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• Hipokratas (460-377 m. pr. 
m. e) , kurio medicininiais 
principais žmonija gyveno 
iki pat XVII amžiaus, veikale 
“Apie dietą…“ rašo:

• būtina suvartoti maisto kiekį 
priklausomai nuo fizinio 
aktyvumo.

• teigė, kad sutrikęs 
maitinimasis gali būti 
daugelio ligų priežastis.  



• Apie mitybos nuosaikumą 
savo mintis išreiškė ir 
Senovės graikų filosofas 
Sokratas (469-399 m. pr. m. 
e.). 

• Ir šiomis dienomis dažnai 
minimas jo posakis : 
“Valgome tam, kad 
gyventume, o ne 
gyvename tam, kad 
valgytume”.



• Kitas svarbus romėnų 
gydytojas buvo 
Galenas (129-199 
m.), kuris, 
remdamasis 
Hipokrato humoraline 
teorija, sukūrė naują 
mokslą.

• Galenas teigė, kad 
maistas sukelia kūno 
didėjimą
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Ištraukos iš Vydūno knygos 
"Sveikata. Jaunumas. Grožė“ skyrius “Mitimas”

Žmonės per daug, per dažnai ir 
per daug viso ko valgo…

…Žmonės stačiai žudo save 
maistu, ir kiek jie jo praryja.

Todėl vienas svarbiausių 
patarimų visiems, kurie nori 
sveiki, jauni ir gražūs būti, yra 
šisai:

Nevalgykime daug! 
Valgykime žmoniškai “



Vokiečių filosofas Artūras Šopenhaueris (vok.Arthur Schopenhauer)

(1788 m. vasario 22 d. – 1860 m. rugsėjo 21 d.) – gyvenimo filosofijos 

atstovas, vienas svarbiausių XIX a. filosofų yra pasakęs:

“sveikata taip pranoksta visas 

kitas gyvenimo vertybes, kad 

visai sveikas skurdžius 

laimingesnis už ligotą karalių”



Aplinkos

užterštumas

Mityba 50 Gyvenimo būdas

Maistas,

geriamasis vanduo

80 - 90 

20  Medicininė

pagalba 10 

Paveldimumas

20 

Oras

10 - 20 
SVEIKATA



ALYVUOGIŲ 

ALIEJUS



ALYVUOGIŲ 

ALIEJUS







Pagrindinė mirčių priežastis 
šiuolaikiniame pasaulyje –

aterosklerozė



Aterosklerozės progresavimas

• Ilgą laiką aterosklerozė gali vystytis be simptomų. 
Plokštelė auga ekscentriškai, ilgai nesiaurindama 
spindžio, todėl nėra skundų. Susiaurėja spindis kai 
aterosklerozė būna pažengusi





Aterosklerozė prasideda antrame –
trečiame gyvenimo dešimtmetyje

Metai

Miokardo 
Infarktas 

Insultas



Klinikiniai sunkios šeiminės 
dislipidemijos požymiai



Sunki mišri dislipidemija: 
lipeminis serumas



Lipeminis serumas (dešinėje)



Sergančio sunkia dislipidemija 
ligonio plazma po pirmos 

plazmaferezės



• Net 80% širdies-kraujagyslių sistemos ligų galima būtų 
išvengti pasitelkus tinkamą mitybą ir pakoregavus 
gyvenimo būdą.  

• Daugybė mokslinių tyrimų įrodo didžiulę mitybos
reikšmę, reguliuojant arterinį kraujo spaudimą,
cholesterolio kiekį ir gerą kraujotaką.

Pasaulio sveikatos organizacija primena:



Kai oro deguonis susiliečia su maistu, vyksta 

oksidacija.

Susidaro peroksidai











Ar pagalvojame, kad

technologinio maisto gamybos proceso metu 

gali susidaryti kenksmingos medžiagos



Sūrūs bulvių traškučiai ≠ bulvė

≠



Pramoninė bulvių 
traškučių gamyba

• Bulvės mechaniškai nuvalomos, nuplaunamos, 
nuskutamos.

• Tuomet dar kartą plaunamos ir pjaustomos įvairiais 
storiais ir formomis (iš vidutinio dydžio bulvės gaunasi 
apie 36 riekelės). 

• Riekelės vėl plaunamos ir džiovinamos.

• Vėliau patenka į rapsų ar saulėgrąžų aliejų, kuris būna 
įkaitintas iki 190 °C 

• Toliau traškučiai barstomi druska,

prieskoniais, maisto priedais

ir skirstomi į porcijas.





