
PROJEKTAS
LT-RU-2-081

IR KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA 
MEDICININĖS PAGALBOS PRIEINAMUMO 

 BALTIJSKO IR ŠILALĖS MIESTUOSE 
INFORMACIJA APIE SVEIKO GYVENIMO BŪDO STANDARTUS, LIGŲ PROFILAKTIKĄ IR GYDYMĄ, 

TURINČIUS DIDŽIAUSIĄ ĮTAKĄ MIRTINGUMUI LIETUVOJE.

SVEIKOS MITYBOS PRINCIPAI
NESVEIKA MITYBA IR MAŽAS FIZINIS
AKTYVUMAS YRA PAGRINDINĖ RIZIKA 
SVEIKATAI VISAME PASAULYJE

Sveika mityba viso gyvenimo laikotarpyje padeda sveikatos sutrikimų ir visos 
eilės neinfekcinių susirgimų profilaktikai.  Šiuo metu žmonės naudoja daugiau
produktų, turinčių padidintą kiekį kalorijų, riebalų, laisvo cukraus ir natrio
druskos. Daugybė žmonių nenaudoja daržovių, vaisių ir kitos ląstelienos 
produktų.

Tiksli įvairialypė sudėtis, subalansuotas ir sveikas maistas priklauso nuo
individualios asmenybės (amžiaus, lyties, gyvenimo būdo ir fizinio aktyvumo)
kultūros įtakos, vietovės produktų ir vietinių įpročių.

MAITINIMOSI REŽIMO LAIKYMĄSIS:

Trys pagrindiniai valgiai 
(pusryčiai, pietūs, vakarienė) 

– 2 papildomi

Paskutinis ne vėliau 
kaip 4 valandos 

iki miego

Intervalas tarp pusryčių
ir vakarienės ne daugiau 

10 – 11 valandų

SVEIKOS LĖKŠTĖS PRINCIPAS

PRODUKTŲ SANTYKIS: 

DARŽOVĖS

MAISTO SU DIDELIU BALTYMŲ KIEKIU 
(ŽUVIS, VIŠTIENA, KALAKUTIENA, 

TRIUŠIENA, RETAIS ATVEJAIS JAUTIENA)

GARNYRAI (GRIKIAI, NEAPDIRBTI
RYŽIAI, PUPOS, KOPŪSTAI)

SVEIKOS MITYBOS PATARIMAI

Vietoje kepimo –
troškinkite, virkite

arba gaminkite ant garų

Nepersivalgykite Atidžiai perskaitykite
produktų sudėtį 

ant pakuotės

Numalšinkite 
troškulį vandeniu

 (1.5 – 2 l per parą)

Sekite, kad raciono 
energetinis poreikis

 atitiktų kalorijas

SVEIKA MITYBA
REKOMENDUOJAMA :

Kasdieniniai grūdiniai produktai: rupių miltų duona, avižinė, grikių, ryžių košės, makaronai.
500 g ir daugiau daržovių, vaisių ir uogų per dieną.
Žuvis, ypatingai riebi, 2 – 3 kartai per savaitę.
Pupos, lęšiai, žirniai, grybai, sojos produktai, riešutai.
Neriebi mėsa ir paukštiena, pieno produktai.
Augalinis aliejus salotų užpilui ir maisto gamybai.
Nesaldūs skysčiai ne mažiau 1,5 l per dieną.
Užkepti ir virti produktai, vietoje keptų.

APRIBOJAMAI

RIEBALAI

SALDUMYNAI

DRUSKOS

ALKOHOLIS

Grietinėlės sviestas, lašiniai, riebi mėsa ir paukštiena, riebūs
pieno produktai.

Tame tarpe ir saldūs gazuoti gėrimai.

Mažiau 5 g per parą, papildomai nesūdykite pagaminto maisto, 
vengti sūrių produktų.

Vartokite ne daugiau 50 ml stiprių gėrimų vyrams ir 25 ml
moterims per parą.

