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ĮVADAS
Nacionalinės sveikatos tarybos septyniolik
tojo metinio pranešimo pagrindinė tema – mi
tyba ir maisto sauga. Pasaulio sveikatos orga
nizacijos 2014 metais buvo priimtas trečiasis
Europos maisto ir mitybos veiksmų planas
2015–2020 metams. Šio plano strateginis tiks
las – išvengti priešlaikinių mirčių ir smarkiai
sumažinti ekonominę išvengiamų, su mityba
susijusių lėtinių ligų, nutukimo ir kitų pasekmių
naštą, didinančią socialinius sveikatos skirtumus
ir turinčią neigiamos įtakos gerovei bei gyveni
mo kokybei. Šiandien sukaupta daug mokslinių
įrodymų, kad per gausus maisto produktų, tu
rinčių daug riebalų, cukraus, druskos, per mažas
daržovių ir vaisių bei žuvies vartojimas yra vie
ni svarbiausių veiksnių lėtinių neinfekcinių ligų
(kraujotakos sistemos ligos, cukrinis diabetas,
nutukimas, osteoporozė, piktybiniai navikai ir
kt.), sudarančių didžiausią Lietuvos gyventojų
mirtingumo dalį, atsiradimui ir vystymuisi.
Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse
atliktų gyventojų mitybos tyrimų duomenys
rodo, kad gyventojų mitybos įpročiai dažnai ne
atitinka sveikos mitybos rekomendacijų. Todėl ir
Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programo
je vienas iš iškeltų uždavinių – skatinti Lietuvos
gyventojus sveikai maitintis, didinant sveikos
mitybos raštingumą bei sudarant galimybes
visoms Lietuvos gyventojų grupėms pasirinkti
sveikatai palankų maistą.
Metinio pranešimo straipsniuose analizuoja
mi pagrindiniai Lietuvos gyventojų sveikatos ro



dikliai ir jų tendencijos, aktualūs mitybos, mais
to saugos ir kokybės klausimai. Straipsniuose
daug dėmesio skiriama Lietuvos gyventojų
mitybos įpročių ypatumams ir tendencijoms,
mitybos, antsvorio ir nutukimo pokyčiams, taip
pat gvildenamos gyventojų mitybos gerinimo
ir su mityba susijusios sveikatos stiprinimo pro
blemos, apžvelgiamos inovacijos pieno produk
tų rinkoje, natūralių augalinės kilmės medžiagų
panaudojimas sveikam ir saugiam maistui.
Neabejotina, kad ir toliau būtina didinti gy
ventojų mitybos raštingumą, ugdyti sveikos
mitybos įpročius, prevencinėmis priemonėmis
didinant bendrą informuotumą ir supratimą
apie sveikos mitybos teigiamą poveikį sveika
tai. Taip pat būtina sudaryti palankias sąlygas
sveikai mitybai ir gyvensenai tiek individo ir
bendruomenės, tiek nacionaliniu lygiu. Tikimės,
kad šiame leidinyje pateikta medžiaga bus įdo
mi ir vertinga įvairių sričių specialistams, poli
tikams, dalyvaujantiems sveikatinimo veikloje,
bei visiems, kuriems rūpi sveikatos problemos
ir jų sprendimas.
Nuoširdžiai dėkoju Nacionalinės sveikatos
tarybos nariams už svarbią visuomeninę veiklą,
metinio pranešimo straipsnių autoriams ir vi
siems, prisidėjusiems prie leidinio rengimo.
Prof. habil. dr. Juozas Pundzius
Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas

1. LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RODIKLIAI IR JŲ
TENDENCIJOS
Romualdas Gurevičius, Aušra Želvienė

