
SVEIKATAI PALANKIOS MITYBOS SVARBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvoje atliktų gyventojų faktiškos mitybos tyrimų duomenys rodo, kad gyventojai vartoja 

per daug sočiųjų riebalų, paprastųjų angliavandenių, druskos ir per mažai skaidulinių 

medžiagų, o tai skatina sergamumą širdies ir kraujagyslių ligomis, vėžiu, nutukimu, 2-ojo tipo 

cukriniu diabetu. Vien dėl širdies ir kraujagyslių ligų ir vėžio miršta 3/4 visų Lietuvos gyventojų 

ir pagal šį rodiklį mūsų šalis yra tarp labiausiai pirmaujančių valstybių Europos Sąjungoje. 

Pagrindinės sveikatai palankios mitybos rekomendacijos: 

1. Rekomenduojama vartoti daug naudingų medžiagų turintį maistą, kuo įvairesnį bei rinktis geriau 

augalinės kilmės maistą negu gyvulinės. Augalinės kilmės mityba siejama su svorio mažėjimu, mažesniu 

hipertenzijos paplitimu, diabetu bei sumažėjusia širdies ir kraujagyslių ligų rizika.  

2. Bent keletą kartų per dieną valgyti grūdinės kilmės produktus (kruopas, duona) ar bulves.  Grūdinės 

kilmės produktų vartojimas turi reikšmingą naudą mažinant riziką atsirasti 2 tipo diabetui, širdies ir 

kraujagyslių ligoms bei storosios žarnos, kasos ir skrandžio vėžiui. 

3. Rekomenduojama bent keletą kartų per dieną suvalgyti kuo natūraliau užaugintų daržovių, geriausia 

būtų šviežių ir kokių nors sezoninių vaisių (bent 400 gramų per dieną). 

4. Reikėtų sumažinti riebių produktų suvartojimą, ypač gyvulinės kilmės riebalus. Juose gausu sočiųjų 

rūgščių, todėl rekomenduojama juos pakeisti augalinės kilmės riebalais. 

5. Reikėtų mažinti riebios mėsos vartojimą, pakeičiant ją paukštienos produktais, žuvimi, pupelėmis ar 

bent jau liesesne mėsa. 

6. Vartoti liesesnius iš pieno pagamintus produktus (pasukas, kefyrą, rūgpienį, jogurtą, varškę, sūrį). Iš 

pieno pagaminti produktai svarbūs baltymų, riebalų, kalcio, vitamino D šaltiniai.  

7. Reikėtų vartoti tokius produktus, kuriuose yra mažesnis kiekis cukraus, taip pat vengti saldžių ir 

gazuotų gėrimų bei saldumynų. Vartojant per daug cukraus gali atsirasti sveikatos problemų, tokių kaip 

nutukimas, diabetas, širdies ir kraujagyslių ligos, dantų ėduonis ar net vėžys. 

8. Maiste turėtų būti kuo mažiau druskos, nes pagal rekomenduojamas normas bendras druskos kiekis 

per parą, neturėtų viršyti 5 gramų. Geriau reiktų rinktis jodo turinčia druską, kuri reikalinga skydliaukės 

hormonams gaminti. 

9. Valgyti reikėtų kasdien tuo pačiu metu. Nereguliarus valgymas yra susijęs su nutukimu, 2 tipo cukriniu 

diabetu bei širdies ir kraujagyslių ligomis.  

10. Rekomenduojama pagal kūno svorį gerti atitinkamai 

vandens (kg reikia apie 35 ml).  

 

 

 



 

Maisto produktų ženklinimas yra vienas iš svarbiausių būdų, kaip vartotojai gali gauti 

tinkamą informaciją apie maistą ir maitinimąsi. Maisto produkto etiketėje teisingai pateikta 

informacija sudaro galimybes gyventojams rinktis sveikatai palankesnius, jų mitybos 

poreikius atitinkančius produktus. ES valstybių narių, tarp jų ir Lietuvos, rinkai tiekiamų 

maisto produktų ženklinimas privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

reikalavimus, kurie turi užtikrinti, kad būtų pateikta visapusiška teisinga informacija apie 

perkamus maisto produktus.  

Lietuvoje savanoriškai maisto produktai gali būti ženklinami simboliu „Rakto skylutė“. 

Simboliu „Rakto skylutė ženklinami tie maisto produktai, kurie turi mažiau riebalų, 

cukraus ir druskos bei daugiau skaidulinių medžiagų nei kiti panašūs tos pačios grupės 

maisto produktai, šiuose produktuose taip pat neturi būti saldiklių. 

 

Maisto produktų ženklinimas 

RAKTO SKYLUTĖS SIMBOLIS 

MAŽIAU RIEBALŲ, 

MAŽIAU CUKRAUS, 
 

DAUGIAU MAISTINIŲ  

SKAIDULINIŲ MEDŽIAGŲ. 
 

MAŽIAU DRUSKOS, 
 

 
SVEIKAS SAULĖS MIESTAS 

Parengė: visuomenės sveikatos specialistė vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Ineta 

Sausdravaitė, remiantis SMLPC informacija. Tel.nr: +37062909827, el. paštas: 

ineta.sausdravaite@sveikatos-biuras.lt 

 


