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GERĄ 
PSICHOEMOCINĘ 

SVEIKATĄ

SVEIKĄ IR 
TINKAMĄ 

MITYBĄ

FIZINĮ 
AKTYVUMĄ /

PASYVUMĄ

ALKOHOLIO
TABAKO IR 

NARKOTIKŲ 
NAUDOJIMĄ

DARBO IR 
POILSIO 
RĖŽIMĄ



SVEIKA IR TINKAMA MITYBA ‒ 
SVEIKATOS PAGRINDAS, 

NES SVEIKATA PRIKLAUSO NUO:

 paveldimumo ‒ 20 proc.
 aplinkos užterštumo ‒ 20 proc.
 medicininės pagalbos ‒ 10 proc.
 gyvenimo būdo ‒ 50 proc., iš kurio 80‒90 proc. – mityba, 

maistas, geriamasis vanduo.

Sukaupta pakankamai mokslinių įrodymų, kad nesveika, neteisinga 
mityba turi įtakos lėti nėms neinfekcinėms ligoms atsirasti , ypač krau-
jotakos sistemos ir onkologinėms ligoms, sudarančioms didžiausią Lie-
tuvos gyventojų mirti ngumo dalį, ir vis dažniau pripažįstama įprastu 
šių ligų rizikos faktoriumi. Įrodyta, kad gausus sočiųjų riebalų rūgščių 
vartojimas gali būti  vienas iš kraujotakos sistemos ligų rizikos veiksnių, 
o mityba, ati ti nkanti  rekomenduojamas paros maisti nių medžiagų ir 
energijos normas, kaip ir ti nkamų bei palankių sveikatai maisto produk-
tų gamyba ir vartojimas, gali padėti  išvengti  su mityba susijusių lėti nių 

neinfekcinių ligų. Maistas, kuriame yra daug sočiųjų riebalų 
rūgščių, transmononesočiųjų riebalų rūgščių, 

cholesterolio, didina mažo tankio lipopro-
teinų cholesterolio koncentraciją kraujyje 

ir skati na išeminės širdies ligos at-
siradimą. Cholesterolio kon-

centraciją mažina ti rpiosios 
maisti nės skaidulos. 



4

APIE LIPIDUS, „BLOGUOSIUS“ IR
„GERUOSIUS“ KRAUJO RIEBALUS 

Visi esame girdėję apie civilizacijos „rykštę“ ‒ aterosklerozę, ku-
rios poveikis mūsų kraujagyslėms ti krai pražūti ngas. Taip pat esame 
girdėję, kad vienas aterosklerozės progresavimo veiksnių ‒ kraujo 
riebalai, arba lipidai, kurių pagrindinis yra cholesterolis. Cholestero-
lio kiekiui kraujyje padidėjus 1 proc., širdies infarkto rizika padidėja 2 
proc.

Dislipidemija (kraujo riebalų, cholesterolio 
arba lipidų apykaitos sutrikimas) ‒ vienas 
svarbiausių aterosklerozės ir koronarinės 
širdies ligos rizikos veiksnių. Koronarinė 
širdies liga vystosi nepastebimai, žmogus 

nieko nejaučia, o pirmas šios ligos 
pasireiškimas būna miokardo infarktas, 

insultas ar staigi mirtis.

Cholesterolis į kraują patenka dviem būdais: 
gaminamas kepenyse arba patenka su maistu. 

Svarbu žinoti, kad su maistu
patekęs cholesterolis sudaro tik 30 proc. 

organizme esančio cholesterolio, net 70 proc. 
cholesterolio pasigamina kepenyse.
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„Blogasis“ cholesterolis  

