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● Grūdiniai produktai
sudaro didžiąją dalį
maisto pasirinkimo
piramidės
(rekomenduojama
vartoti kelis kartus per 
dieną).

● Kruopos, grūdai -
angliavandeniai
(sudaro 45-60% paros
kalorijų normą).



Grūdo struktūra

● Grūdo apvalkale - vitaminai, 
mineralai ir skaidulinės medžiagos.

● Kai grūdas nušveistas = 
pašalinamos naudingos 
medžiagos.



Grūdiniai produktai
● Kviečiai
● Rugiai
● Miežiai
● Avižos
● Bolivinės

balandos
● Ryžiai (juodi, 

rudi)
● Perlinės 

kruopos
● Manai
● Grikiai
● Kukurūzai
● Kuskusas
● Sorų kruopos
● ...

“Pilno (viso) grūdo” - grūdų 

perdirbimo metu grūdas 

nėra išvalomas, naudojamos 

visos jo dalys: gemalas, 

endospermas ir luobelė.

Kai grūdai rafinuojami, 

paliekamas tik jų 

endospermas, kadangi tai 

lėčiausiai gendanti grūdo 

dalis (mažiau maistinių 

medžiagų, daugiau 

krakmolo).



Grūdiniai - kruopos

• Kruopos – sveiki arba skaldyti grūdai 
bei ankštinių sėklos, kurių apyvaisis, 
luobelė, aleurono sluoksnis bei 
gemalas yra visiškai arba iš dalies 
pašalinti.

• Kruopos gaminamos beveik iš visų 
grūdų.

• Jos skiriasi sudėtimi, paviršiaus 
apdorojimu, dydžiu.

• Kruopos būna dviejų pavidalų: 
branduolinės ir skaldytos.



Kruopų rūšys

Manų kruopos.

•Gaminamos iš kviečių; 

•Manų kruopų baltymus ir 
angliavandenius 
žmogaus organizmas 
ypač gerai įsisavina;

•Nedaug baltymų, tačiau 
daug angliavandenių;

•100 g – 360 kcal.

Miežinės kruopos.

•Gausu angliavandenių, 
ypač krakmolo;

•Nedaug baltymų;

•Nemažai mineralinių 
medžiagų (Mg, P, K, Ca);

•100 g – 335 kcal.

Perlinės kruopos. 

•Gaminami iš miežių; 

•Gausu angliavandenių;

•Nedaug baltymų;

•Turi nemažai mineralinių 
medžiagų (Na, Mg, P, K, 
Ca);

•100 g - 335 kcal.

Grikių kruopos.

•Grikių baltymai labai 
vertingi, nes juose yra 
būtinų aminorūgščių;

•Riebaluose vyrauja 
polinesočiosios riebalų 
rūgštys, o sveikatai 
nepalankių sočiųjų –
perpus mažiau;

•Daug skaidulinių 
medžiagų, taip pat grikiai 
turi daugiau vertingų 
mineralinių medžiagų 
negu kitos kruopos. 

•Ypač daug Mg, Mn ir kt.;

•100 g – 349 kcal. 

Ryžių kruopos.

•Bene labiausiai pasaulye 
paplitusios kruopos;

•Jose daug krakmolo 
(~70,7 %); 

•Mažai baltymų (7 %).



Kodėl košė?
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Košė –

stambiamolekulinių angliavandenių šaltinis

ENERGIJA
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Amžius (metais)

Energija, kcal

Fizinio 

aktyvumo 

koeficientas 

1,4

Fizinio 

aktyvumo 

koeficientas 

1,6

Fizinio 

aktyvumo 

koeficientas 

1,8 

Fizinio 

aktyvumo 

koeficientas 

2,0

Vyrai

19–34 m. 2450 2800 3150 3500 

35–64 m. 2300 2630 2960 3290 

≥ 65 m.
2030 2320 2610 

2900 

Moterys

19–34 m. 1950 2230 2500 2780 

35–64 m.
1840 2100 2360 

2620

≥ 65 m.
1690 1930 2170 

2410
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Maistinė ir biologinė vertė 

• Grūdiniuose produktuose yra labai mažai 
riebalų, juose daug stambiamolekulinių 
angliavandenių – polisacharidų, kurie yra 
pagrindinis energijos šaltinis.