FIZINIS KRŪVIS
TAISYKLĖS

Sveiki fiziniai krūviai turi būti:

Reguliarūs ( pakanka 3  - 4 kartų per savaitę).
Sisteminiai ( sistemines treniruotes turi sudaryti sporto gydytojas, atsižvelgdamas į jūsų organizmo ypatybes).

Adekvatūs ( prieš pradedant atlikti pratimus turite įvertinti savo jėgas).

Reikalinga kontrolė. 

PRAKTINĖS REKOMENDACIJOS 
SVEIKAI MITYBAI 

VAISIAI IR
DARŽOVĖS

RIEBALAI

Visada svarbu į racioną įtraukti šviežius vaisius ir daržoves. 
Kasdieniam naudojimui 400 g. vaisių ir daržovių,
išskyrus bulves, batatus ir kitus krakmolo turinčius 
šakniavaisius, kurie mažina riziką atsirasti neinfekciniam
susirgimui ir padeda aprūpinti ląsteles.

               Riebalai turi sudaryti mažiau nei 30% nuo bendro energijos
              poreikio. Svarbu pirmumą skirti nesotiems riebalams (kurie
                      randami žuvyje, avokaduose, riešutuose, o taip pat saulėgrąžų, 
                       sojų, rapsų ir alyvuogių aliejuje) skirtingai nuo sočiųjų riebalų 
              (riebi mėsa, grietinėlės sviestas, palmių ir kokosų sviestas, 
grietinėlė, sūris, kiaulienos lašiniai) ir transriebalų (riebalai su pakeista chemine
formule, kuriuos sunkiai įsisavina organizmas) visų rūšių, tame tarme pramoninės
gamybos (keptuose produktuose, iš anksto supakuotuose užkandžiuose ir kituose
produktuose, tokiuose kaip: šaldytos picos, pyragai, sausainiai, vafliai, 
kulinariniai riebalai) taip pat ir natūralios kilmės  transriebalai (esantys mėsos ir
pieno produktuose, gaunamuose iš atrajojančių gyvulių – karvių, avių, ožkų).

Rekomenduojama sumažinti sočiųjų riebalų vartojimą iki mažiau 10%, o transriebalų
iki mažiau 1% nuo bendros naudojamos energijos, ypatingai reikia vengti naudoti
trasriebalus pramoninės gamybos, kurie nepatenka į sveikos mitybos sudėtį.

RIEBALŲ VARTOJIMĄ, YPATINGAI PRISOTINTŲ IR TRANSRIEBALŲ
PRAMONINĖS GAMYBOS, GALIMA SUMAŽINTI SEKANČIAIS
BŪDAIS: 

Gaminti maistą ant garų arba virti, bet ne kepti ir neužkepti;
Pakeisti grietinėlės sviestą ir kiaulienos taukus į augalinį aliejų, 
turtinga polinesočiaisiais riebalais (sojos, rapsų, kukurūzų, saulėgrąžų aliejų);
Naudoti maiste pieno produktus su sumažintu riebalų kiekiu. Vartoti liesą 
mėsą arba nupjauti matomus riebalus nuo mėsos;
Apriboti keptų ir užkeptu produktų vartojimą, o taip pat iš anksto pagamintus
užkandžius ir kitus produktus, turinčius pramoninės gamybos transriebalus 
(pavyzdžiui spurgos, keksai, pyragai, sausainiai ir vafliai).

DRUSKA,
NATRIS 

IR KALIS

Sumažinti druskų vartojimą iki rekomenduojamo lygio, tai 
yra mažiau 5 g per dieną (maždaug 1 arbatinis šaukštelis), 
tai galėtų sumažinti 1,7 mln mirčių per metus. Druska turi
būti joduota.
Daug žmonių naudoja daug natrio, patenkančio su druska 
( atitinkamai 9 – 12 g druskos per dieną) ir nepakankamai 
kalio (mažiau 3,5 g).

Aukštas natrio ir nepakankamas kalio vartojimo lygis priveda prie padidinto
kraujospūdžio, kas didina širdies ligų ir insulto riziką.

Pagrindinis druskos kiekis patenka į žmogaus organizmą iš perdirbtų produktų 
(pagamintų patiekalų) arba iš maisto produktų dažnai vartojamų dideliais 
kiekiais (pavyzdžiui duona). Druska taip pat dedama į maistą valgio metu.

