
 

SVEIKOS MITYBOS PRINCIPAI 

 

Mokyklinio amžiaus vaikų mityba labai priklauso nuo suformuotų mitybos įpročių. 

Mitybos įpročiai mokslininkų teigimu  yra formuojami, net tuomet, kai mama laukiasi vaikelio, gimus 

vaikas priklausomas nuo motinos mitybos, vėliau nuo lopšelio-darželio, toliau seka mokyklos, ir 

žinoma  užaugusio jaunos asmenybės susiformavusių įpročių pasirinkimas. 

 Mūsų visuomenėje yra itin didelė pasiūla ir maisto įvairovė, nuo ekologiškiausių produktų iki 

greitojo maisto restoranų, kurie yra itin populiarūs ir ypatingai mėgstami  tarp mokyklinio amžiaus 

vaikų, paauglių ir net suaugusių žmonių.  

Šiuo sudėtingu COVID - 19 pandemijos metu, kai tenka dirbti ir mokytis iš namų 

nuotoliniu būdu, subalansuoti savo mityba tikrai sudėtinga, nes pakiša koja „draugas“ šaldytuvas, 

kuris dažnai varstomas, nesaikingas užkandžiavimas, nesilaikymas maitinimosi grafiko: pusryčių, 

pietų, vakarienės. Ir žinoma blogas maisto raciono paskirstymas kasdienybėje. Visi šie dalykai įtakoja 

mūsų sveikatą. Jeigu valgome laiku ir saikingai, daug daržovių ir vaisių, mažai vartojame saldumynų, 

daug gaminamės patys, skoningai serviruojame savo stalą tai ir atspindi mūsų savijautą, nuotaiką, 

darbingumą ir tolimesnę sveikatą.  Tinkama  sveika mityba gali padėti kovoti su plintančiu nutukimu, 

o  nutunkama tada, kai valgoma per daug, o judama, sportuojama per mažai. Nutukimo problema 

tikrai yra tarp mokyklinio amžiaus vaikų, nutukimas vystosi nuo nesubalansuotos mitybos, bei sėslaus 

gyvenimo būdo, žinoma yra ir kiti įtakojantys faktoriai, kaip gretutinės ligos. Vėliau  su nutukimo 

padariniais tenka kovoti visą likusį gyvenimą,  todėl atsiranda lėtinės ligos kurios palieka ilgalaikius 

padarinius žmogaus sveikatai.  
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Sveikos mitybos rekomendacijų paaiškinimas 

1. Valgyti maistingą, įvairų, dažniau augalinės nei gyvūninės kilmės maistą. Kasdien žmogaus 

organizmas turi gauti apie 40 pavadinimų maisto medžiagų: baltymų, riebalų, angliavandenių, 

mineralinių medžiagų, vitaminų ir kitų biologiškai aktyvių medžiagų. Kai valgomas įvairus maistas, 

labiau tikėtina, kad organizmo poreikiai bus patenkinti. 

 

2. Kelis kartus per dieną valgyti grūdinių produktų ar bulvių, keliskart per dieną valgyti įvairių, 

dažniau šviežių vietinių daržovių ir vaisių. Maistas, turintis pakankamą skaidulinių medžiagų kiekį, 

greitina žarnyno judesius, apsaugo nuo vidurių užkietėjimo, mažina cholesterolio koncentraciją  

kraujyje, skatina biologiškai veiklių medžiagų veiklą.  

3. Mažinti riebalų vartojimą; gyvūninius riebalus, kuriuose yra daug sočiųjų riebalų rūgščių, keisti 

augaliniais aliejais ir minkštais margarinais, turinčiais nesočiųjų riebalų rūgščių.  

4. Riebią mėsą ir mėsos produktus pakeisti ankštinėmis daržovėmis, žuvimi, paukštiena ar liesa mėsa. 

Ankštinės daržovės, riešutai, mėsa, paukštiena, kiaušiniai aprūpina žmogaus organizmą baltymais ir 

geležimi. Žuvies rekomenduojama valgyti bent du ar tris kartus per savaitę. Žuvies baltymai yra 

geriau pasisavinami, su žuvimi gaunama vertingų polinesočiųjų riebalų rūgščių, o su jūrų žuvimi – ir 

daug mineralinių medžiagų. 

5. Vartoti liesą pieną, liesus ir nesūrius pieno produktus (rūgpienį, kefyrą, jogurtą, varškę, sūrį). Iš 

pieno ir pieno produktų organizmas gauna baltymų ir kalcio. Liesuose pieno produktuose yra 

pakankamas kalcio kiekis, net daugiau nei riebiuose.  Patariama valgyti liesą varškę ir varškės 

sūrius, gerti liesą pieną  (1proc.riebumo), kefyrą, rūgpienį.  