• Be energijos, jie aprūpina organizmą 
baltymais, skaidulinėmis medžiagomis, 
mineralinėmis medžiagomis (kaliu, kalciu, 
manganu, magniu) ir vitaminais (C, B6, folio 
rūgštimi, karotenoidais).

• Grūdai, kruopos, jų gaminiai – puikiai 



Maistinė ir biologinė vertė

• Mitybą galima paįvairinti ir nemaltais virtais, 
daigintais kviečiais, ir kviečių gemalais.

• Gemalas turi daug baltymų (~23-40%), šiek 
tiek riebalų, bet neturi krakmolo. 

• Gemalai turi daug vitaminų ir mineralinių 
medžiagų, todėl tinka sutrikus kraujo 
apykaitai, sergant kraujagyslių ligomis, 
diabetu, nusilpus nervų sistemai.



Košės išskirtinumas

• Manganas (Mn). Manganas - tai elementas, mineralinė medžiaga, 
dalyvaujanti organizmo medžiagų apykaitoje, įeina į daugelio fermentų 
sudėtį. 

• Šaltiniai. Daug mangano randama riešutuose, sėklose, visų rūšių 
grūduose, kruopose, ankštiniuose, arbatoje, kavoje. 

Nedaug jo yra vaisiuose ir daržovėse. 

Mažai mangano yra mėsoje, žuvyje, kiaušinyje, pieno produktuose, 
rafinuotame maiste.

• Biologinė reikšmė. Šio mikroelemento reikia vitamino B1 ir vitamino E 
apykaitai. Jis aktyvina virškinimo fermentų veiklą. Manganas veikia kaip 
katalizatorius skaidant riebalus ir cholesterolį, svarbus smegenų ir nervų 
mitybai, būtinas normaliam skeleto vystymuisi. Manganas pagerina kaulų 
tankumą ir augimą, padeda palaikyti ir atstatyti sveiką kremzlių struktūrą.
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Gliukozaminas 

• Natūraliai gaminamas organizme;

• Iš jo gaminami gliukozaminoglikanai, 

proteoglikanai (kremzlės tvirtumui);
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Chondrocitas

Kolageno
skaidulos

Proteoglikanai
glikozaminglikanai

Vanduo
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Glikoziltransferazė

Manganas

Gliukozaminas

Chondrocitas

Manganas
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GRŪDŲ KLASISIFIKACIJA 

varpiniai

01

03

(kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, 

ryžiai ir kt.)

ankštiniai

(žirniai, pupelės, soja, lęšiai)

02
grikiniai

(grikiai)



Grūdiniai produktai – maisto pasirinkimo 

piramidėje yra apačioje. Jų 

rekomenduojama vartoti net kelis kartus 

per parą. Įvairios kruopos ir grūdai turi 

naudingų sveikatI įtaką darančių elementų, 

baltymų, B grupės vitaminų, taip pat 

teigiamai veikia virškinimo sistemos 

veiklą.

Grūdinės kultūros puikiai suteikia sotumo 

jausmą.



● Pilno grūdo kviečiai yra turtingi 

vitaminu B ir vitaminu E. Taip pat juose 

yra mažai riebalų.

● Pilnagrūdžiai rugiai. Šie grūdai turi 

daugiau maistinių medžiagų 100 

kalorijų, nei bet kokie kiti grūdai. Jie turi 

keturis kartus daugiau skaidulų nei 

pilno grūdo kviečiai ir 50 proc. 

rekomenduojamos paros normos 

geležies. Rugiai taip pat skatina svorio 

mažinimą, padeda išvengti tulžies 

akmenų ir apsaugo nuo krūties vėžio.