DRUSKOS VARTOJIMĄ GALIMA SUMAŽINTI SEKANČIAIS BŪDAIS:

Riboti druskų ir prieskonių su dideliu natrio kiekiu vartojimą gaminant maistą 
(pavyzdžiui sojų, žuvų padažo);

Nelaikyti ant stalo druskos ir padažų su didelu natrio kiekiu;
Riboti sūrių užkandžių vartojimą;
Rinktis produktus, turinčius mažai natrio.

Kalis gali sušvelninti negatyvų natrio pertekliaus poveikį kraujospūdžiui. Kalio 
patekimą į organizmą galima padidinti vartojant šviežius vaisius ir daržoves.

CUKRŪS

Laisvas cukrus turi sudaryti mažiau 10% nuo bendros 
vartojamos energijos. Tai atitinka 50 g (arba 12 arbatos 
šaukštelių be kaupo) normalaus svorio žmogui, 
naudojančiam 2000 kal per dieną, kad užtikrinti idealią 
sveikatą, cukrus turi sudaryti mažiau 5% nuo bendros 
energijos.

Laisvi cukrūs, tai visi cukrūs dedami į maisto produktus ar gėrimus gamintojų, 
virėjų ar vartotojų, o taip pat cukrūs esantys meduje, sirupe, vaisių sultyse ar jų
koncentratuose. Laisvų cukrų vartojimas didina riziką atsirasti dantų kariesui. 
Kalorijų perteklius, gaunamas kartu su maistu ar gėrimais, turinčių laisvų cukrų, 
turi įtakos viršsvoriui.

SVEIKOS MITYBOS ĮSTATYMAI:

Sekti santykį tarp raciono kalorijų ir organizmo energetinių sąnaudų.

Aprūpinti subalansuotą racioną, atitinkantį fiziniams organizmo poreikiams.

Laikytis tikslaus maitinimosi rėžimo dienos bėgyje.

SVEIKOS MITYBOS PIRAMIDĖ
RIEBALAI, SVIESTAS
PIENO PRODUKTAI
MĖSA, ŽUVIS, PUPOS, KIAUŠINIAI IR RIEŠUTAI
DARŽOVĖS IR VAISIAI
DUONA IR BULVĖS

PROJEKTAS LT–RU–2–081 „MEDICININIŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA BALTIJSKO IR ŠILALĖS MIESTUOSE”  VYKDOMA VŠĮ ŠILALĖS RAJONO LIGONINĖJE IR BALTIJSKO CENTRINĖJE 
RAJONO LIGONINĖJE (KALININGRADAS).

PROJEKTU SIEKIAMA IŠSPRĘSTI REABILITACINIO GYDYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS PRIEINAMUMO PROBLEMĄ, PLĖTOJANT MEDICININĘ INFRASTRUKTŪRĄ  (REABILITACIJOS GYDYMO PATALPŲ MODERNIZAVIMĄ IR JŲ 
APRŪPINIMO MODERNIA ĮRANGA) ŠILALĖS RAJONE IR KALININGRADO SRITYJE, TOBULINANT MEDICINOS PERSONALO KVALIFIKACIJĄ. VIENAS IŠ PAGRINDINIŲ PROJEKTO TIKSLŲ YRA INOVATYVIŲ LIGŲ PREVENCIJOS 

PRIEMONIŲ, SKIRTŲ LIGŲ, TURINČIŲ DIDŽIAUSIĄ ĮTAKĄ MIRTINGUMUI RUSIJOS FEDERACIJOJE IR LIETUVOJE, PRAVEDIMAS  BALTIJSKO IR ŠILALĖS MIESTUOSE, TAIP PAT SVEIKOS GYVENSENOS PROPAGAVIMAS.  
Šį leidinį finansavo ES, bet leidinio medžiaga neatspindi oficialios ES ir Lietuvos Respublikos nuomonės. Už paskelbtos medžiagos turinį atsakinga VšĮ Šilalės rajono ligoninė.
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