
Jei sveikas maistas – nereikalingas ir vaistas 

Sveika mityba yra tokia, kuomet organizmas gauna visas jam reikalingas 
medžiagas ir energiją idealiam svoriui palaikyti. Maistas yra labai svarbus ligų 
profilaktikai ir sveikatos stiprinimui. 

Pagrindiniai sveikos mitybos principai: 

sveikas maistas turėtų būti subalansuotas, 
tinkamai apdorotas, natūralus, ekologiškas ir 

šviežias. 

Norint būti sveikiems reikia ne tik laikytis 
mitybos taisyklių, bet ir režimo. Mitybos 

režimas – tai valgymas tam tikru laiku. Labai 
svarbu valgyti kasdien tuo pačiu metu, nes 

atėjus laikui valgyti, gausiau išsiskiria 
virškinimo sultys, atsiranda apetitas, o 

pavalgius – maistas geriau suvirškinamas. 

Sveikam suaugusiam žmogui rekomenduojama 
valgyti 3-4 kartus per dieną: pusryčius, 
priešpiečius arba pavakarius, pietus ir 

vakarienę. 

Jeigu žmogaus organizmas gauna daugiau 
energijos negu sunaudoja, energinis balansas 

pasidaro teigiamas ir energijos perteklius 
organizme kaupiasi riebalų pavidalu. 

Racionalios sveikos mitybos principais baltymai 
turėtų sudaryti 10-12%, riebalai – 30-35% ir 
angliavandeniai – apie 55% paros raciono. 

 

Sveikos mitybos taisyklės: 

1. Saikingumas. Net ir 

būtina maisto 

medžiaga, jeigu jos 

vartojama per daug, 

yra kenksminga 

sveikatai. 

2. Įvairumas. Reikia 

valgyti kuo įvairesnį 

maistą, nes su maistu 

organizmas gauna 

apie 40 įvairiausių 

maistinių medžiagų. 

3. Subalansavimas. 

Mitybos 

subalansavimas – tai 

tinkamas baltymų, 

riebalų, 

angliavandenių, 

vitaminų, mineralinių 

medžiagų santykis. 



1. Valgyti kuo įvairesnį maistą. 

2. Išlaikyti normalų kūno svorį. 

3. Pasirinkti maistą, turintį mažai riebalų, ypač sočiųjų riebiųjų rūgščių, ir 
cholesterolio. 

4. Kuo daugiau valgyti įvairių daržovių, vaisių, uogų ir grūdinių produktų. 

5. Kuo mažiau vartoti cukraus ir saldumynų. 

6. Kuo mažiau vartoti valgomosios druskos. 

7. Kuo mažiau vartoti alkoholio. 

SVEIKO MAISTO RECEPTAI 

 Juodųjų pupelių pyragas be miltų 

Sudėtis: 

beveik 2 puodelių virtų juodųjų pupelių, 

1 banano, 

3 kiaušinių, 

1 šaukštelio kepimo miltelių, 

5-6 šaukštų medaus, 

truputis cukraus,  

4-5 šaukštų kakavos miltelių, 

4 šaukštų kokoso miltų (kavamale maltos 
(kokoso drožlės), 

migdolų riešutų papuošimui.  

 

Gaminimas. Orkaitę įkaitinti 
iki 190 laipsnių. Kiaušinių 
baltymus ir trynius atskirti į 
atskirus indus. Į trynius sudėti 
visus likusius ingredientus ir 
elektriniu maišytuvu išmaišyti 
iki vientisos masės. Baltymus 
su trupučiu cukraus išplakti 
iki standžių putų. Atsargiai į 
šokoladinę masę įmaišyti 
baltymus. Į apvalią kepimo 
formą įtiesti kepimo popierių 
ir supilti pyrago tešlą. 
Migdolų riešutais papuošti 
pyragą. Kepti 25-30 minučių. 
Iškeptą atvėsinti. 



Gruziniškas sūris 

Sudėtis: 

1 litras pieno 

grietinės 200 mililitrų 

3 kiaušiniai 

druskos 1 valgomasis šaukštas 

Gaminimas: 

Pieną užvirinkite ir įberkite druskos. Grietinę išmaišykite su kiaušiniais. Tuomet 
įpilkite grietinės mišinį į pieną bei kruopščiai neskubėdamos maišykite. Virinkite 
maždaug 3-4 minutes. Pilkite į sietą ir paslėkite! Skanaukite maždaug po paros 
arba palaukite ilgiau (nuo ilgo laikymo priklauso skonis, jis keičiasi, turite progą 
atrasti savo mėgiamiausią). 

Avinžirnių blyneliai 

Sudėtis: 

Stiklinė avinžirnių, užmerktų iš vakaro 

Morka 

Cukinija (nedidelė)  

Kelios skiltelės česnako 

Prieskoniai, krapai ir kt. žolelės 

Kokosų aliejus (kepimui) 

 Daržoves apkepiname su kokosų aliejumi. Su 
blenderiu sumalam avinžirnius ir daržoves, dedame 
kelis šaukštus speltos miltų, šiek tiek krapų ar kokių 
kitų žolelių ir kepam keptuvėje kol šiek tiek 
paruduoja. Skanaus! Patiekalas labai mėgiamas 
vaikų! 


