės, PP). Šiai grupei priklauso duona, ypač pagaminta  

iš rupaus malimo miltų, įvairios košės (grikiai, ryžiai, avižiniai dribsniai 

ir kt.), makaronai, bulvės.



Rekomenduojama per dieną iš šios produktų grupės suvalgyti bent 6-9 

porcijas maisto. 

1 porcija – tai  1 riekelė duonos (30g); 

½ puodelio (100 g) virtos košės (grikiai, makaronai ar kt.); 

1 puodelis (30 g) paruoštų valgymui javainių.



Nustatyta, kad grūdinių produktų (duonos, grūdų košių ir kt.) kasdien ir kelis kartus per 

dieną valgo beveik kas antras (49,5 proc.) respondentas, iš jų tik 8 proc. – kelis kartus per 

dieną, taip pat beveik pusė tyrimo dalyvių (47,8 proc.) šių produktų vartoja daug rečiau: 

3–5 kartus ir 1–2 kartus per savaitę. 

Nustatyta, kad, didėjant respondentų amžiui, daugėja kiekvieną dieną grūdinių produktų 

vartojančių ir mažėja jų 3–5 kartus per savaitę vartojančių arba visai jų nevartojančių 

asmenų. 

Nors 2019 m., palyginti su 2014 m., padaugėjo grūdinių produktų kasdien vartojančių ir 

sumažėjo jų vartojančių kelis kartus per dieną suaugusių gyventojų, tačiau iš esmės per 

kelerius metus išlieka panaši grūdinių produktų vartojimo tendencija.





49,5 proc. gyventojų grūdinių produktų vartoja kasdien ir kelis kartus 

per dieną.

Stebima, kad jau keleri metai išlieka panaši grūdinių produktų 

vartojimo tendencija. Nors rekomenduojama grūdinių produktų vartoti 

kelis kartus per dieną, tačiau tiek kartų per dieną jų valgo tik mažiau 

kaip kas dešimtas, o kasdien ir kelis kartus per dieną – tik maždaug kas 

antras respondentas. 



Apibendrinimas

Daugelio Europos valstybių gyventojų mityba nėra palanki 

sveikatai.

Kai kurie suaugusiųjų mitybos įpročiai beveik nepakito ir 

išliko nepalankūs sveikatai – per maža gyventojų dalis 

kasdien vartoja grūdinių produktų.



Duona
Pagrindinis duonos komponentas yra angliavandeniai, iš kurių daugiausia - polisacharido 

krakmolo. Jis sudaro apie 30 - 40% duonos masės. Be to, duonoje yra apie 2% dekstrinų -

tarpinių krakmolo hidrolizės produktų (mitybine verte neatsilieka nuo krakmolo) ir 1,5 - 3% 

paprastųjų cukrų. Ruginėje duonoje yra apie 1% oligosacharidų.

Duonoje yra skaidulinių medžiagų, t.y. organizmo neįsisavinamų angliavandenių, tokių kaip 

ląsteliena ir hemiceliuliozė. Didžiausias skaidulinių medžiagų kiekis yra grūdo apvalkale ir 

branduolyje. Kuo geriau nuvalytas grūdas, tuo mažesnė miltų išeiga, tuo baltesnė darosi 

duona ir mažiau joje skaidulinių medžiagų. Hemiceliuliozės kiekis duonoje svyruoja nuo 2% 

iki 4%.

Duona turi  nuo 0,6% iki 1,3% riebalų. Kai kuriuose gaminiuose, kur papildomai įdedama 

riebalų, jie gali siekti iki 5%. Polinesočiosios riebalų rūgštys duonos riebaluose sudaro apie 

50% visų riebalų rūgščių. Duonoje esantys fosfolipidai - svarbiausios biologiškai aktyvios 

lipotropinės medžiagos. Jų kiekis duonoje sudaro 0,2 - 0,3 gramus 100 gramų produkto.



Duona

Duona - svarbus B grupės vitaminų šaltinis. Daugiausiai vitaminų yra grūdo 

apvalkale. Kuo geriau nuvalyti grūdai, t.y. kuo aukštesnės rūšies miltai, tuo 

mažiau vitaminų lieka duonoje.

Duona - vertingas mineralinių medžiagų šaltinis. Iš makroelementų joje yra 

nemažai kalio, natrio, chloro, fosforo. Duonoje galime rasti mikroelementų 

vario bei mangano.

Duonoje esančias maisto medžiagas lengvai įsisavina organizmas (baltymus 75 

- 92%, angliavandenius 93 - 98%), o vitaminai tešlos susidarymo procese ir 

kepant duoną gerai išsilaiko. Kepant duoną vitaminų B1, B2 ir PP suskyla ne 

daugiau kaip 10 - 20 %.



Miltai

Kvietiniai ir ruginiai miltai yra pagrindinė žaliava duonos ir batono 

kepiniams, taigi šių kepinių kokybė priklauso nuo miltų kokybės. 

Miltuose yra apie 65-70 % angliavandenių - daugiausia krakmolo, šiek 

tiek skaidulinių medžiagų, apie 0,8-1,19 % riebalų.

