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Kas yra/nėra dieta?



Dietologija

Tai mokslas apie sveiko ir sergančio žmogaus 
mitybą bei ligas, kurių progresavimą teigiamai ar 
neigiamai įtakoja tam tikras maitinimasis.



Dietologas

Tai gydytojas, universitete baigęs dietologijos studijas ir įgijęs
medicinos išsilavinimą. Studijų trukmė 9 metai. 

Dietistas – medicinos darbuotojas, įgijęs
dietetikos neuniversitetinį aukštąjį
išsilavinimą (kolegijoje). Studijų trukmė 3 
metai. 

Mitybos specialistas – tai asmuo išklausęs 
sveikos mitybos kursus.



Kas YRA dieta?

Dieta (lot. diaeta, graik. diaita) – gyvenimo būdas, režimas. 

Dieta – tai žmogaus suvartojamo maisto visuma, 
valgymo bei gyvenimo būdo režimas.

Dieta nėra badavimas ar kitoks organizmo alininimas!



Sveiko maitinimosi svarba sveikatai



Nutukimas: statistika

• Nuo 1980 m. nutukimo dažnis Europoje patrigubėjo.

• Su nutukimu susijusiomis ligoms gydyti išleidžiama 2-8 
proc. visų sveikatos išlaidų.

• 2013 m. Lietuvos statistikos duomenimis sveikatos 
priežiūros išlaidos sudarė 2,3 mlrd. EUR (6,5 proc. BVP). 

(46-184 mln. EUR)

• 2008 m. PSO duomenimis, pasaulyje 1,4 mlrd. turi 
antsvorį ir 0,5 mlrd. suaugusiųjų yra nutukę.

• Kasmet pasaulyje 2,8 mln. žmonių miršta nuo antsvorio 
ir nutukimo pasekmių.

http://www.who.int/features/factfiles/obesity/facts/en/in
dex1.html
http://www.euro.who.int/en/health-
topics/noncommunicable-diseases/obesity/obesity

http://www.who.int/features/factfiles/obesity/facts/en/index1.html
http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity/obesity


Statistika: Lietuvoje

• PSO 2014 m. duomenimis Lietuvoje:

- antsvorį turėjo 60,1 proc. suaugusiųjų (62,6 
proc. vyrų, 57,9 proc. muter); 

- nutukę buvo 25,9 proc. suaugusiųjų (23,1 
proc. vyrų, 28,3 proc. moterų);



Antsvoris, 2014 m. Nutukimas, 2014 m.



Nutukimas: pasekmės

• Širdies ir kraujagyslių ligos
• Dislipidemija
• Cukrinis diabetas II tipo
• Nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga
• Vėžiniai susirgimai
• Nevaisingumas
• Stuburo ir sąnarių patologijos
• Tulžies pūslės akmenligė
• Miego apnėja
• Depresija
• Bloga gyvenimo kokybė



Kūno masės indeksas

• Kūno masės indeksas (KMI) - tai svorio ir ūgio 
santykio rodiklis, leidžiantis įvertinti ar 
žmogaus svoris normalus ar yra antsvoris ar 
nutukimas.

KMI = Kūno masė (kg) / Ūgis (m*m)



Kūno masės indekso vertinimas

Labai sunkus per mažas svoris <15

Sunkus per mažas svoris 15-16

Per mažas svoris 16 – 18,5

Normalus (sveikas) svoris 18,5 – 24,9

Antsvoris 25 – 29,9

I laipsnio nutukimas 30 – 34,9

II laipsnio nutukimas 35 – 39,9

IIl laipsnio nutukimas >40



Valgymo režimas

• 3 pagrindiniai valgymai ir 2-3 užkandžiai

• Pirmas valgymas per 1 val. nuo atsibudimo, 
paskutinis 2 val. iki miego

• Valgymai kas 3-4 val.

Oxford JournalsMedicine & Health American Jnl of Epidemiology Volume 158, Issue 1Pp. 85-92. Association between Eating Patterns and Obesity 
in a Free-living US Adult Population Yunsheng Ma, Elizabeth R. Bertone, Edward J. Stanek III, George W. Reed, James R. Hebert, Nancy L. Cohen, 
Philip A. Merriam1 and Ira S. Ockene



Dienos valgiai

Pusryčiai; 20

Užkandis, 5

Pietūs; 40

Užkandis, 5

Vakarienė; 30



Pusryčių vaidmuo



Pusryčių nevalgymas: pasekmės

• Didesnis nutukimo dažnis

• Užkandžiavimas didelės energinės, bet mažos 
mitybinės vertės užkandžiais

• Pusryčių nevalgymas vaikams siejamas su 
didesniu alkiu vėlesnę dienos dalį, kai 
suvartojama kaloringesni produktai ir dažnai 
persivalgoma, kas lemia didesnį suminį 
kalorijų suvartojimą.

