
Sveikata visus metus – 2022
„Tegu maistas tampa jūsų vaistu, 

kitu atveju vaistai taps jūsų maistu“



LABAS RYTAS!

Pusryčiai-tai pirmas valgymas, 
nuo kurio prasideda diena:
• pusryčiai padeda kontroliuoti alkį ir išvengti 

persivalgymo;
• pusryčiai sumažina tikimybę susirgti 

depresija, lengvina depresijos simptomus ir 
mažina emocinį valgymą;

• pusryčiai greitina medžiagų apykaitą, padeda 
išvengti vidurių užkietėjimo ir akmenų 
susidarymo tulžies pūslėje.



Staiga užklumpa tas jausmas – tas stiprus alkis, kai nebegalite 
galvoti daugiau apie nieką, išskyrus maistą.

O dar tik 10 valanda ryto.

Tačiau nesikankink, bandydamas ištverti iki pietų pertraukos.

Priešpiečiai



Pietus reikia valgyti sočius ir gausius, kad 
nereikėtų persivalgyti vakarieniaujant.

 Pietūs aprūpina organizmą energija, kuri bus 
naudojama likusią dienos dalį.

 Pietūs labai svarbūs sportuojantiems, nes 
teisingai subalansuota pietų porcija suteikia 
energijos popietinei treniruotei. 

 Pietūs sumažina poreikį užkandžiauti antroje 
dienos pusėje bei užkerta kelią persivalgymui 
vakare.

 Porcija turi būti nei per maža, nei per didelė ir 
sudaryti nuo 30 - 40 proc. paros maisto 
kaloringumo.

 Pietų porciją turi sudaryti pilnaverčiai 
baltymai, riebalai ir angliavandeniai.



Pavakariai

O kuo malšinti užgriūvantį popiečio alkį?



Vakare noras pavalgyti – visiškai normalus.

Vakarienė

 Nakties metu organizmas nesnaudžia, 
toliau aktyviai dirba, tad jam reikia 
„statybinių medžiagų“.

 Stenkitės, kad vakarienė nebūtų 
pagrindinis ir sočiausias dienos maistas.

 Vakarienei valgomi produktai derėtų 
tarpusavyje, antraip virškinimo procesas 
užtruks, jausitės apsunkę.

 Deserto vakarienei geriau atsisakyti, nes 
jis greičiausiai turės nemažai cukraus –
angliavandenių, teikiančių energijos.

 Vaisiai taip pat nėra pats geriausias 
pasirinkimas. Jie gali sutrikdyti 
virškinimo procesą ir išpūsti pilvą.



Visgi kartais gurgančiu pilvu eiti miegoti 
nėra pati geriausia išeitis – jaučiant 
stiprų alkį gali būti labai sudėtinga.

Naktipiečiai

 Daug ir labai sočiai prisivalgyti prieš naktį –
labai didelė klaida. 

 Organizmui naktį reikės sunkiai dirbti, kad 
suvirškintų ką tik suvalgytą maistą, todėl gali 
būti sunku užmigti ir kokybiškai išsimiegoti.

 Vakare ar prieš miegą reikėtų stengtis valgyti 
mažai kalorijų turintį ir greitai įsisavinamą 
maistą.



 Jei vartojate subalansuotą mitybą, gausite visus reikiamus 
vitaminus ir mineralus. 

 Valgysi sveikai – jausiesi gerai“

 Valgyti yra būtina, tačiau valgyti protingai yra menas. 
/La Rochefoucald/

 Valgyti reikia, kad gyventum, o ne gyventi, kad valgytum. 
/Sokratas/



O savo rankomis 
pagamintas maistas 

dar skanesnis ☺



Saulėtos ir saugios vasaros, 
šaunių atostogų ir daugybės nuotykių! ☺