Miltuose yra mineralinių medžiagų - kalcio, fosforo, magnio, geležies. 

Jei miltai sumalti iš grūdų su luobele, randama ir vitaminų B1, B2, PP, 

E bei fermentų.



Bulvės

Bulvėse nedaug vandens (76 %) ir cukrų, bet daug krakmolo (apie 15 %). Bulvėse 

skaidulinių medžiagų apie 1 %, labai nedaug riebalų, pektininių medžiagų, organinių 

rūgščių.

Suaugusiems rekomenduojama per dieną suvalgyti apie 200-300 g bulvių, neįskaitant 

kitų daržovių. 

Baltymai bulvėse sudaro apie 2 %, bet pagal aminorūgščių sudėtį jie visaverčiai ir gerai 

įsisavinami. Bulvių baltymuose randamos visos augalinės aminorūgštys. 

Angliavandenių bulvėse yra 18,3 %. Šie angliavandeniai yra daugiausia krakmolo 

pavidalo. Nuo krakmolo pavidalo priklauso bulvių kaloringumas. Suvalgius 100 g bulvių 

organizmas gauna 81 kcal.



Bulvės

Riebalų bulvėse mažai - tik 0,1 %, todėl jie mitybai nereikšmingi.

Bulvėse yra įvairių mineralinių medžiagų. 100 g bulvių yra apie 1 g mineralinių 

medžiagų, ypač daug kalio, fosforo, geležies ir kt. Suvalgius per dieną 300 g 

bulvių, organizmas gauna apie 50 % reikalingo kalio kiekio.

Vitaminų bulvėse nedaug, tačiau mitybai daug vartojant bulvių, 30 - 80 % gali 

būti patenkinamas vitamino C poreikis.

100 g bulvių yra vidutiniškai 15 mg vitamino C, kasant bulves jo būna apie 30 

mg, spalio mėn. - 18 mg, gruodžio - 13 mg, vasario - 10 mg, balandžio - 8 mg, 

birželio - 6 - 7 mg. Netinkamai laikomose bulvėse gali beveik nelikti vitaminų 

C, B1 ir B2.

Vitamino C yra daugiausia ankstyvųjų veislių bulvėse.





Makaronai

Makaronai aprūpina organizmą stambiamolekuliniais angliavandeniais, 

ypač krakmolu. 

Pvz. aukščiausios rūšies makaronuose yra apie 67,6 % krakmolo ir 2.1 % 

kitų angliavandenių. Juose yra 10,4 % baltymų, 1.1 % riebalų, šiek tiek B 

grupės vitaminų, vitamino PP. Makaronuose yra mineralinių medžiagų -

kalio, kalcio, magnio , fosforo, šiek tiek geležies, cinko, mangano.

Makaronai gerai virškinamas maistas. 

Tinka dietinei mitybai.



Kruopos

Grūdai, kruopos, jų gaminiai - tai puikiai pusryčiams tinkantis 

maistas. Košės turi daug angliavandenių, skaidulinių medžiagų, B 

grupės vitaminų, geležies, cinko, kalcio.



Grikių kruopos

Maistingi ir mažai kaloringi: 100 g - 349 kcal.

100 g grikių kruopų yra 12,6 g baltymų, 3,1 g riebalų, 69,3 g angliavandenių.

Grikių baltymai labai vertingi, nes juose yra nepakeičiamųjų aminorūgščių.

Riebaluose vyrauja polinesočiosios aminorūgštys. 

Daug skaidulinių medžiagų, aktyvinančių žarnyno veiklą.

Grikiai turi daug vertingų mineralinių medžiagų negu kitos kruopos. Ypač daug 

magnio, 100 g grikių randama 218 mg magnio, 459 mg fosforo, 443 mg kalio ir kt. 

mineralų. Vyrauja B grupės vitaminai.





Vaisiai ir daržovės yra:

-Vitaminų;

-Skaidulinių medžiagų;

-Šarminės reakcijos mineralinių medžiagų;

-Organinių rūgščių;

-Angliavandenių 

-Dažančiųjų pigmentų (chlorofilo, flavonoidų, 

karotenoidų) bei aromatinių medžiagų šaltinis.



VAISIŲ IR DARŽOVIŲ 
FUNKCIJOS ŽMOGAUS 
ORGANIZME

• Aktyvina virškinamųjų liaukų, ypatingai pepsino, 

sekrecinę veiklą, dėl ko palengvina virškinimo 

procesus;

• Normalizuoja žarnyno mikrobiotą, kas lemia 

padidėjusį atsparumą infekcinėms ligoms bei 

patikimesnę apsaugą nuo patogeninių mikroorganizmų 

kolonizacijos;

• Skaidulinės medžiagos taip pat tarnauja kaip maistas 

žarnyno mikroflorai, kas palaiko jos gyvybingumą bei 

tinkamą funkcionavimą;

• Mažina puvimo procesų intensyvumą;

• Aktyvina skrandžio ir žarnyno motoriką, 

palengvindami maisto slinkimą žarnynu;

• Padeda palaikyti rūgščių bei šarmų pusiausvyrą 

organizme.