Bulvių traškučių grėsmė sveikatai

• Akrilamidas – kancerogeninė medžiaga, 
susidaranti krakmolinguose produktuose 
(bulvėse), juos verdant aliejuje didesnėje nei 
120 °C temperatūroje. 

• Kuo aukštesnėje temperatūroje krakmolingi 
produktai kepti ar virti aliejuje, tuo juose 
daugiau kancerogininės medžiagos akrilamido.



Akrilamidas

• Akrilamidas gali pažeisti centrinę bei periferinę nervų 
sistemą, sukelti vėžį, silpninti širdies veiklą, o jo 
kaupimasis žmogaus organizme yra proporcingas maiste 
esančiam medžiagos kiekiui.

• Moterys, ilgesnį laiką suvartojančios didelius kiekius 
akrilamido (šiais laikais dideliu akrilamido kiekiu 
laikomas vienas bulvių traškučių pakelis, galintis šios 
medžiagos turėti 40 mg), ateityje turi didesnę tikimybę 
susirgti kiaušidžių bei gimdos kaklelio vėžiu.



Akrilamidas



Nauji maisto apdorojimo būdai 









Paruoštas vartoti 
maistas

Saugus, bet dirbtinai 
pasendintas maistas !

Koks jo mitybinis 
visavertiškumas?



Paruoštas vartoti maistas
Kiek jame lieka vitaminų, provitaminų, 

bioflavonoidų, kitų biologiškai vertingų medžiagų?



Paruoštas vartoti maistas

Tai nebešviežias, o dirbtinai 

pasendintas maistas !



• Valgant dažnai “paruošto vartoti maisto” 

organizmas neaprūpinamas reikiamu 

vitaminų ir provitaminų kiekiu, nes tokio 

maisto biologinė vertė būna sumažėjusi.



• Maisto pagaminama dideli kiekiai. Svarbu, kad 
maistas būtų saugus, nesugestų, kad vartotojai 
neapsinuodytų, kad nebūtų infekcijų protrūkių
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Maisto priedai padeda

• išlaikyti produktus kad išliktų gražiai 
atrodantys,  

• išvengti mikroorganizmų sukeliamo gedimo,
• suteikti norimą konsistenciją, spalvą ar skonį,
• gali padėti produktus gabenant iš vienos 

šalies į kitą ar juos sandėliuojant.



Sveikiausias maistas – šviežias maistas

• Kuo ilgesnis maisto produkto tinkamumo 

vartoti terminas dėl pridėtų maisto priedų, 

tuo maistas labiau pasendintas, nors 

išlieka saugus, t.y. bakterijos nesidaugina.

Yra patvirtinta apie 360 maisto priedų rūšių.



44

Konservantai

• Konservantai - tai natūralios arba sintetinės 
kilmės cheminės medžiagos, apsaugančios 
maisto produktą nuo mikroorganizmų 
poveikio (bakterijos, mieliagrybiai, pelėsiniai 
grybai) ar nepageidaujamų cheminių virsmų ir 
prailginančios jo vartojimo trukmę.
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Konservantai

• Paprastai kuo maisto produkto vartojimo trukmė ilgesnė, 
tuo daugiau jame konservantų, išvardintų etiketėje.



Kaip konservantai veikia organizmą? 

• Ilgalaikis poveikis dar nėra iki galo ištirtas, 

• Kenkia imuninei sistemai ir virškinimui. 

• Dideli jų kiekiai gali būti toksiški. 



Konservantai neleidžia 
daugintis bakterijoms maiste

kai maistas patenka į žarnyną

neleidžia daugintis ir žarnyno 
gerosioms bakterijoms -

mikrobiotai



Ant mūsų kūno ir jo viduje gyvena 
apie 100 000 milijardų 
mikroorganizmų, jų bendra masė –
maždaug 2 kilogramai. 95 proc. iš jų 
randami virškinimo sistemoje. 

Daugiau nei bakterijų žmogaus 
organizme yra virusų, kur vienai 
bakterijai tenka 5 virusai (virusų yra 
5 kartus daugiau nei bakterijų). 
Žarnyne gyvena nuo 1000 iki 10 000 
mikroorganizmų rūšių. 

