
Leidinį finansuoja:  

10 VAIKŲ SVEIKOS MITYBOS PRINCIPŲ 

 

  

                                    ≥ 3 x 
Vaikų mityba turi būti reguliari 

Vaikai turi valgyti reguliariai ne mažiau 3 kartus per  dieną 
(pratinkime vaikus dieną pradėti pusryčiais). 

 Vaikų mityba turi būti saikinga 

Sudarykime vaikams sąlygas valgyti saikingai (nepersivalgant)  ir                                                         

sveikatai palankų maistą. 

 Vaikų mityba turi būti įvairi 
Maitinkime vaikus kuo įvairesniu maistu, kad užtikrintume augančio organizmo  

visų vertingų maistinių medžiagų poreikį.. 
 

 Vaikai turi gerti vandenį 
Sveikiausia vaikui – geriamasis (kambario temperatūros) vanduo.  Pagal PSO, 20 kg 

sveriančiam vaikui per dieną reikėtų išgerti 3 stiklines vandens. 

 
      5 x dieną  ≥ 400 g 

 

Vaikams skirtame maiste turi būti daugiau skaidulinių 
medžiagų    

Šviežių daržovių ir vaisių vaikams reikėtų valgyti  5 kartus per dieną. 

     Vaikams skirtame maiste turi būti mažiau riebalų 
Vaikų maiste turi būti mažiau sočiųjų riebalų, dažniausiai jie yra 

gyvulinės kilmės riebalai: raudona mėsa, riebūs pieno produktai ir kt. 

 Vaikų mityba turi būti subalansuota 

Angliavandenių dienos racione – 45–60 proc. (iš jų cukraus ne daugiau nei  
      10 proc.), baltymų – 10–20 proc., riebalų – 25–40 proc. : iš kurių sočiųjų riebalų 

        rūgščių iki 10 proc., o riebiųjų rūgščių transizomerų (iš dalies hidrinti augaliniai 
aliejai yra pagrindinis pramoninių transriebalų šaltinis) jų neturėtų būti. 

 
 
 
  

Vaikams skirti patiekalai  turi būti tausojantys 

Valgį virti vandenyje, troškinti, virti garuose ar kt.                                                                                                
Atsisakyti ar kuo mažiau naudoti keptų riebaluose patiekalų. 

   

 

     3–4 g  
    per dieną 

Vaikams skirtame maiste turi būti mažiau druskos 

    Dienos druskos kiekis vaikams iki 2 m. ne daugiau kaip 2 g, vaikai iki 10 m. 
              per parą turėtų gauti 3–4 g druskos.                                                                     

Natūraliai daugumoje maisto produktų jau yra druskos. 

 
 

    ≤  3–5 g / 100 g  
Vaikams skirtame maiste turi būti mažiau cukraus 

Per didelis saldumynų kiekis gali pakenkti vaiko sveikatai: kenkia dantims, didina   
 ėduonies riziką, padidina riziką susirgti  II tipo diabetu.  Išbalansuojama imuninė 
sistema, skatinama lėtinio uždegimo vystymąsi. Vaikams skirtuose patiekaluose  

(100 g maisto) pridėtinio cukraus turi būti 3-5 g arba mažiau. 
 