VAISIŲ IR DARŽOVIŲ 
MITYBOS REKOMENDACIJOS

• Minimalus rekomenduojamas paros vaisių bei daržovių 

kiekis yra 400 g, optimalus – 600 g.

• Daržovių reikia valgyti daugiau negu vaisių (skaičiuojant 

nuo minimalaus rekomenduojamo kiekio >200 g, nuo 

optimalaus >300 g).

• Rekomenduojama kelis kartus per dieną valgyti įvairių, 

pageidautina šviežių, vaisių, daržovių bei uogų. 



SKAIDULINĖS MEDŽIAGOS

1. Protopektino tipo – gausu 

neprinokusiuose vaisiuose, suteikia 

kietumo, netirpios.

2. Pektino tipo – gausu prinokusiuose 

vaisiuose ir daržovėse. Susidaro 

vaisiui/daržovei bręstant, kuomet skyla 

protopektinas. Suteikia charakteringą 

minkštumą, tirpios.

• Nauda: skatina žarnyno motoriką, 

apsaugo nuo vidurių užkietėjimo, o tirpios 

skaidulos – mažina cholesterolio 

koncentraciją kraujyje. 

• Randamos: Lapinės daržovės (celiuliozė), 

bulvės (hemiceliuliozė), Obuoliai 

(pektinas)



MINERALINĖS MEDŽIAGOS

Vaisiuose bei daržovėse sutinkamoms mineralinės 

medžiagoms yra būdinga šarminė reakcija, kas padeda 

palaikyti organizmo skysčių pH.

Šaltiniai, turtingiausi mineralinėmis medžiagomis:

• krapai, 

• špinatai, 

• petražolių šaknys, 

• erškėtuogės, 

• juodasis šermukšnis.

Dažniausiai sutinkami mineralai: kalis, kalcis, 

fosforas, magnis, siera bei geležis.

Vario, cinko bei magnio, kita vertus, šioje maisto 

produktų grupėje, yra palyginus nedaug.

Kalcis, esantis augaliniame maiste (vaisiuose, 

daržovėse) yra itin lengvai pasisavinamas 

organizme.



VITAMINAI

B grupės vitaminai – svarbūs tinkamai bei darniai nervų sistemos veiklai, 

energetiniams procesams ląstelėse. Vitaminas K užtikrina normalų kraujo 

krešumą.

Vaisiuose bei uogose yra ypatingai daug vitamino C (erškėtuogėse, juoduosiuose 

serbenuose, citrusiniuose vaisiuose ir kt.)

Taip pat sutinkami: 

-vit. A provitaminas β-karotenas (morkose, moliūguose, špinatuose ir kt.);

-kai kurie B grupės vitaminai, tokie kaip pvz: vit. PP (žirniai, pupos); folio rūgštis 

(visose žaliose lapinėse daržovėse) ir t. t.;

-vit. K (randamas pagrinde augaliniame maiste, gyvūniniuose produtuose –

mažai);

-vit. E (sutinkamas daugelyje augalinių masito produktų, tarp jų ir vaisiuose bei 

daržovėse);

-inozitolis, cholinas ir kt.



ETERINIAI ALIEJAI, 
ORGANINĖS RŪGŠTYS 
BEI RAUGINĖS 
MEDŽIAGOS

Eteriniai aliejai bei organinės rūgštys dažnai 

daržovėms, vaisiams bei uogoms suteikia tam 

tikrą specifinį skonį.

Savo ruožtu organinės rūgštys papildomai 

dalyvauja apykaitos ir virškinimo procesuose. 

Todėl, valgant daug vaisių bei daržovių gali 

pagerėti virškinamojo trakto veikla.

Dažnai ir gausiai uogose sutinkami sudėtingi 

fenolio junginiai – raugai, suteikia uogoms, 

vaisiams kartaus bei aitraus skonio. Būtent dėl jų 

buvimo vaisiuose, perpjovus vaisių jis tamsėja.  

Rauginės medžiagos taip pat gali pagelbėti prie 

tam tikrų virškinamojo trakto negalavimų (pvz. 

viduriavimas).



DAŽNIAUSIAI MAISTUI 
VARTOJAMOS VAISIŲ BEI 
DARŽOVIŲ FORMOS

1. Natūralūs vaisiai bei daržovės

2. Džiovinti vaisiai ir daržovės. 

Džiovintų augalų energinė vertė 

nevienoda, tačiau mažesnė negu natūralių:

100 g džiovintų daržovių 278 - 351 kcal ;

100 g džiovintų vaisių 157 – 306 kcal.



Įvertinus suaugusių Lietuvos 

gyventojų daržovių ir vaisių
vartojimo ypatumus galima 

sakyti, kad jų vis dar 

vartojama nepakankamai. 



Statistiškai reikšmingai daugiau moterų (63,8 proc.) nei vyrų (49,4 

proc.) nurodė, kad daržovių ir vaisių valgo kasdien, retai (1–2 

kartus per savaitę) arba šių produktų visai nevartoja daugiau 

vyrų nei moterų.

Nustatyta, kad, didėjant respondentų amžiui, daugėja daržovių ir 

vaisių kasdien vartojančių asmenų: kasdien jų valgo 51,6 proc. 