Mikroorganizmų mes turime 
daugiau nei savų ląstelių – vienai 
žmogaus ląstelei tenka 1,3 
mikroorganizmo. Žmogaus genome 
yra maždaug 25 000 skirtingų genų, 
o jo kūne gyvenančių 
mikroorganizmų genų – 150 kartų 
daugiau, beveik 4 000 000.



• Žmogaus kraujyje, širdyje, kepenyse, smegenyse, 
inkstuose ir kituose vidaus organuose negali būti nė 
vieno mikroorganizmo – jie privalo būti sterilūs.

• Kiekvieno žmogaus mikrobiota yra unikali – kaip 
piršto atspaudas.

• Žmogaus kvapas dažnai priklauso nuo jo 
mikroorganizmų. Jie dauginasi pažastyse, 
tarpupirščiuose, skaido žmogaus odos išskiriamas 
medžiagas, išskiria metabolitus, kurie ir sukelia 
nemalonų kvapą.



• Pavartojus antibiotikų, sutrinka virškinimas, 
viduriuojama, skauda pilvą ir kamuoja bloga savijauta, 
nes su blogosiomis bakterijomis pasišalina ir gerosios. 
Po gydymo mikrobiota pati savaime natūraliai atsikuria, 
tačiau jai atsistatyti gali padėti fermentuotas maistas –
rauginti agurkai, kopūstai ar raugintas pienas.

• Vartojant daug maisto, kurio sudėtyje yra konservantų, 
mikrobiota taip pat sutrinka.



Virškinimo trakto mikrobiota

Bendras bakterijų skaičius (sk/ml)

skrandis 0-103

tuščioji ž. 0-105

klubinė ž. 103-107

storoji ž. 1010-1013

• Virškinimo sistema nėra sterili, joje gyvena milžiniškas mikroorganizmų 

skaičius.

• Bakterijų kiekis atskirose virškinimo sistemos dalyse yra skirtingas. 

• Kadangi skrandyje rūgšti terpė, čia bakterijų skaičius labai nedidelis.

• Plonoji žarna yra tarsi pereinamoji zona tarp mažos skrandžio bakterijų 

populiacijos ir gausios storosios žarnos bakterijų populiacijos.



• Žmogus, kuriam ne vis vien, kaip jo 
smegenys dirba, turėtų pasirūpinti, 
kad žarnyno mikrobiota ir jos aplinka 
būtų sveikos, o tai padeda pasiekti 
sveikatai palankus maistas.

• Ištirta, kad žarnyno ir imuninės 
sistemos sąsajos labai glaudžios, o 
pastaroji, savo ruožtu, sudaro 
tandemą su smegenimis.



Serotoninas – „laimės“ 
hormonas

• Apie 95 proc. laimės 
hormono 

serotonino
susidaro žarnyne



Mikrobai, gyvenantys žarnyne, 
gali paveikti smegenis

• Vienas iš būdų yra per nervo klajoklio aktyvavimą. 

• Nervas klajoklis kontaktuoja su žarnyno sienelėmis ir tęsiasi iki 
pat smegenų kamieno. 

• Tai mechanizmas per kurį bakterijos Lactobacilus rhamnosus
paveikia depresinę elgseną.



• Kitas būdas kuriuo žarnynas veikia smegenis - per 
imuninę sistemą.

• 80% imuninių ląstelių yra žarnyne ir imuniniai pokyčiai 
turi įtakos  neurologinių sutrikimų atsiradimui



Ar galima atsisakyti konservantų ?

• Sutrumpės gendančių produktų laikymo trukmė

• Padidės maisto nuostoliai

• Neišvengiamai padidės kaina

• Padidės apsinuodijimo maistu rizika

Konservantai žudo mikrobiotą !!!

Realybė tokia :
gamintojai konservantų neatsisakys, kol 
pirksime maistą su konservantais



Medžiagos, kurios būtinos palaikyti 
žarnyno mikrobiotos gyvybingumą 

• skaidulinės medžiagos – tai gerųjų 
bakterijų maistas



Svarbu su maistu gauti 
pakankamą skaidulinių medžiagų 

kiekį

Suaugusiesiems per parą skaidulinių medžiagų 
rekomenduojama gauti 

25-35 g, arba 12,5 g 1000 kcal energijos



Rekomenduojama

Kelis kartus per dieną valgyti 
įvairių, dažniau šviežių

daržovių, vaisių, uogų

(bent 400 g per dieną,

optimalus kiekis – 600 g)

Lietuvos gyventojai

šviežių daržovių ir vaisių bei 
uogų suvartoja vidutiniškai 

263,6 g per dieną
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Maistinė medžiaga

1997 m. 

