
SVEIKATAI NEPALANKIŲ MAISTO PRODUKTŲ IR 

GĖRIMŲ ŽALA SVEIKATAI 

 

SVEIKATAI PALANKI MITYBA, tai ne tik sveikų maisto produktų, kurie užtikrina fiziologinius 

poreikius ir suteikia sotumą, vartojimas, bet tokia mityba palaiko sveikatą, suteikia energijos ir 

patenkina visų reikalingų maistinių medžiagų poreikius. 

Pagrindiniai sveikatos sutrikimai ilgą laiką ir dažnai vartojant sveikatai nepalankų maistą ir gėrimus: 

kūno svorio didėjimas, hipertenzija, širdies ir kraujagyslių ligos, vėžiniai susirgimai, antrojo tipo 

cukrinis diabetas, osteoporozė, insultas ir didesnė kitų lėtinių ligų išsivystymo rizika. Pagrindinės 

medžiagos laikomos kenksmingomis sveikatai nepalankiuose maisto produktuose: AKRILAMIDAS, 

SOTIEJI IR TRANSRIEBALAI, DRUSKA, SALDIKLIAI. 

 

AKRILAMIDAS 

     Akrilamidas, apibūdintas kaip antros kategorijos kancerogeninė, toksiškai pavojinga medžiaga. 

Nustatyta, kad akrilamidas susidaro aukštoje temperatūroje, kaitinant daug krakmolo turinčius 

produktus. Akrilamidas gali susidaryti ir kaitinant produktus mikrobangų krosnelėje. 

MAISTO PRODUKTŲ PAVYZDŽIAI: ŽALA SVEIKATAI: 

• Bulvių traškučiuose; 

• Gruzdintose bulvytėse;  

• Sausainiuose; 

• Sūruose užkandžiuose; 

• Keptoje duonoje ir t.t. 

• Gali sukelti įvairius genetinius 

pažeidimus; 

• Gali sukelti vėžinius susirgimus; 

• Neigiamai paveikia vaisingumą; 

• Sukelia odos pažeidimus, 

sudirgimus, alergines reakcijas. 

 

SOTIEJI IR TRANSRIEBALAI 
     Su maistu gaunami riebalai yra svarbus energijos šaltinis. Tačiau nesaikingas sočiųjų riebalų 

suvartojimas, gali padidinti cholesterolio kiekį kraujyje, o tai yra vienas iš širdies ir kraujagyslių 

sistemos ligų išsivystymo rizikos veiksnių.  

 

 

 

 

 



TRANSRIEBALŲ GALIMA RASTI: TRANSRIEBALŲ ŽALA SVEIKATAI: 

• Margarine; 

• Prancūziškose bulvytėse; 

• Burgeriuose; 

• Keptoje vištienoje; 

• Pyraguose ir pyragaičiuose; 

• Sausainiuose; 

• Pakuotuose kukurūzuose ir t.t. 

• Didina širdies ir kraujagyslių ligų riziką; 

• Skatina uždegimo procesus; 

• Gali sukelti žarnyno funkcijų sutrikimus; 

• Gali turėti teigiamą ryšį diabeto 

vystymuisi; 

• Gali sukelti vėžinius susirgimus; 

• Gali sukelti kitas lėtines neinfekcines ligas. 

 

SALDIKLIAI IR CUKRUS 

     Cukrus yra saldus nervų sistemą stimuliuojantis produktas. Rafinuotas cukrus žmogaus 

organizmui nereikalingas, tačiau organizmo energiniams poreikiams patenkinti reikia cukrinių 

medžiagų angliavandenių. Cukraus ir saldiklių ypatingai daug įvairiuose saldžiuose gėrimuose. Kai 

kuriose šalyse tam tikrų saldiklių vartojimas yra uždraustas, nes jie pripažįstami, kaip turintys 

kancerogeninį ar neurogeninį poveikį. 

ŽALA SVEIKATAI: 

• Slopina protinį vystymąsi, bei smegenų veiklą; 

• Gali sukelti pykinimą; 

• Gali sukelti galvos skausmą; 

• Lemia viršsvorį ir nutukimą; 

• Diabeto, širdies ligų rizikos veiksniai; 

• Turi įtakos greičiau gendantiems dantims. 

 

 KO REIKIA VENGTI KASDIENINĖJE LĖKŠTĖJE? 
• Daug cukraus, druskos, mažai skaidulinių 

medžiagų, daug nekokybiškų riebalų; 

• Rūkytų, sūdytų, konservuotų, vytintų 

mėsos ir žuvies gaminių; 

• Džiūvėsiuose, miltuose apvoliotų keptų 

mėsos ir žuvies patiekalų; 

• Kukurūzų ir traškučių; 

• Riebaluose virtų, gruzdintų ar spragintų 

gaminių; 

 

 

• Saldainių, konditerijos gaminių;  

• Saldžių gėrimų, saldintos arbatos; 

• Gazuotų, energetinių gėrimų; 

• Maisto, kuriame yra: saldiklių, dažiklių, 

skonio ir kvapo stipriklių, konservantų, “iš 

dalies hidrintų” ar “visiškai hidrintų 

riebalų”; 

• Džiovintų vaisių su cukrumi; 

• Sultinių, padažų koncentratų. 
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