19–34 m. amžiaus ir 61,9 proc. 50–64 m. amžiaus respondentų. 

Taip pat kasdien daržovių ir vaisių vartoja statistiškai 

reikšmingai daugiau aukštesnį negu žemesnį išsilavinimą 

įgijusių respondentų bei daugiau tarnautojų, verslininkų ir namų 

šeimininkių negu kitą užsiėmimą turinčių respondentų.





Pienas ir pieno produktai

• Visus šiuos produktus sieja bendra 
pradinė žaliava – karvės pienas.

• Produktai: pienas, rūgpienis, kefyras, 
pasukos, jogurtas, varškė, sūris.

• Per parą yra rekomenduojama suvartoti 
2-3 porcijas pieno ir jo produktų. 

• Pavyzdinis porcijos dydis: 1 stiklinė 
pieno ar rūgpienio; ½ stiklinės varškės; 
apie 40 g sūrio.



Pieno ir jo produktų vieta maisto 
pasirinkimo piramidėje

Rekomendacijos: 

• Pieno produktus vartoti kasdien (ar 
rečiau), bet saikingai;

• Vartokite liesą pieną ir liesesnius pieno 
produktus (pasukas, natūralų jogurtą, 
rūgpienį, kefyrą, varškę, sūrį).



Pieno ir jo produktų suvartojimo 
tendencijos Lietuvoje

• Atlikto tyrimo duomenimis, maždaug ketvirtadalis 
(26,4 proc.) respondentų atsakė, kad pieno ir jo 
produktų vartoja kasdien, beveik trečdalis – 3–5 
kartus ir daugiau kaip trečdalis (37,7 proc.) – 1–2 
kartus per savaitę.

•Nors per 2007–2019 m. laikotarpį išliko beveik ta 
pati pieno ir jo produktų vartojimo dažnumo 
tendencija, tačiau, palyginti su kitose šalyse atliktų 
tyrimų duomenimis, Lietuvos gyventojai pieno ir jo 
produktų vartoja rečiau. Kiekvieną dieną pieno ir jo 
produktų vartoja tik kas ketvirtas suaugęs žmogus, 
o, pavyzdžiui, daugiau nei 60 proc. Ispanijos 
gyventojų kasdien suvartoja dvi ar daugiau porcijų 
pieno ar jo produktų.



Pieno ir jo produktų nauda

Iš viso piene ir pieno produktuose priskaičiuojama apie 200 naudingų medžiagų.

Kalcis - padeda susiformuoti tvirtiems kaulams ir dantims, padeda kraujo krešėjimui, širdies
ritmo reguliavimui.

Fosforas - stiprina kaulus, būtinas maitinančių mamų pieno gamybai, formuoja raumenų
audinį, palaiko organizmo šarmų ir rūgščių balansą.

Kalis - padeda reguliuoti skysčių pusiausvyrą ir kraujo spaudimą, dalyvauja gaminant
insuliną.

Vitaminas A - padeda išlaikyti gerą regėjimą ir sveiką odą, stiprina imuninę sistemą.

Vitaminas B - padeda maisto medžiagas paversti energija.

Riboflavinas (vitaminas B2) - padeda organizmui augti, susidaryti raudoniesiems kraujo
kūneliams, gerina medžiagų apykaitą, svarbus plaukams, nagams ir akims, reikalingas
normaliai skydliaukės veiklai.

Niacinas (vitaminas B3) - gerina medžiagų apykaitą, būtinas smegenų veiklai, padeda
subalansuoti cukraus kiekį kraujyje.

Vitaminas D - padeda organizmui įsisavinti kalcį, būtinas sveikai nervų sistemai ir
imunitetui, stabdo pakitusių vėžinių ląstelių augimą ir dauginimąsi.



Pieno ir jo produktų galima žala

• Piene esančios sočiosios riebalų rūgštys (ypač palmitino ir miristo rūgštys), 

jeigu jų suvartojama daug, nepalankios sveikatai. Todėl žymiai geriau 

vartoti liesus pieno produktus.

• Laktozė, tai pieno cukrus - angliavandenis, susidarantis iš gliukozės ir 

galaktozės. Kai kurių žmonių organizmas negali suskaidyti laktozės į 

pirmines medžiagas, tad pavartojus pieno ar jo produktų prasideda pilvo 

skausmai, meteorizmas ar net diarėja. Tai vadinama laktozės netoleravimu

arba hipolaktaze. Organizmo negebėjimas skaidyti laktozės susijęs su tuo, 

kad organizmas negamina laktazės fermento. Kai kuriais atvejais tais įgimta, 

nors dažniau organizmas tiesiog su amžiumi šio fermento gamina mažiau.



Mėsa, paukštiena, žuvis, kiaušiniai





Mėsa

• Raudonoje mėsoje gausu didelės biologinės vertės baltymų, kurių 
sudėtyje yra būtinų amino rūgščių. 

• 20-24 g baltymų 100 g mėsos. 

• Mėsos baltymai įsisavinami 96-98%.