● Bolivinės balandos (kynvos). Iš 

tikrųjų tai yra sėkla, o ne grūdas, bet 

jos dažnai priskiriamos prie grūdų. Tai 

ypač maistingas produktas, nes jame 

yra daug baltymų. Taip pat bolivinėse 

balandose yra daug vitamino E ir kalcio 

bei mažai riebalų. Kynva yra be glitimo.



• Avižos. Avižos padeda organizmui 
apsisaugoti nuo įvairių infekcijų ir 
stabilizuoti cukraus kiekį kraujyje. 
Avižos yra be glitimo.

• Miežiai. Tai yra puikus skaidulų ir 
seleno šaltinis ir geras fosforo, vario 
ir mangano šaltinis. Tai taip pat 
padeda išvengti tulžies akmenų.

• Soros. Šie grūdai yra geras 
mangano, fosforo ir magnio šaltinis. 
Jie yra naudingi mūsų kūno 
audiniams, padeda išvengti tulžies 
akmenų ir apsaugo nuo krūties 
vėžio.

• Rudieji ryžiai. Rudieji ryžiai yra 
puikus mangano šaltinis ir geras 
seleno bei magnio šaltinis. Juose 
yra daug skaidulų, daug 
antioksidantų, rudieji ryžiai padeda 
stabilizuoti cukraus kiekį kraujyje.

• Grikiai. Taip pat ne grūdai; 
techniškai tai yra vaisiaus sėkla, 
tačiau ji naudojama įvairių patiekalų 
gamybai bei yra geras grūdų 
pakaitalas, nes juose nėra glitimo. 
Grikiai padeda kontroliuoti cukraus 
kiekį kraujyje ir išvengti tulžies 
akmenų.



Grikiai

Grikiai yra vienas iš vertingiausių maisto 

produktų, pagal savo maistines savybes 

jis netgi lenkia daržoves ir vaisius. 100 

gramų grikių yra 343 kalorijos, todėl tai 

puikus energijos šaltinis, ypač pradedant 

dieną. 100 gramų produkto yra 13 gramų 

baltymų ir gausu žmogui būtinų 

aminorūgščių. Grikiai yra geras maistinių 

skaidulų šaltinių. Taip pat grikiai yra 

geras B grupės vitaminų šaltinis, ypač 

vitamino B2 ir PP. 

Be visa to, tai ir ypatingai 

vertingas mineralų šaltinis, ypač vario, 

magnio, mangano ir fosforo. Varis 

reikalingas raudonųjų kraujo kūnelių 

gamybai, magnis atpalaiduoja 

kraujagysles, manganas svarbus kremzlių 
struktūrai palaikyti.



Maistinė grikių vertė



Grikių nauda sveikatai

• Pagerina širdies veiklą, 

mažinant cholesterolio kiekį ir 

kraujo spaudimą.

• Turi su ligomis kovojančių 

antioksidantų.

• Suteikia puikiai vrškinamų 

baltymų.

• Didelis ląstelienos kiekis, kuris 

padeda pagerinti virškinimą.

• Gali padėti išvengti cukrinio 

diabeto.

• Sudėtyje nėra glitimo ir 

alergenų.

• Suteikia svarbių vitaminų ir 

mineralų.



Ar grikiai gali būti kenksmingi?

1. Grikių vartojimo kontraindikacijų nėra. 

Išimtis yra individualus 

netoleravimas, kuris pasireiškia 

standartinėje alerginėje reakcijoje 

(niežėjimas, odos paraudimas).

2. Kaip nuolatinis mitybos elementas 

gali pakenkti tik nėščioms moterims, 

sergančioms lėtinėmis šlapimo 

sistemos ligomis ir inkstų 

nepakankamumu.

3. Vidutinis šio produkto vartojimas 

nekenkia, o persivalgymas gali sukelti 

pilvo pūtimą ir pilvo spazmus.