Šiame straipsnyje pateikiama pagrindinių
rodiklių apie Lietuvos gyventojų demografi
nę padėtį, sveikatos būklę, mirties priežastis ir
tendencijas apžvalga, taip pat trumpai apžvel
giami ligotumo su mityba susijusiomis ligomis
tendencijos.
Demografinė situacija
Lietuvos statistikos departamento paskelbti
duomenys rodo, kad šalies demografinė situa
cija stabilizuojasi ir net matoma gerėjimo požy
mių – gimstamumas po truputėlį didėjo, mirtin
gumas mažėjo, natūralus prieaugis siekė -3,4/10
000 gyv. Gimstamumo lygis kelerius metus yra
gana stabilus, tačiau, vis dar, pernelyg žemas.
Mirtingumo lygis nuo 2006 m. praktiškai nesi
keitė, vyrų mirtingumas, lyginant su moterų, ir
toliau išlieka neadekvačiai aukštas. Demografi
nių tyrimų centro teigimu, gyventojų skaičiaus
mažėjimo rodikliai (apimtys ir tempai) mažėja,
bet tebėra labai dideli. Gyventojų sumažėjimą
2005–2014 m. laikotarpiu net 72,0 proc. lėmė
emigracija (1 pav.).

Didžiausi pozityvūs pasikeitimai stebimi mi
gracijos procesuose: palengva mažėja emigraci
ja ir didėja grįžtamoji migracija. Vis dėlto, nors ir
yra teigiamų pokyčių, migracijos situacija (emi
gracijos mastai, emigravusiųjų apimtys ir pan.)
vis dar yra sudėtinga. Be to, gyventojai sparčiai
sensta: 2015 m. pradžioje 18,7 proc. visų gyven
tojų buvo 65 metų ir vyresni, 2005 m. pradžio
je – 15,8 procento. 2015 m. pradžioje 100 vaikų
iki 15 m. teko 129 pagyvenę žmonės (2005 m.
pradžioje tik 93) (2 pav.). Gyventojams senstant
vis aktualesnė darosi lėtinių ligų plitimo pro
blema, prie kurios turėtų prisitaikyti ir sveikatos
priežiūros sistema.

1 pav. Gyventojų skaičiaus pokytis ir jį nulėmę veiksniai
2010–2014 m.
2 pav. Lietuvos gyventojų amžiaus struktūra pagal lytį
2014 m.
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Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės
pokyčiai

3 pav. Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės dinamika
2010 m.–2014 m. pagal lytį

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – tikimy
binis rodiklis, rodantis, kiek vidutiniškai metų
gyvens kiekvienas gimęs arba sulaukęs tam
tikro amžiaus žmogus, jeigu visą būsimą tiria
mosios kartos gyvenimą kiekvienos gyvento
jų amžiaus grupės žmonių mirtingumas nekis.
Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodiklis
laikomas pagrindiniu gyventojų sveikatos ro
dikliu, parodančiu bendrą rizikos veiksnių po
veikį, ligų paplitimą, intervencijų bei gydymo
veiksmingumą.
Šis integralus rodiklis yra netiesiogiai propor
cingas mirtingumui – didėja pastarajam mažė
jant, ypač jaunesnėse amžiaus grupėse, o didė
jant mirtingumui vidutinė tikėtina gyvenimo
trukmė trumpėja.
Lietuva pagal vidutinę tikėtiną vyrų gyveni
mo trukmę yra paskutinė tarp ES šalių. Ir nors
paskutinių penkerių metų laikotarpiu vidutinė
tikėtina gyvenimo trukmė kasmet padidėjo po
pusę metų kiekvienai lyčiai (3 pav.), tačiau toks
didėjimas, ypač tarp vyrų, yra per menkas norint
bent priartėti prie ES vidurkio. Taip pat Lietuvo
je labai didelis skirtumas tarp vyrų ir moterų
vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės – 10,75
metų – ir šio atotrūkio sumažinti nepavyksta jau
daugelį metų.