(n=2182)

2007 m. 

(n=1936)

2014 m.

(n=2213) RPN

Skaidulinės medžiagos (g) 16,2 17,9 15,8 25,0-35,0 g

Suaugusiųjų (19-64 m.) vidutiniai skaidulinių medžiagų

paros suvartojimo kiekiai 1997 – 2014 m.



STORASIS ŽARNYNAS

Sveikas žarnynasSutrikdyta žarnyno 

mikrobiota



Žarnyno mikrobiota apsaugo nuo kandidozės vystymosi



Kitos svarbios organizmui medžiagos





Kokias priemones geriausia rinktis 
prasidedant šlapimo pūslės infekcijai?

AFSSA laboratorijos Prancūzijoje tyrimais1 buvo įrodyta, 
kad būtent                pronatocianidinų yra veiksmingas 
gydomasis kiekis, kuris padeda prasidėjus šlapimo takų 
infekcijoms.

36 mg



• Spanguolių poveikį lemia jose esantys 
junginiai proantocianidinai.

• Tai flavonoidų klasės junginiai, turintys ciklinę 
molekulės struktūrą.

• Proantocianidinai mažina plaukuotųjų 
bakterijų gebėjimą tvirtintis prie gleivinių 
(šlapimo takų, burnos ir virškinimo trakto). 



Proantocianidinai

• Flavonoidų grupės junginiai.

• Dviejų tipų pagal struktūrą – A ir B.

• A-tipo proantocianidinų yra tik 

spanguolėse.

• B-tipo proantocianidinų yra 

obuoliuose, vynuogėse, 

juod.serbentuose, žalioje ir juodoje 

arbatoje, kakavoje, pušų sakuose ir kt.

Foo LY, Lu Y, Howell AB, Vorsa N. Journal of natural products 2000;63(9):1225-1228.



Proantocianidinai

A ir B tipo proantocianidinai skiriasi paplitimu, chemine struktūra ir veikimu.

B-tipo proantocianidinai
A-tipo proantocianidinai



E.coli bakterijos šlapimo sistemoje



Vartojant spanguoles, 

šlapimo sistema apsaugoma 

nuo E.coli bakterijų sukeltos 

infekcijos



Mityba kaip anemijų rizikos veiksnys

GELEŽIES SVARBA



Iš kur gauna organizmas geležį?

• Suaugusio žmogaus organizme yra apie 3000-4000 mg geležies.

• Su maistu gaunama geležis pasisavinama dvylikapirštės enterocitų 
(1-2 mg/d). 



Maistas yra vienintelis geležies šaltinis 

galintis atkurti prarastą geležį

Sveikas žmogus geležies turėtų 
pakankamai gauti su maistu, jei 
jo mityba yra visavertė ir atitinka 
organizmo poreikius, kurie 
skiriasi priklausomai nuo 
amžiaus ir gyvenimo būdo. 



Geležies kiekis skirtinguose maisto 
produktuose labai skiriasi. 

Maiste yra dviejų pavidalų geležis–
HEMINĖ ir        NEHEMINĖ
(dvivalentė)                                                    (trivalentė).



Heminė ir neheminė geležis

• Heminės geležies yra tik mėsoje, paukštienoje 
ir žuvyse.

• Neheminė geležies yra vaisiuose, daržovėse, 
sausose pupelėse, riešutuose ir grūdų 
produktuose. 

• Heminė geležis yra 2–3 kartus geriau 
pasisavinama nei neheminė.

• Heminė geležis žarnyno ląstelių įsisavinama 
kitu keliu nei neheminė geležies.



Produktai gerinantys geležies pasisavinimą

• Vitaminas C
• Betakarotenas slopina neigiamą taninų ir 

fitatų poveikį geležies absorbcijai.
• Mėsa. Joje esanti heminė geležis ne tik pati 

įsisavinama geriau, bet ir mėsoje esančios 
organinės medžiagos padeda pasisavinti 
neheminę geležį. 1 gramas mėsos turi tokį pat 
poveikį kaip 1 mg vitamino C geležies 
pasisavinimui.

• Cukrūs. Nedidelis keikis cukraus, medaus ar 
fruktozės pagerina absorbciją.



