
 

Lietuvoje vienas gyventojas per metus suvartoja 31,2 kg cukraus, tai yra maždaug 

17 arbatinių šaukštelių per dieną, – tris kartus daugiau, nei rekomenduojama. 

 

 

Pridėtiniai cukrūs − tai gėrimo ar patiekalo gamybos metu įdėta sacharozė, fruktozė, gliukozė, gliukozės sirupas, 

fruktozės sirupas, gliukozės-fruktozės sirupas ir kitų formų monosacharidai bei disacharidai, taip pat cukrūs, esantys 

meduje, sirupuose, vaisių sultyse ir vaisių sulčių koncentratuose. Maisto produktai, kuriuose yra daug cukraus 

paprastai turi labai mažai kitų vertingų maisto medžiagų, todėl jie yra tik energijos šaltinis. 

 

 

 

 

 

Dauguma vaisių, uogų bei daržovių taip pat turi nemažai cukrų, bet jie taip pat turi daug skaidulinių medžiagų, 

dėl kurių lėčiau vyksta cukrų įsisavinimas. Be to, juose yra vitaminų, mineralinių ir kitų organizmui reikalingų 

medžiagų. Vaisių sultys skaidulinių medžiagų turi mažiau negu patys vaisiai, todėl cukrūs iš jų greit patenka į 

kraują bei verčiami riebalais, todėl jos nelaikomos tokiomis naudingomis kaip vaisiai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4–6 metų vaikams rekomenduojama cukraus paros dozė yra 19 g, arba 4 arbatiniai šaukšteliai (1 arbatinis 

šaukštelis lygus 4 g). Būtent vaikų maisto racione yra per daug saldintų produktų. Apie 30 proc. cukraus kiekio 

vaikai gauna gerdami saldintus, gazuotus gėrimus, vaisvandenius, sultis. 

 

 

 

 

 

Kolos skardinėje yra 9 

šaukšteliai cukraus, tai 

daugiau nei vienos paros 

rekomenduojama cukraus 

norma vaikų ir suaugusiųjų 

amžiaus grupėms. 

 

 

Teigiama, kad kai kraujyje padidėja cukraus kiekis, stimuliuojama 

nervų sistema, trumpam gali pagerėti nuotaika, žmogus jaučia 

malonumą. Tikriausiai todėl žmonės taip mėgsta saldžius produktus, 

nuo kurių palaipsniui atsiranda priklausomybė. 

 

Lietuvos gyventojų mitybos tyrimų duomenys rodo, kad gyventojai cukrų gauna 

daugiau nei rekomenduojama, o vaikai suvartoja dar daugiau – kai kurių tyrimų 

duomenimis, net iki 400 proc., palyginti su rekomenduojama norma. Su maistu 

per parą turėtume gauti ne daugiau kaip 50 g cukrų, arba ne daugiau kaip 10 proc. 

paros maisto davinio energinės vertės, o Pasaulio sveikatos organizacija 

rekomenduoja siekti, kad šis kiekis neviršytų 25 g, arba 5 arbatinių šaukštelių per 

parą. 

 

Sakykim, 5 metų vaikas suvalgo 100 g sausų pusryčių, išgeria 

stiklinę vaisių sulčių, suvalgo glaistytą varškės sūrelį, saldintą 

jogurtą su priedais bei išgeria arbatos puodelį su šaukštu medaus, 

tai jo suvartoto cukraus kiekis sudaro 643 proc. 

rekomenduojamos paros dozes.  

 

 

 
SVEIKAS SAULĖS MIESTAS 



Maisto produktai,į kuriuos buvo dirbtinai pridėta cukraus, dažnai yra labai kaloringi ir turi mažai vertingų 

maisto medžiagų. Valgydami tokį maistą gauname daugiau kalorijų, nei reikia mūsų organizmui, atsiranda 

įvairių ligų rizika: 

 

 

 

 

 

Vaikų maitinimo apraše nurodyta riboti pridėtinį cukrų gėrimuose ir gaminamuose patiekaluose, jo kiekis neturi 

viršyti 5 gramų 100 gramų produkto. Maisto produktų gamintojams, gaminantiems masinės gamybos produktus, 

skirtus prekybos centrams, šis teisės aktas nėra taikomas, nors šiuos maisto produktus valgo tie patys vaikai. 

Vartotojas turėtų aiškiai atpažinti tokį maisto produktą. Todėl rinkoje būtinas sveikatai palankių maisto produktų 

žymėjimas pagal „Sveikos mitybos standarto" kriterijus. 

 

Pridėtinio cukraus yra ne tik saldumynuose ar saldintuose gėrimuose – jo gali būti 

įdėta į duoną, sausus pusryčius, konservuotas daržoves ir t.t. Todėl vertėtų 

perskaityti maisto produktų etiketėse pateiktą ingredientų sąrašą. 

Norint sužinoti, ar į maisto produktą papildomai įdėta cukraus arba kiek jame iš viso yra cukrų, reikėtų 

skaityti maisto produktų etiketes ir žiūrėti, ar sudedamųjų dalių sąraše įrašyta ,,cukrus“, ,,gliukozė“, 

,,fruktozė“, ,,gliukozės sirupas“ ir pan., ir kiek cukrų yra 100 g produkto. Jei maisto produkto etiketėje 

užrašyta ,,mažai cukrų“, vadinasi, 100 g kieto produkto yra ne daugiau kaip 5 g arba 100 ml skysto produkto 

yra ne daugiau 2,5 g cukrų, o jei į produktą nebuvo įdėta jokių cukrų, taip ir rašoma – ,,nepridėta cukrų“. Jei 

maisto produkte natūraliai yra cukrų, gali būti nurodyta – „produkto sudėtyje yra natūralių cukrų“. 

 

 Perdaug Vidutinis kiekis Nedidelis kiekis 

Cukrus Daugiau nei 15 g 5 -15 g Mažau nei 5 g 

 

Rakto skylutė - pažymėti produktai turi kelis kartus mažiau 

riebalų, cukraus ir druskos, bei daugiau maistinių skaidulinių 

medžiagų. 

 

 

 

 

• DANTŲ ĖDUONIES; 

• NUTUKIMO; 

• CUKRINIO DIABETO; 

• ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ; 

• KAI KURIŲ VĖŽIO RŪŠIŲ IR KT.  

  

 

Parengė: visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Ineta Sausdravaitė, remiantis 

www.smlpc.lt informacija. El. paštas ineta.sausdravaite@sveikatos-biuras.lt; Mob. tel. +37062909827 