Mirtingumo pokyčiai

4 pav. Standartizuoto mirtingumo pokyčiai
2010–2014 m. 100 000 gyv. pagal lytį

Pagal amžių standartizuoti mirtingumo rodi
kliai, pateikti už keletą metų, padeda eliminuoti
senėjimo įtaką. Standartizuotas mirtingumo ro
diklis 100 000 gyv., 2011–2013 m. buvęs stabi
lus, 2014 m. truputėlį (4 proc.) sumažėjo ir buvo
1,465/100 000 gyv. (4 pav.). Pagrindinės mir
ties priežastys buvo kraujotakos sistemos ligos
(56 proc. mirčių), piktybiniai navikai (20 proc.
mirčių), mirtingumo išorinės priežastys (8 proc.
mirčių), virškinimo sistemos ligos (5 proc. mir
čių). Didžiausią mirusiųjų nuo kraujotakos siste
mos ligų dalį sudarė asmenys mirę nuo išemi
nės širdies ligos (65,4 proc.) bei cerebrovasku
linių ligų (24,5 proc.). Didžioji dalis (86,2 proc.)
mirusiųjų nuo kraujotakos sistemos ligų buvo
65 metų ir vyresnio amžiaus asmenys.
2014 m. nuo piktybinių navikų mirė 8028
asmenys. Iš jų daugiausiai mirė nuo trachėjos,
bronchų ir plaučių vėžio – 1338 asmenys, skran
džio vėžio – 698, priešinės liaukos – 521.
Nors mirtingumas dėl išorinių mirties prie
žasčių mažėja jau keletą metų, jis vis dar išlieka
aukštas. 2014 m. didžiausią dalį tarp išorinių mir
ties priežasčių sudarė savižudybės – 27,9 proc.
Nukritimai sudarė 10,5 proc. visų mirusiųjų nuo
išorinių priežasčių, transporto įvykiai – 9,7 proc.,
atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu – 7,2 proc.,
natūralus šalčio poveikis – 7,0 proc., atsitiktiniai
paskendimai – 6,8 proc. Per metus padidėjo
mirusiųjų nuo transporto įvykių, atsitiktinių pa
skendimų, atsitiktinių apsinuodijimų narkoti
kais.

Nuo 2004 m. ketvirtoje vietoje mirties prie
žasčių struktūroje įsitvirtino virškinimo sistemos
ligos, pakeitusios ilgą laiką šią vietą užėmusias
kvėpavimo sistemos ligas. 2014 m. nuo virški
nimo sistemos ligų mirė 2090 asmenų, arba 5,2
proc., visų mirusiųjų. Tarp moterų mirtingumas
nuo virškinimo sistemos ligų aplenkė net mirtis
nuo išorinių priežasčių ir įsitvirtino trečioje vie
Nuo 2004 m. ketvirtoje vietoje mirties priežasþiǐ struktǌroje Ƴsitvirtino virškinimo
toje.
sistemos ligos, pakeitusios ilgą laiką šią vietą užơmusias kvơpavimo sistemos ligas. 2014 m. nuo
Vyrųsistemos
ir moterų
mirtingumo
virškinimo
ligǐ mirơ 2090
asmenǐ arba 5,2 proc. priežastys
visǐ mirusiǐjǐ. Tarp skiria
moterǐ mirtingumas
nuo virškinimo
sistemos
ligǐ aplenkơ
net mirtis priežasčių
nuo išoriniǐ priežasþiǐstruktūroje
ir Ƴsitvirtino treþioje vietoje.
si:
didesnę
dalį
moterų
6 pav. Bendro sergamumo ir ligotumo rodiklių pokyčiai
ir moterǐ mirtingumo priežastys skiriasi: didesnĊ dalƳ moterǐ priežasþiǐ
sudaro Vyrǐ
mirtingumas
dėl kraujotakos sistemos
2010 – 2015 m.
struktǌroje sudaro mirtingumas dơl kraujotakos sistemos ligǐ, vyrǐ – dơl navikǐ ir išoriniǐ
ligų,
vyrų
–
dėl
navikų
ir
išorinių
priežasčių
priežasþiǐ (5 pav.).
(5 pav.).
Sergamumo rodiklis 2014 m., lyginant su
2010 m., padidėjo 15 proc., ligotumo – 10 proc.
(6 pav.). Šių rodiklių didėjimas gali būti dėl įvai
rių priežasčių: senėjant populiacijai, reikia dau
giau sveikatos priežiūros paslaugų; susirgę gy
ventojai dažniau kreipiasi į gydymo įstaigas, o
nesigydo savarankiškai; gyventojai turi geresnį
prieinamumą prie gydytojų, todėl kaskart sune
galavus kreipiamasi į gydymo įstaigą.

pav. Vyrǐ ir moterǐ mirties priežasþiǐ struktǌra 2014 m.
55 pav.
Vyrų ir moterų mirties priežasčių struktūra 2014 m.