• Riebalų mėsoje vidutiniškai yra 10-40%. Kiauliena turi didžiausią 
nepakeičiamųjų polinesočiųjų riebalų rūgščių kiekį. Riebaluose tirpių 
vitaminų A,D,E randama mažais kiekiais.

• Kiaulienos riebalų įsisavinama 96-98%, jautienos – 76-94%, avienos 
– 80-90%.

• Angliavandenių mėsoje nedaug. 

• Mėsa – B grupės vitaminų, geležies šaltinis. 

• Per dieną rekomenduojama suvalgyti ne daugiau kaip 70 g. 



Paukštiena

• Paukščių krūtinėlėje yra 92% visaverčių baltymų.

• Paukštienos baltymai turi visas nepakeičiamas aminorūgštis. 

• Mažai riebalų – net iki 40 proc. mažiau nei kiaulienoje.

• Gausu mineralinių medžiagų. 

• Ši mėsa lengvai virškinama, todėl itin naudinga sparčiai 
augantiems vaikams, sportininkams bei protinį darbą 
dirbantiems asmenims.

• Valgant kalakutieną, gaunama iki 30 proc. paros normos 
vitamino B6.



Žuvis

• Gyvūninių baltymų šaltinis, maistine verte prilygstantis mėsos ir 
pieno produktų baltymams.

• Žuvų baltymų kiekis svyruoja ir sudaro 8-14 % visos kūno masės.

• Baltymai sudaryti iš netirpių globulinų (ichtulino), tirpių albuminų 
ir fosforo turinčių nukleoproteidų. 

• Žuvų mėsa turi nemažai metionino, lizino ir arginino 
(nepakeičiamos AR).

• Daug baltymų turi menkės, otai, lašišos, Atlanto sardinės, 
upėtakiai, labai daug – tunai.

• Žuvų mėsoje jungiamasis audinys (kolagenas) sudaro 0,6-3,5 %.



Žuvis

• Polinesočiosios, mononesočiosios riebalų rūgštys ir riebaluose tirpūs 
vitaminai A ir D. 

• Žuvų riebalai sudaro nuo 0,3 iki 28 %.

• Vienintelis reikšmingos arachido rūgšties šaltinis.

• Omega-3 riebalų rūgšties daug randama silkių, skumbrių, lašišų, 
sardinių, tunų riebaluose.

• Nemaži kiekiai vandenyje tirpių vitaminų – tiamino (B1), riboflavino 
(B2), nikotino r., folio r., pantoteno r., vitamino B12 ir kt.

• Mineralinių medžiagų šaltinis – kalcis, fosforas, kalis. 
Mikroelementai – jodas, fluoras, varis, cinkas ir kt.

• Ekstrakcinės medžiagos – kreatinas, kreatininas, ksantinas, 
hipoksantinas, aminorūgštys, pieno rūgštis, glikogenas, inozitolis ir 
kt. Šios medžiagos skatina virškinimo liaukų sekreciją.

• Rekomenduojama žuvies ir jos produktų valgyti bent du ar tris kartus 
per savaitę.



Kiaušiniai

• Alergijos profilaktikai kiaušinius rekomenduojama duoti tik nuo 
vienų metų amžiaus. Alergiškiems vištos kiaušiniams vaikams gali 
tikti putpelių kiaušiniai. 

• Kiaušinio baltyme yra: ovoalbumino (69,7 %), konalbumino (9,5 %), 
ovoglobulino, lizocimo ir kt.

• Trynyje randama: fosfoproteinų – vitelino (80 %), livetino ir 
fosfovitino. 

• Nepakeičiamos aminorūgštys (triptofanas, histidinas, treoninas).

• Lipidai (trigliceridai, fosfolipidai (lecitinas)).

• Cholesterolis (570 mg/100 g kiaušinio valgomosios dalies).

• Tirpūs riebaluose vitaminai, daug cholino, daug fosforo, sieros, 
geležies, cinko, geležies, cinko, vario ir kt.

• Šiluma apdorotas kiaušinis geriau įsisavinamas negu žalias.

• Kiaušinio baltymų įsisavinama 98 %, riebalų – 96 %. 

• Patartina suvalgyti vieną kiaušinį per dieną.





Riebalai – biologinė vertė

• Paros norma: 25 – 35 % paros 

maisto davinio.

• Riebalų energinė vertė yra 

didžiausia, palyginus su 

kitomis maisto medžiagomis.

• Pagerina riebaluose tirpių 

vitaminų (A, D, E, K) 

pasisavinimą.



Riebalų rūgštys

Aliejuose ir riešutuose gausu riebalų rūgščių:

•Sočiosios r.r. – dalyvauja cholesterolio apykaitoje. Turi sudaryti ne 
daugiau 10% paros maisto davinio energinės vertės. Jų daugiausiai 
randama palmių, kokosų riešutų aliejuose.

•Mononesočiosios r.r. – būdingas neutralus poveikis cholesteroliui. 
Turi sudaryti ne daugiau 2% paros maisto davinio vertės. Jų 
daugiausiai randama alyvuogių ir rapsų aliejuose. 

