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• Rinkitės maisto produk-
tus, pažymėtus simbo-
liu ,,Rakto skylutė“.
Šiuo simboliu žymimi pro-

duktai, kuriuose, palyginti su 
kitais tos pačios grupės maisto produktais, yra 
mažiau druskos, cukraus ir riebalų, o grūdiniuose 
produktuose išsaugota daugiau maistinių skai-
dulų.

• Gamindami rinkitės tausojančius maisto 
gaminimo būdus.
Tai – virimas vandenyje ar garuose, troški ni-

mas, gaminimas konvekcinėje krosnelėje, kepimas 
įvyniojus į popierių ar foliją.

Venkite tokių maisto gamybos būdų, kaip kepi-
mas, rūkymas, gruzdinimas, virimas riebaluo se, 
spraginimas, sūdymas – nes jų metu gali susidaryti 
įvairių kenksmingų medžiagų.

• Palaikykite energijos balansą, daugiau 
dėmesio skirkite fiziniam aktyvumui.
Aktyviai judėkite bent 30 min. kiekvieną die ną 

(vaikai turi būti judrūs bent po 60 min.  kasdien).

• Siekite, kad jūsų mityba būtų ne tik sveika, 
bet ir tvari.
Tvari mityba tausoja gamtą, maisto resursus bei 

mažina maisto švaistymą – planuokite maisto pirkimą 
bei ruošimą, gamindami maistą atkreipkite dėmesį 
į produktų tinkamumo vartoti terminą ir pirmiau su-
vartokite maisto produktus, kurių tinkamumo vartoti 
terminas trumpesnis.
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• Nė vienas maisto produktas neturi visų 
reikiamų maistinių medžiagų ir pakanka-
mo jų kiekio, todėl didesnė tikimybė,  kad 
gausite visko, ko reikia, ir pakankamais 
kiekiais, jeigu valgysite įvairų maistą.

• Kiekvieną dieną valgykite visagrūdžių 
pro  duktų (duoną, košes, dribsnius, ma-
karonus), kuriuose daugiau skaidulinių me-
džiagų, mineralų bei vitaminų.

• Penkis kartus per dieną valgykite daržovių, 
vaisių ar uogų.
Rekomenduojama suvartoti apie 300 g daržovių 

(neskaitant bulvių) ir 150–200 g vaisių bei uogų.
Dažniau rinkitės šviežias daržoves, vaisius ir  uogas, 

tačiau tinka ir šaldytos, džiovintos, troškintos.

• Sultis vartokite saikingai, nes juose mažiau 
organizmui reikalingų skaidulinių medžiagų 
bei santykinai daugiau cukrų.

• Kontroliuokite riebalų (ypač sočiųjų) varto-
jimą.
Valga nt riebų maistą, didėja pavojus persivalgyti, 

nes riebalų energinė vertė yra didelė, o sotumo jaus-
mas suvalgius riebaus maisto atsiranda lėčiau.

Rinkitės neriebius mėsos ir pieno produktus 
 vietoje riebių.

• Rinkitės liesą mėsą ir liesos mėsos produk-
tus.
Ribokite raudonos ir perdirbtos mėsos kiekį iki 

mažiau nei 500 g per savaitę arba iki 80 g per die-
ną (raudona mėsa – tai kiauliena, jautiena, aviena ir 
ožkiena). 

Riebią mėsą ir mėsos produktus keiskite ankš-
tinėmis daržovėmis, žuvimi ar paukštiena.

• Valgykite žuvį du ar tris kartus per savaitę.
Per savaitę patariama suvalgyti ne mažiau kaip 

300–450 g žuvies ar jos produktų. Iš jų bent 200 g 
turėtų būti riebi žuvis, pvz., lašiša, upė takis, skumbrė 
ar silkė, turinčios daugiau omega 3 riebalų rūgščių.

• Vartokite liesus pieno produktus.
Rinkitės pieno produktus, kurie turi mažai riebalų, 

druskos ir cukraus. Patariama valgyti liesą varškę 
ir varškės sūrius, kefyrą, pasukas, liesą nesaldintą 
jogurtą, rūgpienį.

Ribokite arba saikingai vartokite pieno produk-
tus, kuriuose yra daug sočiųjų riebalų, pvz., grie-
tinėlė, grietinė, fermentiniai ir kiti riebūs sūriai.

• Ribokite maisto produktus ir gėrimus, 
kuriuose yra daug cukraus.
Maisto produktai, kuriuose yra daug cukrų, pa-

prastai turi mažai kitų vertingų maisto medžiagų, 
yra labai kaloringi.

• Valgykite nesūrų maistą. Bendras druskos 
kiekis per parą neturi būti didesnis kaip 
5 g arba vienas arbatinis šaukštelis.
Druską patartina vartoti tik joduotą, nes Lietuva 

yra geografinėje jodo trūkumo zonoje.

• Valgykite reguliariai ir saikingai. 
Valgykite reguliariai, 3–5 kartus per dieną. 

Rekomenduojama, jog per pusryčius ir pietus būtų 
gaunama daugiau nei du trečdaliai paros raciono 
kalorijų, o per vakarienę – mažiau nei trečdalis.

• Gerkite pakankamai vandens.
Vandens kiekis, kurį reikia suvartoti per parą, 

kiekvienam asmeniui gali būti individualus ir 
priklausyti nuo daugelio veiksnių, įskaitant as-
mens amžių, kūno svorį, ūgį ir kt. Per parą išgerkite 
maždaug 6–8 stiklines arba 1,5–2,0 litrus vandens. 
Rekomenduojama gerti geriamąjį vandenį, minera-
lizuotą ar silpnos mineralizacijos natūralų minera-
linį vandenį.

Kontroliuokite riebalų (ypač sočiųjų) varto-
jimą.
Valga nt riebų maistą, didėja pavojus persivalgyti, 

nes riebalų energinė vertė yra didelė, o sotumo jaus-