Gyventojǐ sergamumas, ligotumas

Sergamumas – asmenǐ, kuriems ambulatorinơse asmens sveikatos priežiǌros Ƴstaigose pirmą kartą

Gyventojų sergamumas, ligotumas
Sergamumas – asmenų, kuriems ambulatori
Ligotumas – asmenǐ, kuriems ambulatorinơse ar stacionarinơse asmens sveikatos priežiǌros
nėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose pir
Ƴstaigose yra užregistruota bent viena liga ar trauma iš atskirǐ ligǐ ar ligǐ grupiǐ, skaiþius, tenkantis
mą
kartą gyvenime yra užregistruota bent viena
1000 gyventojǐ.
liga ar trauma
iš atskirų
ligų
ar ligų
(nauji
Šie rodikliai atspindi
tiek sveikatos
priežiǌros
Ƴstaigǐgrupių
darbo apimtis,
tiek gyventojǐ
sveikatos bǌklĊligų
– t.y. dơlatvejai
kokiǐ priežasþiǐ
Ƴ gydymo
Ƴstaigas.
ūminių
beijie kreipiasi
pirmą
kartą
gyvenime 7 pav. Bendro gyventojų ligotumo priklausomybė nuo
užregistruotos lėtinės ligos), skaičius, tenkantis
amžiaus
5
1000 gyventojų.

Ligotumas – asmenų, kuriems ambulatorinė
Ligotumas pagal ligų klases
se ar stacionarinėse asmens sveikatos priežiū
Didžiausias ligotumas yra tarp 1–9 metų am
ros įstaigose yra užregistruota bent viena liga žiaus vaikų ir senų žmonių. Didžiąją dalį gyve
ar trauma iš atskirų ligų ar ligų grupių, skaičius, nimo (15–69 m.) moterys dažniau kreipiasi dėl
tenkantis 1000 gyventojų.
ligos į gydytojus, tarp vaikų ir vyriausių žmonių
Šie rodikliai atspindi tiek sveikatos prie
skirtumų tarp lyčių ligotume nėra.
žiūros įstaigų darbo apimtis, tiek gyventojų
sveikatos būklę – t. y. dėl kokių priežasčių jie
kreipiasi į gydymo įstaigas.
gyvenime yra užregistruota bent viena liga ar trauma iš atskirǐ ligǐ ar ligǐ grupiǐ (nauji ǌminiǐ ligǐ
atvejai bei pirmą kartą gyvenime užregistruotos lơtinơs ligos), skaiþius, tenkantis 1000 gyventojǐ.

 Senų žmonių (80 ir vyresnių) ligotumas viršija 1000,
nes į gydymo įstaigas kreipėsi tais metais mirę asmenys
(jie ligotumo rodiklio skaitiklyje yra registruojami, o iš
gyventojų skaičiaus, kurį pateikia SD, išbraukiami. Be to,
bendrą ligotumo rodiklį įtakoja gretutinis sergamumas
(komorbidiškumas) – vienam asmeniui tuo pačiu metu
diagnozuotos dvi ar daugiau ligų.
NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS /2015/



8 pav. 0–17 m. amžiaus vaikų ligotumas dažniausiomis
ligų klasėmis 1000 gyv. 2014 m.
KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS

J00-J99

VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS

K00-K93

SUŽALOJIMAI, APSINUODIJIMAI IR TAM TIKRI IŠORINIŲ POVEIKIŲ PADARINIAI

S00-T98

LYTINĖS IR ŠLAPIMO SISTEMOS LIGOS

N00-N99

JUNGIAMOJO AUDINIO IR RAUMENŲ BEI SKELETO LIGOS

M00-M99

ODOS IR POODŽIO LIGOS

L00-L99

NERVŲ SISTEMOS LIGOS

G00-G99

AKIES IR JOS PRIEDINIŲ ORGANŲ LIGOS

H00-H59

KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS

I00-I99

ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS

E00-E90

TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS

A00-B99

NAVIKAI

C00-D48

SIMPTOMAI, POŽYMIAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI,
NEKLASIFIKUOJAMI KITUR

R00-R99

ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS

Q00-Q99

PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI

F00-F99

Dažniausiai vaikai į gydymo įstaigas kreipiasi
dėl kvėpavimo sistemos ligų (daugiausiai iš jų –
ūmių viršutinių kvėpavimo sistemos ligų ir gri
po). Ligotumas ūmiomis viršutinių kvėpavimo
takų infekcijomis ir gripu buvo didžiausias 2–5
metų amžiaus grupėse. Vaikams augant, jų ligo
tumas šiomis infekcijomis mažėjo. Iš virškinimo
sistemos ligų daugiausia vaikams registruotos
stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos li
gos (daugiausiai sergančiųjų 2–5 metų amžiaus
vaikų tarpe). Vertėtų pastebėti, kad virškinimo