•Polinesočiosios r.r. – būtinos gyvybinei organizmo veiklai. 
Skirstomos į linolo ir linoleno rūgštis. Linolo rūgšties gausu 
saulėgrąžų, sojų aliejuose. Linoleno rūgšties – sėmenų, rapsų, sojų 
aliejuose. 



Aliejai

Aliejus Biologinė vertė Kaloringumas (kcal/100g)

Alyvuogių aliejus Sočiosios, mononesočiosios, 

polinesočiosios r.r.; 

Omega-3, Omega-6 

nepakeičiamos r.r.; vit. E. 

885 kcal

Rapsų aliejus Mononesočios r.r.;

Omega-6, Omega-3 

nepakeičiamos r.r.; vit. E

884 kcal

Saulėgrąžų aliejus Omega-6 rūgštis; vit. E 889 kcal

Sojų aliejus Polinesočios r.r.; mononesočios 

r.r.; vit. E, vit. K.

899 kcal

Kokosų aliejus 898 kcal

Linų sėmenų aliejus Omega-3,  Omega-6 

nepakeičiamos r.r.; skaidulos, vit. 

A, D, E, K ir B grupės. 

817 kcal



Riešutai

• Pagal riebalų kiekį riešutai 
priskiriami aliejinėms 
kultūroms. 

• Riešutų aliejai pasižymi 
dideliu biologiniu aktyvumu 
dėl juose esančių 
polinesočiųjų r.r. 

• 100 g riešutų energinė vertė 
vidutiniškai lygi 600 – 700 
kcal.



Riešutai

Riešutai Biologinė vertė Kaloringumas (kcal/100 

g)

Kedrų riešutai Amino rūgštys; vit. A, B, 

D, E; mineralinės 

medžiagos.

674 kcal

Žemės riešutai Vit. D, E; mineralinės 

medžiagos, mononesočios 

r.r.

609 kcal

Graikiniai riešutai Omega-3 r.r.; vit. A, C, E, 

P, B.

590 kcal

Bertoletijos riešutai Baltymai; selenas, varis, 

magnis; vit. E; Omega-3 

r.r. 

656 kcal

Migdolai Kalcis, selenas; vit.E, 

skaidulos; sočiosios r.r., 

mononesočiosios r.r. 

575 kcal



Aliejaus ir riešutų 

suvartojimas 

Lietuvoje

• 2019 m. tyrimo duomenys rodo:

• Didžioji dalis suaugusių Lietuvos 
gyventojų maistui gaminti (kepti, 
virti, troškinti) dažniausiai 
renkasi augalinį aliejų.

• 2019 m. sviestą maistui gaminti 
rinkosi 14,1 proc., lydytą ghi
sviestą – 6,5 proc. tyrimo 
dalyvių.

• Dar mažesnė respondentų dalis 
maistui gaminti rinkosi kokosų 
aliejų (3,1 proc.) ir gyvūninius 
taukus (3 proc.).



Aliejaus ir riešutų suvartojimas Lietuvoje 

Tyrimo metu buvo nustatyta:

•Sumažėjo gyventojų, kurie maistui 

gaminti renkasi margariną;

•Pastaruoju metu renkasi ir kitas 

riebalų rūšis maistui gaminti, 

pavyzdžiui, kokosų aliejų ar lydytą ghi 

sviestą;

•Išlieka tendencija, kad gyventojai 

maistui gaminti dažniausiai renkasi 

augalinį aliejų.



MAISTO PIRAMIDĖS 

VIRŠŪNĖ



• Piramidės viršūnę užima tie produktai, kuriuos
rekomenduojama vartoti retai ir tik mažais kiekiais. Tai
saldainiai, sviestas, pyragaičiai, cukrus ir druska.

• Maisto piramidės aukštai sužymėti skirtingos spalvomis ir tai
siejama su šviesoforu, todėl viršutinis, raudonai pažymėtas
aukštas tiesiog iš toli signalizuoja – STOP!



RIEBALAI

• Maisto produktus, esančius viršutiniame maisto
piramidės aukšte, jungia tai, kad jie visi turi daug
riebalų (ypač sočiųjų riebalų rūgščių).

• Riebalų skaldymas yra žymiai lėtesnis procesas, energija
iš šių maistinių medžiagų taip pat atsipalaiduoja po
žymiai ilgesnio laiko tarpo. Sotumo jausmas pasireiškia
žymiai vėliau, todėl gali būti suvalgomas žymiai didesnis,
dažnai per didelis maisto kiekis.

• Riebalų perteklius atidedamas riebaliniame audinyje.
Taigi, valgant didelį kiekį riebalų turinčio maisto kūno
svoris didės greičiau, negu valgant didelį kiekį
angliavandenių turinčio maisto.



SOČIOSIOS RIEBALŲ 

RŪGŠTYS

• Dalyvauja cholesterolio apykaitoje.

• Turi sudaryti iki 10% maisto davinio
energinės vertės.

• Vartojant per daug sočiųjų riebalų
rūgščių, didėja MTL koncentracija
kraujyje (jiems kaupiantis kraujagyslių
sienelėse – vystosi aterosklerozė).

• Daug sočiųjų riebalų rūgščių yra
riebiuose pieno ir mėsos
produktuose, kai kuriuose aliejuose,
pavyzdžiui, palmių, kokoso riešutų.



Cukrus

• Tai vandenyje tirpus saldaus skonio sacharidas, kuris maistui
suteikia saldų skonį.

• Yra įvairios cukraus rūšys – gliukozė, fruktozė, maltozė ir
sacharozė (stalo cukrus). Kai kurie cukrūs (gliukozė, fruktozė,
laktozė) natūraliai susidaro vaisiuose, daržovėse ir kitame maiste.

• Tačiau, daug vartojamų maisto produktų savyje turi pridėtinio
cukraus – t.y. cukraus, kurį mes patys dedame į maistą, kad
pagerintume skonį arba kurio į produktą prideda gamintojai.

• Pagrindiniai pridėtinio cukraus šaltiniai yra: gaivieji gėrimai,
pyragai, šokoladas, vaisių gėrimai ir desertai.

• Pavyzdžiui, vienoje kokakolos skardinėje gali būti iki 7 arbatinių
šaukštelių cukraus, o vidutinio dydžio šokolado plytelėje – iki 6
arbatinių šaukštelių cukraus.



Druska
• Visų druskos rūšių pagrindinės sudedamosios dalys yra natris ir chloras

(iki 97–99 %).

• Žmogaus organizmui druska yra būtina, nes ji padeda smegenims
perduoti signalus, palaiko skysčių balansą organizme. Ji atsakinga už
ląstelių vientisumą, raumenų susitraukimo funkciją, virškinamo trakto
veiklą bei kraujotaką. BET tik tada, kai jos kiekis nėra viršijamas!

• Druskos yra beveik kiekviename pirktiniame produkte: duonoje,
mėsoje, sūryje, padažuose ir t.t..

• PSO teigia, kad žmogus per parą turėtų suvartoti iki 5 g druskos, šiek
tiek daugiau rekomenduojama tik aktyviai sportuojantiems žmonėms.

• Per didelis suvartojamos druskos kiekis trikdo medžiagų apykaitą ir
vidaus organų veiklą, gali sukelti aukštą kraujospūdį, inkstų ligas bei
diabetą.



Straipsnio „SUAUGUSIŲ LIETUVOS 

GYVENTOJŲ MITYBOS ĮPROČIAI IR JŲ 

POKYČIŲ TENDENCIJOS“ apžvalga 

dėl mitybos piramidės viršūnės produktų

• Iš viso ištirti ir įvertinti 2 573 suaugusių gyventojų
mitybos įpročiai.

• Nors rekomenduojama riboti druskos vartojimą ir
dažniau valgyti nesūrų maistą, tačiau, kaip rodo
atliktų tyrimų rezultatai, Lietuvos gyventojų druskos
vartojimo įpročiai nėra palankūs sveikatai.

• Lyginant su ankstesniais tyrimais, tendencija išlieka
nepakitusi – jau pagaminto maisto niekada nesūdo
39,1 proc. respondentų, o 6,2 proc. suaugusių
gyventojų jau pagamintus patiekalus sūdo beveik
visada, net neragaudami.



Maisto pasirinkimo piramidė 

apima 6-ias pagrindines maisto 

produktų grupes bei 

papildomai primena, jog 

turime išgerti pakankamai 

skysčių – t.y. 8 vandens 

stiklinės (vaikams 4-5 stiklinių 

vandens).

Nuolat gerti virtą vandenį nėra 

gerai, nes jame mažiau 

mineralinių druskų. Negerai 

gerti nuolat ir mineralinį 

vandenį, nes jame daug 

druskų.



VANDUO



Vanduo organizmui labai svarbus, nes sudaro didžiausią 

kūno dalį – apie 46-52 %, vaikams – iki 70 %, o 

embriono kūne jo net 90 %.

Žmogaus, sveriančio 65 kg, kūne vandens yra apie 40 l, 

iš kurio apie 28 % - ląstelėse (95 % ląstelinio vandens 

yra laisvas, likęs – susijungęs su baltymais). 

Apie 27 % vandens yra organizmo skysčiuose, apie 45 

% organuose ir audiniuose. 

Riebaliniame audinyje vandens visai nedaug, todėl ir 

bendras vandens kiekis organizme labai priklauso nuo 

riebalinio audinio kiekio. Moters kūne vandens kiekis 

yra maždaug 6-10 % mažesnis, nei vyrų. 



VANDUO ATLIEKA SVARBIAS 
FIZIOLOGINES FUNKCIJAS

1. Pernašos funkcija – visos maisto medžiagos pernešamos su krauju, net 
lipidai (netirpūs vandenyje), lipoproteinai (tirpūs vandenyje), mineralinės 
medžiagos ir mikroelementai.

2. Apsauginė funkcija – su vandeniu pašalinamos tirpios vandenyje druskos, 
ketoninės medžiagos, tarpiniai medžiagų apykaitos produktai.

3. Termoreguliacinė funkcija. Fiziškai dirbant, kūno temperatūra kyla, iš 
CNS impulsai patenka į odos kraujagysles, jos plečiasi, priteka daugiau 
kraujo, prakaituojama, organizmas atvėsinamas.

