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 Hipokratas maistą vadino vaistu, o Polas Bregas yra 
pasakęs: „Mes esame tai, ką valgome“. Nustatyta, kad 
gyvenimo trukmę 50 proc. lemia gyvenimo būdas, 
kurio pagrindą sudaro tinkama mityba. 2021 metais 
gegužės- birželio mėnesiais Skuodo rajono Ylakių 
gimnazijos G1- G3 klasių mokinių „Sveikuolių“ 
komanda kūrė prezentaciją mokiniams apie jų mitybą, 
apžvelgė mokinių mitybos ypatumus, pateikė 
rekomendacijas, kaip maitintis. Mokinių sukurta 
prezentacija mokiniams buvo pritatyta biologijos 
pamokų metu. 



Jaunimo maitinimosi ypatumai
Ryte dažnas 

jaunuolis nespėja 
papusryčiauti 
namuose ir alkį 
malšina 
paskubomis 
pirktais traškučiais 
bei bandelėmis.



Pietų pertraukos 
metu dauguma Ylakių 
gimnazijos mokinių 
eina į miestelio 
parduotuves, vietoje 
to, kad eitų į mokyklos 
valgyklą.



Laisvalaikiu 
namuose  jaunimas taip pat 
užkandžiauja nesveiku 
maistu.

Dažnam dėl to 
pasireiškia alerginės 
reakcijos, 
hiperaktyvumas, pilvo 
skausmai...



Mūsų minimi 
jaunuoliai, norėdami 
išvengti šių negalavimų, 
pradėjo domėtis tuo, ką 
valgo.

Etiketės 
pasirodė sunkiai 
įskaitomos ir 
nesuprantamos.



Tada jaunuoliai nutarė ieškoti informacijos apie 
maisto priedus.

Surasti pavyko...



MAISTO PRIEDAI  (E)



Kas yra E ( maisto priedai), kam jie 
reikalingi ir kodėl vartojami?

Maisto priedai 

Ne šių dienų atradimas. 

Nuo senų laikų, 
siekdami apsaugoti 
maistą nuo gedimo ar 
pagerinti jo skonį, 
žmonės vartojo actą, 
valgomąją druską, 
salierą.

Maisto priedai yra 
medžiagos, kurios nėra 
maistas ar jo 
sudedamosios dalys, bet 
jų dedama į maistą 
technologiniais tikslais.



Dažikliai 

(E100-199)
Konservantai 

(E200-299)
Antioksidantai 

(E300-399)

Aromatą ir skonį 
stiprinančios 

medžiagos 

(E900-999)

Saldikliai 

(E900-999)

Emulsikliai, 
stabilizatoriai 

(E400-499), 
(E1400-1499)

Tirštikliai, 
skaidrikliai

Rūgštingumą 
reguliuojančios 

medžiagos



 Apie maisto priedus galima sužinoti iš informacijos 
gaminio etiketėje.

 Kiekvienas maisto priedas žymimas E ir triženkliu ar 
keturženkliu numeriu.

 Tai leidžia sužinoti apie maisto sudėtį net nemokant 
kalbos.

 Kuo ilgesnis produkto laikymo terminas, tuo daugiau 
E raidžių galima rasti priedų etiketėje.

 Daug sveikesni yra tie produktai, kurie greičiau genda 
ir kurių laikymo terminas yra trumpesnis. 

Informacija iš lankstinuko „SVEIKATINGUMO PAMOKA“



Trumpai apie keletą pavojingiausių 
maisto priedų

VĖŽINIUS  
SUSIRGIMUS GALI 

SUKELTI:

TRIKDYTI B 
GRUPĖS 

VITAMINŲ 
ĮSISAVINIMĄ GALI:

• E210-
215,217,239

• E330

•E220-
E226



Dažniausi maisto priedai
GYVULINĖS KILMĖS skonio stiprikliai
• Glutamo r., glutamatas ir jo junginiai;
• E620-625;
• Gali sukelti alergiją, migreną, gali būti iš 

genetiškai modifikuotų šaltinių..

LICITINAS
• Natūraliai gaunamas iš rapsų, sojų, aliejaus, dažnai 

iš genetiškai modifikuotų žaliavų;
• E322;
• Gali sukelti alergijas, migreną, astmą.



Kiek priedų yra mūsų maiste?



Kas tai yra GMO arba Genetiškai 
Modifikuoti Organizmai?

Tai organizmai, 
kurių genetinė 
medžiaga buvo 

dirbtinai pakeista 
naudojant genų 

inžinerijos 
technologijas;

Augalai, 
mikroorganizmai ar 
gyvūnai įgyja naujų 

savybių, kurios jiems 
iki tol buvo 
nebūdingos.



GMO poveikis sveikatai
• Gali sukelti naujas ligas, turėti įtakos 

vėžinių ligų atsiradimui; 

• gali padidinti atsparumą  antibiotikams;

• gali sukelti alergijos protrūkį;

• Nutukimo pavojus



GMO augalų pavyzdžiai

Herbicidams 
atsparūs  
augalai

Herbicidams 
atsparūs  
augalai

Sojų pupelės (soja);

Kukurūzai;

Rapsai;

daugelis kitų.

Vabzdžiams 
atsparūs 
augalai

Vabzdžiams 
atsparūs 
augalai

Kukurūzai;

Medvilnė;

Bulvės.



Jaunuoliai suprato, kad maistas gali būti nekokybiškas 
ir nesaugus, bet ar tai žino jų draugai...



Anketa
Mokykloje buvo apklausta 100 moksleivių, 

kuriems buvo pateikta anketa apie sveiką mitybą bei 
maisto produktų etiketes.



Ar skaitote maisto produktų etiketes?



Į kokius veiksnius dažniausiai atsižvelgiate 
pirkdami maisto produktus?



Koks jūsų požiūris į maistą su GMO?



Kiek porcijų daržovių vidutiniškai 
suvalgote per dieną?



Kaip dažnai perkate Coca-colą, Pepsi ar 
bulvių traškučius?



Ar jaunimas tiki reklamose skambančiais teiginiais apie maisto 
produkto poveikį sveikatai, lieknėjimui, žarnyno veiklai?



Kokia jūsų nuomonė apie maisto 
produktų etikečių trūkumus? 



Ar pritariate nuomonei, kad maisto etiketes reikia 
tobulinti, kad jos būtų aiškesnės ir paprastesnės 

pirkėjui?



-Reikia rūpintis 
maisto kokybe ir 
sauga, - nutarė 

jaunimas. 

Kaip tai padaryti?



1. Patobulinti produktų ženklinimą.



Saugius produktus ženklinti 
„šypsenėlės“ simboliu.



2. Keisti jaunimo maitinimosi įpročius.

Valgykloje iškabinti 
sveikos mitybos 
piramides.

Mokyti mokinius pasirinkti 
sveikus produktus.





Prezentaciją  kūrė Ylakių gimnazijos komanda

Muzika: Mantas Markušenka G2b kl. mokinys
Atlieka: gimnazijos estradinis ansamblis „Sunrise“ 