sistemos ligų, atmetus dantų ligas, ligotumo ro
diklis beveik perpus mažesnis (tai galioja visoms
amžiaus grupėms) ir siekia 153 / 1000 gyv. Tarp
ligotumo akies ir jos priedinių organų ligomis
tarpe dominavo toliaregystė ir trumparegystė.
Ligotumas pilvo ir dubens skausmu buvo daž
niausias tarp simptomų, pakitimų ir nenormalių
klinikinių bei laboratorinių radinių. Tarp traumų,
apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių padari
nių 2014 m. daugiausia registruota pečių lanko
ir rankos sužalojimų.

jo audinio ir raumenų-skeleto sistemos ligomis.
Apskritai, ligotumas visomis ligų grupėmis (iš
skyrus traumas) tampa didesnis nei jaunesnėje
18–44 m. amžiaus gyventojų grupėje. Beveik
83 proc. kraujotakos sistemos ligomis sergančių
45–64 metų amžiaus asmenų 2014 m. registruo
tos hipertenzinės ligos. Beveik pusę susirgimų
jungiamojo audinio ir raumenų sistemos ligo
tumo struktūroje sudaro artropatijos. Iš virškini
mo sistemos ligų daugiausiai 45–64 m. amžiaus
9 pav. 18–44 m. amžiaus gyventojų ligotumas pagal ligų asmenų sirgo stemplės, skrandžio ir dvylikapirš
tės žarnos ligomis, iš endokrininės, mitybos ir
klases 1000 gyv. 2014 m.
medžiagų apykaitos ligų – medžiagų apykaitos
18–44 metų amžiaus gyventojai dažniausiai sutrikimais. 46 proc. 45–64 m. amžiaus asmenų
į gydytojus kreipiasi dėl kvėpavimų sistemos ligotumo struktūroje užėmė ŪVKT ir gripas.
ligų (dažniausiai ūminių). Ligotumas lėtinėmis
neinfekcinėmis ligomis šiame amžiuje yra dar
nedidelis, lyginant su vyresnėmis amžiaus gru
pėmis. Kalbant apie ligotumą virškinimo siste
mos ligomis daugiausia asmenų 2014 m. buvo
registruota stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės
žarnos ligos. Kaip ir kitose amžiaus grupėse, li
gotumo virškinimo sistemos ligomis rodiklis,
atmetus dantų ligas, gerokai mažesnis – 79,6 /
1000 gyv. Tarp traumų, apsinuodijimų ir kitų iš
orinių priežasčių padarinių 2014 m. daugiausia
18–44 m. amžiaus asmenims registruoti klubų 11 pav. 65 m. amžiaus ir vyresnių gyventojų ligotumas
ir kojų sužalojimai. Lytinės ir šlapimo sistemos
dažniausiomis ligų klasėmis 1000 gyv. 2014 m.
ligų grupėje vyravo moterims būdingos ligos –
moters dubens organų uždegiminės ligos ir
91 proc. vyresnio amžiaus žmonių (65 ir vy
mėnesinių sutrikimai ir su tuo susijusios būklės. resnių) 2014 m. bent kartą lankėsi gydymo įs
Iš jungiamojo audinio ir raumenų-skeleto sis taigoje, 68 proc. šio amžiaus asmenų buvo gy
temos ligų grupės daugiausia 18–44 metų am domi dėl kraujotakos sistemos ligų. Lyginant
žiaus asmenims registruota dorsalgija.
su 45–64 m. amžiaus gyventojais, šioje amžiaus
grupėje dvigubai padidėjo ligotumas akių ligo
mis, į dažniausių ligų grupių dešimtuką pateko
psichikos ir elgesio sutrikimai, išstumdami trau
mas (nors jų mastas nesumažėjo – 129,9 / 1000
gyv., tačiau gerokai padidėjo ligotumas kitomis
ligomis).
Su mityba susijusios ligos
PSO su mityba ir fiziniu aktyvumu susijusio
mis lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis įvardija
(1): nutukimą ir per didelį svorį, II tipo diabetą,
širdies ir kraujagyslių ligas, tam tikrų rūšių vėži
10 pav. 45–64 m. amžiaus gyventojų ligotumas
nius susirgimus, osteoporozę ir kaulų trapumą,
dažniausiomis ligų klasėmis 1000 gyv. 2014 m.
dantų ligas.
Panašios ligos įvardijamos ir Australijos leidi
Lyginant su jaunesne amžiaus grupe, iš ten
nyje
„Pirminė LNL prevencija: mitybos įtaka“(2),
buvusios 9 vietos pagal ligotumo dažnumą į
pirmąją vietą pakyla kraujotakos sistemos ligos. skirtumas tas, kad vietoj širdies ir kraujagyslių
Taip pat stipriai padidėja ligotumas jungiamo ligų įvardijama koronarinė širdies liga ir insul
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tas bei pridedamos inkstų ligos (renal disease) ir
neminima osteoporozė. Taip pat manytina, kad
su mityba susiję mitybinės anemijos, medžiagų
trūkumas dėl prastos mitybos, valgymo sutriki
mų diagnozės. Pabandysime apžvelgti serga
mumo ir ligotumo šiomis ligomis tendencijas.
Apklausos duomenimis, 2012 m. Lietuvoje
nutukę buvo 18 proc. vyrų ir 20 proc. moterų
(bendras abiejų lyčių rodiklis – 19 proc.). Tuo
tarpu PSDF informacinėje sistemoje „Sveidra“
tais pačiais metais nutukimas registruotas 1,1
proc. vyrų ir 1,6 proc. moterų (bendras rodiklis –
1,3 proc.). Retai šis sveikatos sutrikimas regis
truota dėl to, jog dėl šios problemos dažniausiai
į gydytojus nesikreipiama, be to, panašu, jog gy
dytojai šios diagnozės nelinkę registruoti, taigi
remtis šios informacinės sistemos duomenimis
vertinant nutukimo paplitimą nebūtų tikslu.

