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Sveika ir pilnavertė vaikų mityba

Sveika mityba – vienas svarbiausių 
sveikos gyvensenos veiksnių, tai įvairus ir 
tinkamai parinktas maistas, aprūpinantis 
organizmą būtinu angliavandenių, 
riebalų, baltymų, vitaminų ir mineralų 
kiekiu.

Teisingai pasirinkti maisto produktų 
grupes ir jų kiekį padės maisto 
pasirinkimo piramidė.



Piramidės pagrindas – augalinės kilmės 
maisto produktų grupės. Maisto 
pasirinkimo piramidė rekomenduoja ir 
augalinius, ir gyvūninius maisto produktus, 
bet augalinių maisto produktų vartojimas 
beveik neribojamas. Angliavandeniai – 
pagrindinis energijos šaltinis, ypač vaikams. 
Jie greitai suskaldomi, rezorbuojasi 
virškinamajame trakte, ir organizmas 
greitai gauna reikalingą energiją. 
Daugiausiai per parą patariama suvartoti 
grūdinių produktų, daržovių ir vaisių. 
Kasdien rekomenduojama suvalgyti bent 
400 g daržovių ir vaisių, ir kuo įvairesnių, 
nes jų sudėtis labai skiriasi. Geriausiai – 
šviežios, Lietuvoje išaugintos daržovės.

Daugiau nei pusė paros maisto davinio 
energijos turėtų būti gaunama valgant 
grūdinius produktus. Mėsa, žuvis, 
pienas ir jų produktai yra gyvūninių 
baltymų tiekėjai, o baltymai, ypač 
gyvūniniai, kurie yra pagrindinis 
nepakeičiamų amino rūgščių šaltinis, 
labai svarbūs organizmo augimui ir 
vystymuisi. Be to, pienas ir pieno 
produktai – pagrindinis baltymų ir 
kalcio šaltinis.



Mitybos režimas

Nuo pirmųjų vaiko gyvenimo dienų reikia jį maitinti tinkamai. Sveiko vaiko maistui keliami šie 
pagrindiniai reikalavimai:

1)    maiste turi būti visų medžiagų – baltymų, riebalų, angliavandenių, mineralinių medžiagų, 
vitaminų ir vandens,

2)    maisto medžiagų turi būti tiek, kiek reikia organizmui pagal jo amžių, lytį, sąlygas, kuriomis jis 
gyvena,

3)    maistas turi būti skanus, įvairus, šviežias.



Valgyti patariama 4 – 6 kartus per dieną, turi būti 3 pagrindiniai 
valgymai – pusryčiai, pietus, vakarienė ir 2, 3 papildomi (užkandžiai) – 
priešpiečiai, pavakariai, naktipiečiai, geriausia, tomis pačiomis 
valandomis. 7 – 10 metų amžiaus vaikas per dieną turi gauti su 
maistu apie 1900 kcal. Pusryčiai turi sudaryti apie 20% bendro dienos 
kaloringumo, priešpiečiai – 10%, pietus – 30%, pavakariai – 10%, 
vakarienė – 20% , naktipiečiai – 10%.

Moksleiviui ryte būtina gerai pavalgyti. Tinkami pusryčiai didina 
moksleivių darbingumą. Paprastai moksleiviai rytais nevalgo todėl, 
kad jiems trūksta laiko. Įpratinkime savo sūnų ar dukrą atsikelti 
anksčiau, būtinai atlikti rytinę mankštą, nusiprausti, apsirengti, ir 
neskubant pavalgyti.



Pusryčiams tinka:

● Javainiai su grūdais, dribsniai ar sausi 
pusryčiai užpilti liesu pienu ar jogurtu;

● Liesa varškė su mėgstamais šviežiais 
ar džiovintais vaisiais, uogomis, varškę 
galima pagardinti mėgstamu liesu 
jogurtu;

● Košė – avižinė, miežinė, grikių, ryžių, 
kurią galima pagardinti: medumi, 
cinamonu, šviežiais ar džiovintais 
vaisiais;

● Kiaušiniai – keptus ar virtus galima 
patiekti su įvairiomis daržovėmis: 
paprika, pomidorais, špinatais;

● Sumuštiniai – su virta vištienos, 
kalakutienos krūtinėle ir pomidorais, 
agurkais, salotomis.



Norite būti sveiki? Pusryčiaukite!

Pusryčiai – svarbus energijos šaltinis 
sėkmingai dienos pradžiai. Pusryčius verta 
valgyti ne tik dėl geros savijautos, puikios 
nuotaikos, sotumo jausmo, bet ir dėl savo 
fizinės sveikatos. Papusryčiavę turėsite 
daugiau jėgų fizinei ir protinei veiklai, ne 
taip išalksite iki pietų, jausitės energingesni 
ir aktyvesni. Pusryčiai – viena svarbiausių 
sveiko gyvenimo taisyklių.

Pusryčių metu papildome per naktį išsekusias 
organizmo energijos atsargas, todėl turime 
daugiau energijos kibti į  mokslus. Pusryčiams 
pasirinkus grūdus, daržoves, pieno produktus ir 
kitus baltymų šaltinius, galima išvengti 
impulsyvaus užkandžiavimo mažos maistinės 
vertės produktais dienos eigoje. Pusryčiams taip 
pat tinka pilno grūdo sumuštiniai su sveikais 
priedais. Pusryčiai padeda išlaikyti mitybos 
režimą



“Sveikų linskmuolių”pusryčiai”



Pusryčių sumuštinius  kūrė Kauno P.Mašioto pradinės 
mokyklos komandos “Sveiki linksmuoliai” nariai