Breakfast Habits, Nutritional Status, Body
Weight, and Academic Performance in Children
and Adolescents, 2005.
GAIL C. RAMPERSAUD, MS, RD; MARK A. PEREIRA, PhD; BEVERLY L. GIRARD, 

MBA, MS, RD; JUDI ADAMS, MS, RD; JORDAN D. METZL, MD



Pusryčių valgymas: privalumai

• Dažniau renkasi sveikesnį maistą

• Daugiau daržovių

• Mažiau gaiviųjų gėrimų

• Vaikai išgeria daugiau pieno

• Fiziškai aktyvesni

• Geresnė vaikų atmintis

• Aukštesni vaikų rezultatai mokykloje

• Geresnė vaikų nuotaika
Breakfast Habits, Nutritional Status, Body
Weight, and Academic Performance in Children
and Adolescents, 2005.
GAIL C. RAMPERSAUD, MS, RD; MARK A. PEREIRA, PhD; BEVERLY L. GIRARD, 

MBA, MS, RD; JUDI ADAMS, MS, RD; JORDAN D. METZL, MD



Užkandžiai ir užkandžiavimas



Užkandžiai ir užkandžiavimas

Užkandžiai Užkandžiavimas

Suplanuoti Nesuplanuoti

Išlaikomas laikas tarp vagymų Valgomi bet kada

Aukštos maistinės vertės produktai Žemos maistinės vertės produktai

Psichologiškai nevertinami kaip maistas

Dažnai užima pagrindinių valgymų vietą



Pietūs

• Ką rinktis: pietūs kavinėje ar lauknešėlį iš 
namų?

- Nutukimo dažnis didesnis tarp žmonių 
valgančių ne namie.

- Valgydami naminį maistą galime reguliuoti jo 
sudėtį, porcijos dydį.

- Kavinės maistas gausus padažais, krakmolu, 
miltais, riebalais, druska, cukrumi.

- Vengti “greito maisto”, pusgaminių.





Pietūs

• Pietūs valgomi vieną kartą per dieną:

- Vakarienė negali būti antrieji pietūs

- Vakarienei turi būti renkamasi lengvi 
patiekalai: sriubos, daržovių troškiniai, 
ankštinės daržovės, kruopos, daržovių salotos, 
pieniškų produktų patiekalai.

- Pageidautina, kad pagrindinis dienos valgis, 
būtų pietūs.



Maistinės skaidulos

• Angliavandeniai, kurie yra sudėtinė augalų 
ląstelės sienelės dalis. 

• Sulėtina skrandžio išsituštinimą

• Skatina sotumo jausmo atsiradimą

• Sulėtina ir išlygina gliukozės koncentracijos 
didėjimą kraujyje po valgio

• ↓bendrą ch, ↓MTL-ch  kiekį kraujyje



Kruopos ir grūdai

• Bent kartą per dieną suvalgyti kruopų.

• Vietoje dribsnių rinktis pilnas kruopas.

• Vietoje baltų ryžių rinktis ruduosius, laukinius.

• Rinktis visadalių grūdų miltų kepinius, 
makaronus

• Kepiniams rinktis visadalių grūdų miltus

• Patiekalus praturtinti sėklomis, pvz. linų
sėmenys



Daržovės ir vaisiai

ESC rekomendacija:

• Per dieną reikėtų suvartoti bent 200 g vaisių 
(2-3 porcijos) ir bent 200 g daržovių (2-3 
porcijos)



Saldumynai

• Paprastieji angliavandeniai labai greitai 
pasisavinami labai greitai kraujyje pakeliama 
gliukozes koncentracija lygiai taip pat greitai ji 
ir nukrenta.

• Tai susiję su greitesniu alkio jausmu ir didesniu 
suvalgomo maisto kiekiu.

• Nustatyta, kad vaikai pusryčiams valgantys maistą 
gausų sudėtingaisiais angliavandeniais suvalgo 
mažiau per pietus, negu tie, kurie pusryčiams 
valgė maistą gausų papastaisiais angliavadeniais.



Vanduo: funkcijos

Sudaro 90 proc. smegenų

Reguliuoja kūno temperatūrą

Drėkina audinius, odą, 
gleivines, sąnarius

Šalina toksinus

Sudaro 83 proc. kraujo

Pennesi deguonį ir maisto 
medžiagas į ląsteles

Suteikia raumenims elastingumą

Reguliuoja kraujospūdį

Drėkina orą plaučiuose

Dalyvauja medžiagų apykaitoje

Padeda virškinti



Kaip valgyti sveikai, bet nebrangiai?

• Planuokite, ką valgysite.
• Neikite į parduotuvę alkani ir pirkite tik tai, ką esate 

suplanavęs.
• Gaminti namuose pigiau.
• Brangūs produktai (žuvis, mėsa, riešutai) sudaro labai 

mažą raciono dalį.
• Kruopos, grūdai, daržovės, ankštinės daržovės ir vieni 

pigiausių produktų.
• Rinkitės sezonines daržoves ir vaisius.
• Gaminkinte ne vienai dienai.
• Neišmeskite maisto, panaudokite maisto likučius.



Patarimai

• Planuokite, ką valgysite
• Planuokite, kada valgysite, skirkite tam laiko
• Pusryčius valgykite namuose
• Valgykite su kolegomis
• Gaminkite maistą iš vakaro
• Naudokite pietų dėžutes
• Dažniau valgykite šiltą maistą nei šaltą
• Darbe turėkite vaisių, riešutų, pieno produktų
• Nelaikykite saldumynų matomose vietose
• Mokykitės atsisakyti: “ Ačiū, ne.”
• Pailsėkite naktį: energijos trūkumą kompensuojame maistu
• Gerkite pakankamai nesaldžių skysčių
• Skirkite laiko papildomai fizinei veiklai/ poilsiui darbo metu



Kaip maitintis darbo vietoje?

Taip, kaip ir namuose.



Ačiū už dėmesį!