kinė maisto pramonė pateikia žmogui gausybę
didelės energinės vertės produktų, kuriuose yra
daug riebalų, cukraus, mažai maistinių skaidu
lų. Žmonės vis rečiau gamina maistą namuo
se, dažniau renkasi greitai paruošiamą maistą,
pusgaminius, dažnai užkandžiauja, todėl su
maistu gauna daug energijos. Tuo tarpu ener
gijos eikvojimas fizinei veiklai nuolat mažėja.
Antsvoris dažniau būdingas žemesnių sociali
nių sluoksnių gyventojams, t. y. žemesnį išsila
vinimą, mažesnes pajamas gaunantiems žmo
nėms. Tie žmonės turi mažiau žinių apie sveiką
mitybą ir fizinio aktyvumo naudą. Jų finansinės
galimybės įsigyti sveikų maisto produktų ir nau
dotis sporto klubų paslaugomis yra mažesnės.
Kadangi tarp nutukusių žmonių būna paplitu
sios lėtinės ligos, nutukimo epidemija didina
socialinius sveikatos netolygumus. Nutukimas
yra susijęs su II tipo cukriniu diabetu, širdies ir
kraujagyslių ligomis, įvairiomis vėžio formomis,
sąnarių ligomis, obstrukcine miego apnėja ir ki
tomis ligomis. Pasaulio sveikatos organizacijos
ir Europos Sąjungos dokumentuose pabrėžia
ma, kad būtina skirti didesnį dėmesį nutukimo
profilaktikai ir kontrolei bei nuolat stebėti nutu
kimo epidemiologinę situaciją (4).

12 pav. Ligotumo su mityba susijusiomis ligomis
dinamika Lietuvoje 2011–2014 m.