„Gerasis“ cholesterolis  

Cholesterolio sankaupos 

                     
                    Arterija  

Laikui bėgant, kraujagyslių sienelėse gali susidaryti  cholesterolio 
sankaupos. Labiausiai aterosklerozę skati na MTL–cholesterolis („blo-
gasis“ cholesterolis). Cholesterolio kiekis kraujyje priklauso nuo dau-
gelio priežasčių. Dažniausia priežasti s – neti nkama mityba ir paveldė-
jimas, tam ti kras geneti nis defektas, verčianti s kepenis gaminti  per 
daug cholesterolio. Sergant kai kuriomis ligomis, nustatomos antrinės 
dislipidemijos: padidėjęs cholesterolio ir trigliceridų kiekis, sumažėjęs 
DTL–cholesterolio („gerasis“ cholesterolis) kiekis. Taip būna diabeto, 
skydliaukės funkcijos nepakankamumo, inkstų nepakankamumo, ke-
penų cirozės atvejais, taip pat gausiai vartojant alkoholio, kai kurių 
vaistų.
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Rekomenduojama, kad kiekvienas suaugęs žmogus žinotų savo 
cholesterolio kiekį kraujyje. Vyrai, vyresni nei 45, o moterys, vyres-
nės nei 55 metų, tai būti nai turi žinoti , nes nuo šio amžiaus smarkiai 
didėja koronarinės širdies ligos rizika.

Nesergantiems širdies ir 
kraujagyslių ligomis ar 

diabetu:

 bendrasis cholesterolis < 5 
mmol/l

 MTL-cholesterolis < 3 
mmol/l

 DTL-cholesterolis: 

vyrams > 1,0 mmol/l,

moterims > 1,2 mmol/l

 trigliceridai < 1,7 mmol/l

Sergantiems širdies ir 
kraujagyslių ligomis ar 

diabetu:

 bendrasis cholesterolis < 4,5 
mmol/l

 MTL-cholesterolis < 2,5 
mmol/l

 DTL-cholesterolis: 

vyrams > 1,0 mmol/l,

moterims > 1,2 mmol/l

 trigliceridai < 1,7 mmol/l

Pagrindinės taisyklės, padedančios taisyklingai maiti nti s esant-
dideliam cholesterolio kiekiui kraujyje:

  Maistas turi būti  įvairus. Energijos suvartojimas turi užti krinti  
idealų kūno svorį.

  Mažiau vartoti  sočiųjų riebalų.
  Daugiau vartoti  polinesočiųjų riebalų ir augalinių riebalų 

(esančių augaluose ir jūros gyvūnuose) vietoj sočiųjų riebalų.
  Mažiau vartoti  cholesterolio turinčio maisto.
  Daugiau vartoti  dieti nės ląstelienos (skaidulingo maisto).
  Mažinti  savo kūno masę, nuolat daryti  mankštą ar užsiimti  kita 

aktyvia fi zine veikla.
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Prakti nės maisto produktų pasirinkimo rekomendacijos:

  Riebalų teikiama energija turi sudaryti  <30 proc. visos maisto 
energinės vertės. Sočiųjų riebalų neturi būti  daugiau nei 10 
proc. Mono ir polinesočiųjų riebalų – bent 20 proc.

  Stebėti , kad cholesterolis maiste nesudarytų daugiau nei 250–
300 mg per dieną.

  Apskritai vartoti  mažiau gyvulinės kilmės ir pieno riebalų: vartoti  
liesą pieną ar rūgpienį; teikti  pirmenybę kiti ems lieso pieno, 
liesos mėsos produktams, žuviai, paukšti enai be odelės.

  Vartoti  daugiau augalinių skaidulų – teikti  pirmenybę: daržovėms, 
šakniavaisiams, lapinėms daržovėms; uogoms ir vaisiams; viso 
grūdo javainiams (košėms).

  Vartoti  mažiau alkoholio, ypač jei yra: antsvorio, padidėjęs 
arterinis kraujospūdis, per didelis trigliceridų kiekis kraujyje.

  Vengti  nefi ltruotos kavos.

  Mažiau vartoti  valgomosios druskos, jei aukštas arterinis 
kraujospūdis – ne daugiau kaip 5 g per dieną.

  Mažiau vartoti  cukraus ir dirbti nių saldiklių. Sveikiausia valgyti  
šviežius vaisius. Jie pakankamai saldūs, be to, neturi konservantų 
ir cheminių spalviklių.

  Maiste neturėtų trūkti  natūraliųjų anti oksidantų: vitaminų E, C.

7



8

GRŪDINĖS KILMĖS PRODUKTAI 
IR BULVĖS

Vaisiai ir daržovės (400–500 g per dieną, 
neskaitant bulvių, idealu būtų suvalgyti  600 g). 