Produktai trukdantys geležies pasisavinimą

• Polifenoliai arba fenolinės medžiagos (pvz. taninai) yra 
pagrindiniai geležies įsisavinimo inhibitoriai. Jie randami 
kakavoje, kavoje, obuoliuose, mėtose, juodoje ir kai 
kuriose žolelių arbatose, raudoname vyne, graikiniuose 
riešutuose, gervuogėse, avietėse, mėlynėse. Pvz. 
puodelis kavos gali sumažinti geležies įsisavinimą 60%. 
Fenolinių medžiagų turinčius produktus geriausia vartoti 
2 valandos prieš ir 2 valandos po geležimi turtingo 
maisto vartojimo.

• Fitafai randamai sojose ir maistinėse skaidulose. Net 
mažai skaidulų turinys miltiniai produktai labai ženkliai 
mažina geležies biologinį prieinamumą. Fitatai randami 
graikiniuose riešutuose, migdoluose, sezamo sėklose, 
pupelėse, lęšiuose, žirniuose, grūduose ir kruopose. 
Fitatai gali sumažinti geležies absorbciją 55-65%. 



Produktai trukdantys geležies pasisavinimą

• Neheminei geležiai reikalinga rūgštinė terpė, todėl 
vaistai mažinantys skrandžio rūgštingumą blogina 
tokios geležies absorbciją.

• Kalcis - medžiaga veikianti tiek heminę, tiek 
neheminę formą. 300 mg kalcio, esančio 1 puodelyje 
pieno, jau yra pakankama dozė sutrikdyti geležies 
absorbciją.

• Kiaušinių tryniuose esantis baltymas fosvitinas turi 
gebą pritraukti geležies jonus. Vienas virtas kiaušinis 
gali sumažinti su maistu gautos geležies pasisavinimą 
28%.

• Oksalatai randami špinatuose, lapiniuose 
kopūstuose, kviečių sėlenose, rabarbaruose, braškėse 
ir žolelėse, pvz., raudonėliuose, bazilike ir 
petražolėse. Todėl nors šiuose produktuose daug 
geležies, ji beveik nepasisavinama.



Produktai turintys daug geležies

Heminės geležies turintys 

produktai

Fe mg/ 100 g 

produkto

Kiaulių kepenys 16,3

Ikrai (raudonieji ir juodieji) 11,0

Veršių kepenys 10,2

Jaučių kepenys 8,3

Kiaulių liežuviai 5,1

Austrės 5,1

Jautienos kumpis 4,2

Neheminės geležies 

turintys produktai

Fe mg/ 100 g 

produkto

Mairūnas 82,7

Džiovinti baravykai 69,7

Lauro lapai 43,0

Džiovinti petražolių lapai 41,5

Chalva 33,2

Juodieji pipirai 17,3

Kmynai 16,0

Kviečių sėlenos 14,9

Kakavos milteliai 11,0

Sezamo sėklos 9,9

Kviečių gemalai 9,4

Muskatai 9,3

Soja 9,1

Sėmenys 8,2

Aguonos 8,1

Pistacijos 6,6

Pupelės 6,6

Saulėgrąžos 6,3

Džiovinti žirniai 6,3

Kiaušinio trynys 5,9
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Simbolis „Rakto skylutė“



Simbolis „Rakto skylutė“

LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. 
sausio 22 d. įsakymu Nr. V-50 

patvirtinti simbolio „Rakto skylutė“
naudojimo reikalavimai

(nauja redakcija, patvirtinta SAM 2017 m.
vasario 23 d. įsakymu Nr. V-213)

Žr. plačiau - www.sam.lt

82

http://www.sam.lt/
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Simbolis „Rakto skylutė“

• Patvirtinti tam tikri kriterijai 33-ms maisto 
produktų grupėms (su pogrupiais) 

• „Rakto skylute“ pažymėti produktai turi kelis 
kartus mažiau riebalų, cukraus ir druskos bei 
daugiau maistinių skaidulinių medžiagų nei kiti 
panašūs tos pačios grupės maisto produktai
(pvz., liesi jogurtai tarp kitų jogurtų).
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Simbolis „Rakto skylutė“

• Ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ tikslas –
padėti vartotojams lengviau išsirinkti maisto
produktus tarp kitų tos pačios grupės maisto
produktų.

• Šiuo simboliu pažymėtuose produktuose turi
būti mažiau sočiųjų riebalų, cukraus, druskos ir
daugiau maistinių skaidulų.

• Produktų sąrašas skelbiamas SAM interneto
svetainėje www.sam.lt

http://www.sam.lt/


Yra nepalankių ir palankių sveikatai 

maisto produktų

+-
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ


