
VASAROS SKANUMYNAI – VAISIUOSE 

Vaisiai ir uogos yra pagrindinis vasaros meniu ingredientas. Kada gi daugiau juos valgyti, jei ne 

šiltuoju metų laiku, kai daržai ir medžiai lūžta nuo įvairiausių gėrybių. Pasaulio sveikatos organizacija 

(PSO) rekomenduoja ne mažiau kaip 400 g. vaisių ir daržovių per dieną (išskyrus bulves ir kitus 

krakmolingus gumbus), siekiant užkirsti kelią lėtinėms ligoms, tokioms kaip širdies ligos, vėžys, 

diabetas ir nutukimas. Daržovių rekomenduojama per dieną suvartoti daugiau, t. y. apie 3–5 porcijas, 

o vaisių – 2–4 porcijas, nes daugumoje jų yra palyginti didelis cukrų kiekis. Kokius vaisius valgyti ir  

kokia jų nauda? 

 

OBUOLYS  

Daugiausia vitaminų: C, P  

Mineralinės medžiagos: kalis, geležis, magnis.  

Obuoliuose yra vitaminų C, P (suteikia žmogui jėgų, pagerina 

miegą), provitamino A, aminorūgščių, karotino, daug pektino, 

kuris padeda apsaugoti skrandžio bei žarnyno gleivinę, nes 

pasižymi mikrobus naikinančiomis savybėmis, reguliuoja 

cholesterolio kiekį organizme. Be to, obuoliai turi malio ir tartaro 

rūgščių, neleidžiančių virškinimo trakte daugintis bakterijoms. Iš 

mineralinių medžiagų obuoliuose daugiausia kalio – 100 g obuolių 

yra 135 mg – kuris padeda palaikyti normalią nervų sistemos ir 

raumenų veiklą. 

Specialistai kiekvienam žmogui rekomenduoja per metus suvalgyti ne mažiau negu 35 kg obuolių. 

 

KRIAUŠĖ 

Daugiausia vitaminų: C, K 

Mineralinės medžiagos: kalis, varis  

Kriaušės yra labai sultingi vaisiai, jose daug vandens, 

tačiau vitamino C ir mineralinių medžiagų mažai. 

Kriaušėse esančios maistinės skaidulinės medžiagos 

padeda palaikyti normalią žarnyno veiklą. Kriaušė 

nors yra saldi, cukraus nėra labai daug, kur kas mažiau nei obuoliuose. Todėl jos puikiai tinka 

diabetikams. 

 



BANANAS  

Daugiausia vitaminų: B6, C, A  

Mineralinės medžiagos: kalis, geležis, 

manganas  

Labai kvapnus vaisius, turintis daug 

mineralinės medžiagos kalio (suvalgant 3-

4 bananus per dieną gauname beveik pusę 

kalio paros normos) ir amino rūgšties 

triptofano (tai natūrali nuotaiką kelianti 

medžiaga). Kalis yra būtinas normaliam širdies raumens funkcionavimui, skatina vandens ir druskos 

apytaką organizme, todėl sumažina insulto bei infarkto riziką, normalizuoja padidintą kraujospūdį, 

apsaugo nuo aterosklerozės. Bananuose gausu B grupės vitaminų, kurie gerina protinę veiklą, ir 

susikaupimą, stiprina nervų sistemą, didina atsparumą stresui.  

Verta žinoti, kad bananus rekomenduojama valgyti pirmoje dienos pusėje, nes juose gausu 

angliavandenių, nederėtų piktnaudžiauti turintiems antsvorio bei diabetikams (bananuose 25 proc. 

cukraus ir krakmolo). 

 

APELSINAS 

Daugiausia vitaminų: C 

Mineralinės medžiagos: kalcis, varis 

Apelsine gausu įvairių medžiagų: vitamino C (viename apelsine yra iki 65 mg), daug 

priešuždegiminiu ir antioksidantiniu poveikiu pasižyminčių augalinės kilmės medžiagų. Apelsinas 

naudingas tuo, kad stimuliuoja virškinimo sulčių 

išsiskyrimą į žarnyną ir mažina vidurių užkietėjimą. 

 

KIVIS  

Daugiausia vitaminų: C, K,  

Mineralinės medžiagos: varis, kalis, manganas  

Kiviuose daug vitamino C, kuris padeda palaikyti 

normalią imuninės sistemos veiklą, veikia kaip 

antioksidantas, padeda palaikyti normalų kologeno, reikalingo normaliai kaulų, kremzlių, dantenų, 

odos funkcijai, susidarymą. Šviežiuose kiviuose yra labai daug kalio, kuris būtinas gerai širdies 

veiklai. Kalis yra svarbi medžiaga, randama ląstelėse ir organizmo skysčiuose, kuri padeda reguliuoti 

širdies ritmą ir kraujo spaudimą. 



MELIONAS 

Daugiausia vitaminų: C, PP, B 

Mineralinės medžiagos: folio rūgšties, kalio, magnio, geležies 

Melionų minkštime esanti geležis (jos yra net 17 kartų daugiau nei piene ir 3 kartus daugiau nei 

žuvyse) itin naudinga kraujotakos sistemai, vitaminas C stiprina nervų sistemą ir imunitetą, o magnis 

gerina širdies veiklą. 

 

ABRIKOSAS  

Daugiausia vitaminų: A, C 

Mineralinės medžiagos: kalio, kalcio, silicio, fosforo 

Abrikosai yra puikus vitamino B5 šaltinis, kuris 

suteikia žvalumo, padeda sudeginti organizmo 

riebalus, normalizuoja virškinimo procesą, pagerina 

mikroflorą, kalis reguliuoja vandens ir druskų 

pusiausvyrą organizme, padeda pašalina toksinus, 

padeda atsikratyti cholesterolio pertekliaus. 

 

GRANATAS 

Daugiausia vitaminų: C, K, E 

Mineralinės medžiagos: geležis, fosforas, manganas, kalis 

Granatai laikomi antioksidantų „lobynu“, kurie kovoja ir pašalina laisvuosius radikalus. Granatų 

vaisiai apsaugo nuo apnašų kaupimosi arterijose, mažina cholesterolio kiekį ir normalizuoja kraujo 

spaudimą, padeda apsisaugoti nuo kaulų lūžių ir kremzlių uždegimo, taip užkerta kelią artritui. 

 

MANGAS 

Daugiausia vitaminų: C 

Mineralinės medžiagos: kalis 

Vienas didelis mangas suteikia organizmui visos paros kalio dozę. 

Kalis būtinas širdies ir kraujagyslių sistemos veiklai. Mangai turi 

daug vandens ir mineralinių medžiagų, puikiai valo ir normalizuoja 

inkstų veiklą, gliukozė gerai veikia centrinę nervų sistemą.  

 