Daugiau nei pusę paros maisto davinio normos turi būti  
gaunama iš grūdinės kilmės produktų kiekvieną dieną. Jie aprūpina 
organizmą angliavandeniais, baltymais, maisti nėmis skaidulomis, 
maisto medžiagomis (kaliu, kalciu, magniu), vitaminais (C, B6, folio 
rūgšti mi, karotenoidais). Juose mažai riebalų. Maistas, turinti s 
pakankamą skaidulinių medžiagų kiekį, greiti na žarnyno judesius, 
apsaugo nuo vidurių užkietėjimo, mažina cholesterolio koncentraciją 
kraujyje. Stenkitės valgyti  sezoninius vaisius, uogas ir daržoves. 
Rekomenduojami pilno grūdo duonos gaminiai, virtos bulvės ar virtos 
bulvės su lupenomis, bulvių košė be priedų.
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MĖSA IR ŽUVIS 

Riebalų, ypač gyvūninės kilmės, suvartojame per daug. Vartokite 
mažiau maisto, kuriame daug sočiųjų ir transriebalų rūgščių: riebios 
mėsos, margarino, tortų, pyragaičių, greitojo maisto. Rekomenduoja-
ma liesa mėsos fi lė, triušiena, višti ena ir kalakuti ena be odelių. Reko-
menduojamos šaltųjų jūrų žuvys: lašiša, menkė, tunas. Taip pat upė-
takis, vėgėlė, kalmarai, saikingai silkė ir karpis. 

RIEŠUTAI, ALIEJUS

Stenkitės valgyti  maistą, kuria-
me gausu nesočiųjų riebalų rūgš-
čių: riešutai, avokadai, aliejus. Re-
komenduojami šie aliejai: sėmenų, 
alyvų (ypač šalto pirmo spaudimo 
alyvų aliejus), rapsų, kukurūzų, 
saulėgrąžų. 

KIAUŠINIAI, PIENAS IR JO PRODUKTAI

Stenkitės vartoti  liesą pieną, liesus ir nesūrius pieno produktus 
(rūgpienį, pasukas, kefyrą, varškę, jogurtą), kiaušinio baltymą. Reikėtų 
kuo mažiau vartoti  grieti -
nėlės, grieti nės, fermenti -
nių sūrių. Salotoms daž-
niau vartokite, neriebius 
padažus, šviežiai išspaus-
tas citrinos sulti s, bet ne 
grieti nę ar majonezą. 
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SALDAINIAI, PYRAGAIČIAI, 
CUKRUS, DRUSKA 

Maisto produktai, kuriuose yra daug paprastųjų angliavandenių 
(cukrus, medus, kukurūzų sirupas) dažniausiai turi labai mažai 
verti ngų medžiagų. Be to, cukrus yra dantų ėduonies rizikos veiksnys. 
Rekomenduojama ‒ želė, šerbetai, vaisiniai desertai ir pudingai. 
Nedideliais kiekiais galite pasmaguriauti  medumi, marmeladu, 
džemais, juoduoju šokoladu. Nerekomenduojami ‒ tortai, pyragaičiai, 
riebūs ledai, šokoladiniai ir riešuti niai kremai, sviesti niai, grieti niniai 
ar nenugriebto pieno desertai, šokoladiniai saldainiai su įdaru, sūrūs 
bei riebūs sausainiai.

GERKITE PAKANKAMAI SKYSČIŲ, 
YPAČ VANDENS

Sveikam suaugusiam žmogui per parą rekomenduojama išgerti  
2‒3 litrus skysčių, didžiąją jų dalį turi sudaryti  geriamasis vanduo. 
Dalį skysčių gauname su maistu (su sriuba bei gėrimais  ‒ iki 1 500 
ml, vaisiais, daržovėmis, mėsa, duona bei kitais maisto produktais ‒ 
iki 1 000 ml), tačiau ti krų skysčių būti na per parą išgerti  apie 2 
litrus prarastam vandeniui kompensuoti . Nerekomenduojama ‒ 
vaisvandeniai, sultys su cukrumi, šokoladiniai gėrimai. Vanduo ‒ 
gyvybiškai būti nas mitybos komponentas, nes jis organizme atlieka 
labai svarbias fi ziologines funkcijas. Vanduo sudaro maždaug 60 proc. 
vyro ir 50 proc. moters kūno svorio, vaikams ‒ iki 70 proc.
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REGULIARIAI VALGYKITE 

