
 

PAGRINDINĖS SVEIKOS 

MITYBOS TAISYKLĖS 

 

1. Valgyti maistingą, įvairų, dažniau augalinį 

nei gyvulinės kilmės maistą. 

2. Kelis kartus per dieną valgyti grūdinių 

produktų. 

3. Kelis kartus per dieną valgyti įvairių, 

dažniau šviežių daržovių ir vaisių (400 g. per 

dieną). (Gyvulinius riebalus, kuriuose yra daug 

sočiųjų riebalų rūgščių, keisti augaliniais aliejais). 

Riebią mėsą ir mėsos produktus pakeisti ankštinėmis 

daržovėmis, žuvimi, paukštiena ar liesa mėsa. Vartoti 

liesą pieną, liesus pieno produktus, rūgpienį, kefyrą, 

jogurtą, varškę, sūrį). 

5.Rinktis maisto produktus, turinčius mažai 

cukraus bei druskos. 

6.Valgyti nesūrų maistą. Bendras druskos 

kiekis maiste, įskaitant gaunamą su rūkytais, 

sūdytais, konservuotais produktais, duona, 

neturi būti didesnis kaip vienas arbatinis 

šaukštelis (5 g.). 

7.Riboti alkoholio vartojimą. 

8.Valgyti reguliariai. 

9. Gerti pakankamai skysčių, ypač vandens.  

Kasdien aktyviai judėti. 

 

 

 

 

 

VANDUO ORGANIZMUI 

GYVYBIŠKAI SVARBUS 

Vanduo sudaro didžiausią žmogaus 

organizmo dalį: apie 60-70 proc. Ir jo kiekis 

priklauso nuo amžiaus. Naujagimio 

organizmą vanduo sudaro apie 80 proc., o 

senstant vandens kiekis organizme gali 

sumažėti iki 60 proc. Kada vandens negerti 

vanduo yra būtinas fiziologiniams virškinimo 

ir šalinimo procesams. Jis palaiko pastovią 

kūno temperatūrą, o gyvybiniai procesai gali 

vykti tik tada kai ląstelėse yra pakankamai 

vandens. Organizmo gyvybinėms funkcijoms 

palaikyti svarbu kasdien gauti reikiamą 

vandens kiekį, todėl sveikam žmogui per parą 

rekomenduojama išgerti 8 stiklines vandens. 

 

 

MITYBA – TAI VIENAS IŠ 

SVARBIAUSIŲ GYVENSENOS 

VEIKSNIŲ, DARANČIŲ 

POVEIKĮ SVEIKATAI. 

Daugelio žmonių lėtinių neinfekcinių ligų, 

ypač širdies ir kraujagyslių sistemos, 

endokrininės ir medžiagų apykaitos sistemos 

(II tipo cukrinis diabetas, nutukimas), 

vystymasis siejamas su nevisaverte jų mityba 

bei nepakankamu fiziniu aktyvumu. 

TINKAMA MITYBA GALI 

APRŪPINTI ORGANIZMĄ 

REIKIAMU ENERGIJOS 

KIEKIU BEI IŠLAIKYTI JĮ 

VISĄ DIENĄ. 

Jei stinga tam tikrų maistinių medžiagų, 

mažėja organizmo atsparumas ir 

darbingumas, greičiau susergama. Ypač 

svarbu dar vaikystėje pradėti formuoti 

teisingus mitybos įpročius, kurie išliktų visą 

tolimesnį gyvenimą. Pagrindinis sveikos 

mitybos principas – nuosaikumas, įvairovė, 

nes tik taip gaunamos visos organizmui 

būtinos medžiagos, balansas, kai išlaikomas 

baltymų, riebalų, angliavandenių, vitaminų 

bei mineralinių medžiagų santykis. 

 