Ryžiai Ryžių sudėtyje yra sudėtinių angliavandenių, tai 
reiškia, kad energija ilgą laiką patenka į kūno 
raumenis ir audinius, o tai padeda gerokai 
sumažinti dienos cukraus ir riebalų kiekį

Ryžiuose yra labai nedaug baltymų, tačiau yra 
svarbių aminorūgščių, kurios dalyvauja naujų 
ląstelių organizme formavimesi. Be to, nėra 
glitimo – augalinio baltymo, kuris kai kuriems 
žmonėms sukelia netoleravimą. 

Ryžiai yra puikus kalio šaltinis, todėl jis yra skirtas 
širdies ir kraujagyslių bei inkstų ligų prevencijai. 

B1, B2, B3 ir B6 gausa stiprina nervų sistemą. 
Ryžiai turtingi lecitinu, aktyvinančiu smegenų 
veiklą, gama-aminosviesto rūgštimi, 
stabilizuojančia kraujo spaudimą; oligosacharidu, 
stimuliuojančiu žarnyno veiklą ir šiek tiek kalciu, 
geležimi, cinku, fosforu ir jodu. 



Maistinė ryžių vertė

Ryžių sudėtyje  gausu 

angliavandenių, santykinai 

nedaug baltymų - tik 7,5 g ir 

labai mažai riebalų - apie 2,6 g. 

100 g sausų ryžių energinė 

vertė yra 303 kcal. 

Tačiau virti ryžiai tampa mažiau 

kaloringi - tik 115 kcal 100 g 

porcijos.



Avižos

● Avižos yra viso grūdo maistas, 
moksliškai žinomas kaip Avena 
sativa.

● Avižos dažniausiai valgomos 
kaip avižinė košė, naudojamos 
kepiniams, pavyzdžiui avižiniams 
sausainiams arba naudojamos 
pusryčių dribsniams gaminti. 

● Avižos priskiriamos prie labai 
naudingų maisto produktų. Jose 
nemažai angliavandenių, kurie 
suteiks energijos dienos pradžiai. 
Be to tai geras natūralus 
maistinių skaidulų šaltinis.



Maistinės avižų savybės



Maistinės avižų savybės



Avižų nauda sveikatai

● Avižos gali sumažinti širdies ir 
kraujagyslių ligų riziką – avižose 
esančios tirpios maistinės skaidulos 
gali padėti sumažinti išeminės širdies 
ligos riziką. Taip pat jose yra 
antioksidantų avenantramidų, jie 
padeda sumažinti žalingą laisvųjų 
radikalų poveikį, tai sumažina širdies ir 
kraujagyslių ligų riziką.  

● Cholesterolio kiekio mažinimas – dėl 
jose esančių skaidulų, gali padėti 
sumažinti blogojo cholesterolio kiekį 
kraujyje.

● Imuninės sistemos stiprinimas –
betagliukanas, kurio gausu avižose, 
gali padėti sustiprinti apsaugines 
imuninės sistemos funkcijas. 



Bolivinė balanda

● Bolivinė balanda, kitaip dar 
vadinama kynva yra grūdinės 
kilmės augalas. Inkų imperijos 
laikais bolivinė balanda buvo 
itin svarbus augalas, 
vadinamas „grūdų motina“.



Bolivinės balandos (kynvos) maistingumas

1 puodelio (185 g) virtos bolivinės

balandos maistinė vertė:

• Baltymai: 8 g

• Skaidulos: 5,2 g

• Manganas: 1,2 mg

• Kalcis: 31,5 mg = 3,5% RPN

• Geležis: 2,8 mg = 21% RPN

• Magnis: 118 mg = 39% RPN

• Fosforas: 281 mg = 40% RPN

• Varis: 0,4 mg = 40% RPN

• Cinkas: 2 mg = 20% RPN

• Kalis: 318 mg = 10% RPN

• Tiaminas (vitaminas B1): 0,2 mg =

18% RPN

• Riboflavinas (vitaminas B2): 0,2 mg

= 15% RPN

• Vitaminas B6: 0,2 mg = 15% RPN

• Folio rūgštis ( vitaminas B9): 77,7

μg = 39% RPN

• Kalorijos: 222 kcal

• Riebalai: 3,6 g



Maistinė vertė

● Gausu baltymų. Bolivinėje balandoje 
randamos būtinos aminorūgštys.

● Du kartus daugiau skaidulinių medžiagų.
Skaidulinės medžiagos gerina žarnyno 
motoriką, saugo nuo įvairių širdies ligų, 
mažina aukštą kraujo spaudimą bei yra 
naudingos diabetu sergantiems žmonėms. 

● Geležies šaltinis. Geležis ypač reikalinga 
raudoniesiems kraujo kūneliams, kad šie 
gebėtų išnešioti deguonį į ląsteles. 
Pakankamai deguonimi aprūpintos 
smegenys tinkamai palaiko savo funkcijas. 
Geležis reikalinga organizmui ne tik dėl 
deguonies pernešimo, bet ir dėl kraujodaros. 

● Bolivinėje balandoje gausu lizino. Tai tarsi 
statybinė medžiaga, reikalinga organizmo 
ląstelių augimui ir atsinaujinimui.



● Magnis atpalaiduoja kraujagysles, 
apsaugo nuo migrenos ir kitų panašių 
negalavimų. Be to, reguliuoja cukraus 
kiekį kraujyje. Magnis padeda reguliuoti 
kūno temperatūrą, gerina energijos 
įsisavinimą organizme ir stiprina kaulus 
bei dantis.

● Vitamino B2 šaltinis. Šis vitaminas 
gerina medžiagų apykaitą, padeda 
aprūpinti energija smegenis ir raumenis. 
Šis vitaminas ypač reikalingas ląstelėms, 
nes padeda jose apdoroti ir įsisavinti 
energiją.

● Manganas. Manganas apsaugo ląsteles 
nuo laisvųjų radikalų poveikio.

● Natūraliai apsaugotos kruopos. 
Bolivinės balandos sėklas dengia 
natūralus pesticidas saponinas. 
Žmogaus organizmui ši medžiaga 
neigiamo poveikio neturi, tačiau tai 
reiškia, kad papildomų cheminių 
pesticidų auginimui nebereikia. Ši 
medžiaga yra kartoka, tad tam, kad 
galėtumėte mėgautis puikiu bolivinės 
balandos skoniu, šias kruopas būtina 
kelis kartus nuskalauti.



Rupių kruopų košėse daug skaidulinių 
medžiagų, kurios yra būtinos 
palaikyti gerųjų žarnyno bakterijų 
gyvybingumą



Ant mūsų kūno ir jo viduje gyvena 
apie 100 000 milijardų 
mikroorganizmų, jų bendra masė –
maždaug 2 kilogramai. 95 proc. iš jų 
randami virškinimo sistemoje. 

Daugiau nei bakterijų žmogaus 
organizme yra virusų, kur vienai 
bakterijai tenka 5 virusai (virusų yra 
5 kartus daugiau nei bakterijų). 
Žarnyne gyvena nuo 1000 iki 10 000 
mikroorganizmų rūšių. 

Mikroorganizmų mes turime 
daugiau nei savų ląstelių – vienai 
žmogaus ląstelei tenka 1,3 
mikroorganizmo. Žmogaus genome 
yra maždaug 25 000 skirtingų genų, 
o jo kūne gyvenančių 
mikroorganizmų genų – 150 kartų 
daugiau, beveik 4 000 000.
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• Žmogaus kraujyje, širdyje, kepenyse, smegenyse, 
inkstuose ir kituose vidaus organuose negali būti nė 
vieno mikroorganizmo – jie privalo būti sterilūs.

• Kiekvieno žmogaus mikrobiota yra unikali – kaip 
piršto atspaudas.