Mitybos režimas ‒ tai valgymų skaičius per parą ir kiekybinis maisto 
pasiskirstymas atskirų valgymų metu. Mitybos režimą reguliuoja 
pagumburis, susijęs su alkio jausmu. Alkio jausmas išnyksta praėjus 
10‒15 minučių po valgio, kai pirmoji maisto porcija suvirškinama 
ir pasisavinama. Apeti tą slopina dažnas valgymas nedidelėmis 
porcijomis. Nereguliarus valgymas kartą ar du kartus per parą kenkia 
sveikatai. Tyrimais nustatyta, kad valgantys du ar tris kartus per 
dieną, dažniau serga skrandžio ligomis, virškinimo sutrikimais negu 
valgantys reguliariai tris arba keturis kartus per dieną. Pateikiame 
rekomenduojamą atskiriems valgymams paros davinio energinės 
vertės dalį (procentais):

Valgant 4 kartus:

Pusryčiai 25 proc. 
Pietūs 35 proc.   
Pavakariai ar priešpiečiai 15 proc. 
Vakarienė 25 proc.                                                                                              

Valgant 3 kartus:

Pusryčiai 30 proc.
Pietūs 40‒45 proc.
‒
Vakarienė 25‒30 proc.
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PATARIMAI, KAIP PAKEISTI 
MITYBOS ĮPROČIUS

 Pradėkite keisti mitybos įpročius nedelsdami, tačiau imki-
tės permainų palaipsniui.
 Valgykite saikingai – mažinkite vieno ar kito produkto kie-

kį, bet neatsisakykite jo visiškai.
 Nėra ,,gerų“ ar ,,blogų“ maisto produktų, yra tik sveika arba 

nesveika mityba.
 Žinokite, kad sveika ir tinkama mityba padės Jums išlaikyti 

normalią kūno masę ir Jūs jausitės puikiai.

Pakeisti  mitybos įpročius, be abejo, nelengva. Tam reikia nema-
žų valios pastangų, noro ir žinių. Dažnai bandoma pasiteisinti  maisto 
produktų pasirinkimo stoka, fi nansinėmis problemomis, laiko stoka. 
Tačiau ti k pats asmuo pirmiausia yra atsakingas už savo sveikatą, to-
dėl ti k jis pats gali pakeisti  savo mitybos įpročius, išsaugoti  bei pa-
gerinti  savo sveikatą. Žinoma, geriausia, jei ti nkami mitybos įpročiai 
pradedami formuoti  nuo pat vaikystės ir tokie išlieka visą gyvenimą. 

KAIP APSKAIČIUOTI VANDENS
 KIEKĮ ORGANIZME? 

Dietologai pagrindinėje dietoje (Sveikų žmonių mityba) skysčių 
poreikį suaugusiam žmogui siūlo įverti nti  taip:

• pirmiesiems 10 kūno masės kg – 1 000 ml;
• antriesiems 10 kūno masės kg – 500 ml;
• kiekvienam tolesniam kūno masės kg pridedama po 20 ml.
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Jei žmogaus kūno masė yra 70 kg, skysčių poreikis skaičiuojamas 
taip:

• pirmiesiems 10 kūno masės kg – 1 000 ml;
• antriesiems 10 kūno masės kg – 500 ml;
• likusiems 50 kūno masės kg – 20 ml x 50 = 1 000 ml;

iš viso reikia 2 500 ml skysčių.

PER PARĄ IŠEIKVOJAMOS ENERGIJOS KIEKIS KCAL

Darbo pobūdis Moterys Vyrai

Nedirbant jokio � zinio dar-
bo arba labai lengvą � zinį 
darbą (prausiantis, rengian-
tis, vaikštant ir t. t.)

1 800‒2 000 2100‒2450

Dirbant lengvą � zinį darbą 2100‒2200 2500‒2800

Dirbant vidutinio 
sunkumo darbą 2500‒2600 2950‒3300

Dirbant sunkų
� zinį darbą 2850‒3050 3400‒3850
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 www.alytausvsb.lt

LEIDINYS IŠLEISTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS LĖŠOMIS