6. Rinktis maisto produktus, turinčius mažai cukraus, rečiau vartoti rafinuotą cukrų, saldžius gėrimus, 

saldumynus.  Maisto produktai, kuriuose yra daug paprastųjų angliavandenių (cukrų, gliukozės, 

fruktozės, maltozės, kukurūzų sirupo ir kt.), paprastai turi labai mažai kitų vertingų maistinių 

medžiagų, todėl jie yra tik energijos šaltinis. Cukraus vartojimas laikomas dantų ėduonies rizikos 

veiksniu.  

7. Valgyti nesūrų maistą. Bendras druskos kiekis maiste, įskaitant gaunamą su rūkytais, sūdytais, 

konservuotais produktais, duona, neturi būti didesnis kaip vienas arbatinis šaukštelis (5–6 g). Vartoti 

joduotą druską. 



8. Valgyti reguliariai. Racionaliausias toks režimas, kai per pusryčius ir pietus žmogus gauna daugiau 

nei du trečdalius paros raciono kalorijų, o vakarienei – mažiau nei trečdalį. Maitinimosi laikas gali 

būti įvairus, tačiau rekomenduojama, kad tarp pusryčių, pietų ir vakarienės būtų 5–6 valandos. 

Nereguliarus valgymas kartą ar du kartus per parą kenkia sveikatai. 

9.  Vanduo organizmui labai svarbus, nes sudaro didžiausią kūno dalį,  8 stiklinės vandens tai 

vidutinis privalomas vandens per parą suvartojimo kiekis, vanduo yra labai svarbus organizmo 

veiklai ir sveikatai palaikyti, nes padeda organizmui efektyviai naudoti maistines medžiagas. Jis 

neša reikalingas maistines medžiagas į audinius bei organus.  

 Šiuo periodu labai rekomenduočiau moksleiviams naudotis išmaniomis aplikacijomis kaip: 

PROGRAMĖLĖ „Mitybos dienoraštis“ (nemokama)  

 



Programėlės tikslas: sveikatos raštingumo, mitybos ir sveikos gyvensenos įgūdžių 

formavimas, auditorija – visa Lietuvos visuomenė, besinaudojanti išmaniaisiais telefonais.  

Programėlė skirta žmonėms, kurie nori sveikiau maitintis, sumažinti kūno svorį, išvengti 

persivalgymo, sekti suvalgomo maisto kiekį ir kalorijas, lengvai gauti informaciją apie produktų 

maistinę vertę (kalorijas, angliavandenius, baltymus ir riebalus).  

Programėlė sukurta remiantis įrodymais, kad nuolatinis mitybos stebėjimas padeda užkirsti kelią 

persivalgymui. Programa patogi naudoti – minimaliu paspaudimų skaičiumi galima fiksuoti 

vartojamą maistą/produktus, vesti dienoraštį, gauti alternatyvius mitybos pasiūlymus. Duomenų 

bazėje pateikiami tūkstančiai maisto produktų ir tiksli informacija apie porcijų dydį, kalorijas, 

angliavandenius, baltymus ir riebalus.  Programėlė generuoja kasdienes mitybos ataskaitas, 

duomenys filtruojami pagal suvartotas kalorijas, baltymus ir angliavandenius. Įvedus asmeninius 

tikslus, savaitiniai ataskaitos duomenys parodys, kaip vartotojui sekasi jų siekti.  Naudojantis 

programėle, patogiai ir greitai galima palyginti duomenų bazėje pateikiamą informaciją su ant maisto 

pakuotės nurodyta informacija – skirtingų gamintojų maisto produktų duomenys gali skirtis. 

Programėlė suteikia galimybę ja naudotis neprisijungus prie interneto.  

Nuoroda: https://www.yazio.com/en/android-app.  Kita programėlė skirta taip pat reguliuoti 

kasdienę mitybą. 

 

Linkiu šiuo sudėtingu laikotarpiu, kad ir kaip dauguma žmonių yra pavargę nuo šiuolaikinių 

technologijų, atrasti sau tinkamą variantą, kad galėtume prisidėti prie savo sveiko gyvenimo būdo, 

padėti sau tobulėti, bei supažindinti aplinkinius. Nes sveikata priklauso nuo daugybės įvairių faktorių, 

bet svarbiausia tai – nuo mūsų.  

 

Pagarbiai, 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

Dalia Vilutienė 

 

 

  