• Žmogaus kvapas dažnai priklauso nuo jo 
mikroorganizmų. Jie dauginasi pažastyse, 
tarpupirščiuose, skaido žmogaus odos išskiriamas 
medžiagas, išskiria metabolitus, kurie ir sukelia 
nemalonų kvapą.



• Pavartojus antibiotikų, sutrinka virškinimas, viduriuojama, 
skauda pilvą ir kamuoja bloga savijauta, nes su blogosiomis 
bakterijomis pasišalina ir gerosios. 

• Vartojant daug maisto, kurio sudėtyje yra konservantų, 
mikrobiota taip pat sutrinka.



Virškinimo trakto mikrobiota

Bendras bakterijų skaičius (sk/ml)

skrandis 0-103

tuščioji ž. 0-105

klubinė ž. 103-107

storoji ž. 1010-1013

• Virškinimo sistema nėra sterili, joje gyvena milžiniškas 

mikroorganizmų skaičius.

• Bakterijų kiekis atskirose virškinimo sistemos dalyse yra skirtingas. 

• Kadangi skrandyje rūgšti terpė, čia bakterijų skaičius labai nedidelis.

• Plonoji žarna yra tarsi pereinamoji zona tarp mažos skrandžio 

bakterijų populiacijos ir gausios storosios žarnos bakterijų 

populiacijos. 39



• 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.



• Kitas būdas kuriuo žarnynas veikia smegenis - per 
imuninę sistemą.

• 80% imuninių ląstelių yra žarnyne ir imuniniai pokyčiai 
turi įtakos  neurologinių sutrikimų atsiradimui



• Kitas būdas per kurį žarnynas veikia smegenis yra 

• per žarnyno endokrininės sistemos aktyvavimą.

• Žarnyno endokrininė sistema gamina neuropeptidus ir 
neurotransmiterius. 

• Pačios bakterijos gali išskirti smegenų funkciją veikiančius 
metabolitus



Medžiagos, kurios būtinos palaikyti 
žarnyno mikrobiotos gyvybingumą 

• skaidulinės medžiagos – tai gerųjų 
bakterijų maistas



Skaidulinių medžiagų nauda

• Skatina žarnyno veiklą;
• Apsaugo nuo vidurių užkietėjimo;
• Palaiko gerųjų žarnyno bakterijų gyvybingumą;
• Skatina biologiškai veiklių medžiagų – butiratų, 

slopinančių vėžinių ląstelių proliferaciją ir taip 
apsaugančių nuo storosios žarnos vėžio, susidarymą;

• Žarnyne sujungia ir pašalina iš organizmo sunkiuosius 
metalus, cholesterolį, tulžies rūgštis.

• Taip ląsteliena tarsi apvalo organizmą nuo kenksmingų 
medžiagų, mažina cholesterolio koncentraciją kraujyje, 
taip pat mažina aterosklerozės, nutukimo, vėžio 
atsiradimo riziką.



Svarbu su maistu gauti 
pakankamą skaidulinių medžiagų 

kiekį

Vaikams per parą skaidulinių medžiagų 
rekomenduojama gauti 

12,5 gramų 1000 kcal energijos
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Rekomenduojama

Kelis kartus per dieną valgyti 
įvairių, dažniau šviežių

daržovių, vaisių, uogų

(bent 400 g per dieną,

optimalus kiekis – 600 g)

Lietuvos gyventojai

šviežių daržovių ir vaisių bei 
uogų suvartoja vidutiniškai 

263,6 g per dieną
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STORASIS ŽARNYNAS

Sveikas žarnynasSutrikdyta žarnyno 

mikrobiota
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Žarnyno mikrobiota apsaugo nuo kandidozės vystymosi



MITYBA GYVENIMO BŪDAS50%

PAVELDIMUMAS 20%MAISTAS, 
GERIAMASIS 

VANDUO 80-90%

ORAS 
10-20%

APLINKOS 
UŽTERŠTUMAS 

20%

MEDICININĖ 
PAGALBA 

10%

SVEIKATA
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ
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