4. Buferio funkcija – palaikoma vidinės terpės pH.

5. H+ ir OH- jonų donoras – svarbus membranų ir ląstelių funkcijai.



VANDENS 
MAISTINGUMAS*

Kalorijos (kcal) 0

Riebalai (g) 0

Natris (mg) 9.5

Angliavandeniai (g) 0

Skaidulos (g) 0

Baltymai (g) 0

*Pagal JAV Žemės ūkio departamentą.



TIRPŪS VANDENYJE
VITAMINAI

Dehidratacija pasireiškia, kai su vandens netekimu 
prarandama apie 10 % kūno masės. Netekęs 12-20 % 
vandens, organizmas gali žūti dėl apsinuodijimo 
apykaitos produktais, šalinamais su skysčiais. 

Dehidrataciją gali sukelti:

ovėmimas,

oviduriavimas,

odiuretikai,

oper didelis karštis, prakaitavimas,

okarščiavimas,

osumažėjęs vandens suvartojimas.

Vitaminas C (askorbo rūgštis)

Vitaminas B1 (tiaminas)

Vitaminas B2 (riboflavinas)

Vitaminas PP (niacinas)

Vitaminas B9 (folio rūgštis)

Vitaminas B6 (piridoksinas)

Vitaminas B12 (kobalaminas)

Vitaminas H (biotinas)

Vitaminas B5 (pantoteno rūgštis)

VANDENYJE TIRPŪS 
VITAMINAI



DEHIDRATACIJA

Dehidratacija pasireiškia, kai su vandens 
netekimu prarandama apie 10 % kūno 
masės. Netekęs 12-20 % vandens, 
organizmas gali žūti dėl apsinuodijimo 
apykaitos produktais, šalinamais su 
skysčiais. 

Dehidrataciją gali sukelti:

ovėmimas,

oviduriavimas,

odiuretikai,

oper didelis karštis, prakaitavimas,

okarščiavimas,

osumažėjęs vandens suvartojimas.



• Organizme šiek tiek vandens susidaro vykstant 
medžiagų apykaitai. Skylant 1 g riebalų – 1,07 ml, 
skylant 1 g baltymų – 0,41 ml, skylant 1 g 
angliavandenių – 0,55 ml.

• Valgant maistą, kuriame yra daug angliavandenių 
arba angliavandenių ir riebalų, vandens poreikiai 
mažėja, kadangi skaidant šias maisto medžiagas 
išsiskiria tam tikras vandens kiekis, o susidaręs 
anglies dvideginis greitai pašalinamas per 
plaučius.

• Vartojant daug baltymų, susidaro ne tik vanduo ir 
anglies dvideginis, bet ir šlapalas, kurį šalina 
inkstai. Kuo šlapalo daugiau, tuo daugiau vandens 
reikia jam pašalinti.

• Vartojant daug mėsos, daugiau gaunama ir 
druskos, taigi vandens poreikiai didėja.



• Vandens kiekis organizme nekinta, nes yra 

reguliuojamas.

• Organizmo vandens pusiausvyra per parą 

vidutiniškai yra 2-3 litrai.  Vasarą – vidutiniškai 

4 litrai.

• Su prakaitu išgarindamas vieną litrą vandens, 

organizmas išskiria 585 kcal šilumos. Karštą 

vasaros dieną dirbant sunkų fizinį darbą, su 

prakaitu gali pasišalinti net iki 10-14 l vandens.

• Troškulio centras yra pogumburyje, susijęs su 

mitybos centru. Norint numalšinti troškulį, 
labai svarbu yra gerti pamažu ir mažais 

gurkšneliais.



SUAUGUSIŲ LIETUVOS GYVENTOJŲ
MITYBOS ĮPROČIAI IR JŲ POKYČIŲ

TENDENCIJOS

• Siekiant išsiaiškinti respondentų vandens vartojimo įpročius 

jų buvo klausiama, kiek vidutiniškai stiklinių (apie 200 ml) 

vandens jie išgeria per dieną. 

• Nustatyta, kad 8 ir daugiau stiklinių vandens per dieną 

išgeria tik apie 14 proc. respondentų (kas septintas), o 

beveik pusė tyrimo dalyvių (49,4 proc.) per dieną išgeria 

nuo 3 iki 5 stiklinių (0,6–1 litro) vandens. 

• Daugiau jaunesnio (19–34 m.) amžiaus respondentų per 

dieną išgeria 7, 8 ir daugiau stiklinių vandens, palyginti su 

vyresniais tirtais asmenimis; 

• vyresnio amžiaus (50–64 m.) respondentai dažniausiai išgeria 

tik 4 vandens stiklines per dieną. 

• Visų amžiaus grupių apklausos dalyviai geria nepakankamai 

vandens, t.y. 8 ir daugiau stiklinių per dieną išgeria 18,9 proc. 

19–34 m.; 11,8 proc. – 35–49 m. ir 10,3 proc. – 50–64 m. 

amžiaus respondentų.



AČIŪ  UŽ  DĖMESĮ