Nutukimas yra viena prieš tai aprašytų ligų
priežasčių. Kartu su nutukimu daugėja krau
jotakos sistemos ligų, II tipo cukrinio diabeto,
arterinės hipertenzijos atvejų, tam tikrų rūšių
vėžio ir kitų su nutukimu susijusių ligų. Akcen
tuojama, kad antsvorio ir nutukimo poveikis
sveikatai bei negaliai Europos regione vis didė
ja, o antsvoris ir nutukimas jau yra daugiau kaip
trijų ketvirtadalių II tipo diabeto atvejų priežas
tis, lemia didelę dalį kraujotakos sistemos bei
kitų ligų ir sudaro iki 8 proc. visų ligų naštos bei
kasmet lemia daugiau kaip 1 milijoną mirties
atvejų (3). Nutukimo paplitimo pokyčiai sieja
mi su pasikeitusiais mitybos ir fizinio aktyvumo
įpročiais, kurių atsiradimui turėjo reikšmės soci
aliniai ir ekonominiai aplinkos pokyčiai. Šiuolai

13 pav. Nutukusių asmenų skaičius 1000 gyv. pagal
amžiaus grupes 2014 m.

Nutukimo paplitimas skiriasi pagal amžių.
Mažiausiai jis registruojamas tarp sveikiausių
ir kartu rečiausiai pas gydytojus besilankančių
18–44 metų gyventojų.
Ligotumas osteoporoze 2011–2014 m. buvo
daugmaž stabilius. Osteoporozė 2014 m. regis
truota vyresnio amžiaus žmonėms. Tai leidžia
daryti prielaidą, kad ji labiau susijusi ne su mity
bos problemomis, o su natūraliu senėjimu.
Nors valgymo sutrikimai (TLK-10-AM kodas
 Paskutiniai Vėžio registro skelbti duomenys apie ligotu
F50) nėra dažni (569 asm. 2014 m.), tačiau ligo
mą piktybiniais navikais yra 2012 m.
10

tumas šia liga didėja. Ji dažniausiai registruoja
ma tarp jaunų (16–22 metų amžiaus) merginų.
II tipo diabeto išsivystymui įtakos turi daug
veiksnių. Dalis jų yra nuo žmogaus nepriklau
somi: II tipo diabetas šeimoje, etninė priklau
somybė, amžius, tačiau kita dalis – netinkama
mityba, nepakankamas fizinis aktyvumas, ants
voris – žmogaus pastangomis gali būti kontro
liuojami. Lietuvoje ligotumas II tipo diabetu
nuo 2011 m. padidėjo 22 proc. Moterų ligotu
mas buvo didesnis už vyrų. Sergamumas dia
betu pagal amžiaus grupes pasiskirstęs netoly
giai – naujai diagnozuotų atvejų skaičius šokteli
48–53 gyvenimo metais ir pradeda lėtai mažėti
ties 66–71 gyvenimo metais. Tarptautinės dia
beto federacijos įvertinimais, nediagnozuotų
diabeto atvejų dalis tarp 20–79 m. amžiaus Lie
tuvos gyventojų siekia 26 proc.
Ligotumas kraujotakos sistemos ligomis kas
met didėjo ir 2014 m. beveik kas ketvirtam gy
ventojui buvo registruota kraujotakos sistemos
liga. Ligotumas šiomis ligomis didėja su am
žiumi, ir vyresnių nei 65 metų amžiaus grupėje
jomis sirgo 68 proc. asmenų. Dažniausiai tarp
kraujotakos sistemos ligų registruojamos hiper
tenzinės ligos, išsamiai išnagrinėtos 2013 metų
NST pranešime (5).
Išvados:
 Gyventojų skaičius nuosekliai mažėja, tai
daugiausia lemia migracija. Pastaraisiais me
tais stebimi teigiami šių rodiklių pokyčiai.
 VGT kasmet ilgėja maždaug po 0,5 metų
kiekvienai lyčiai, tačiau toks tempas yra per
lėtas norint greitai pasiekti ES šalių vidurkį.
 Standartizuotas mirtingumo rodiklis 100 000
gyv., 2011–2013 m. buvęs stabilus, 2014 m.
truputėlį sumažėjo. Pagrindinės mirties prie

žastys lieka kraujotakos sistemos ligos, pik
tybiniai navikai, išorinės mirties priežastys.
 Ligotumas skirtingose amžiaus grupėse ski
riasi tiek masteliu, tiek ligų klasėmis.
 Nutukimo paplitimas skiriasi pagal amžių.
Mažiausiai jo registruojama tarp sveikais
save laikančių ir kartu rečiausiai pas gydyto
jus besilankančių 18–44 metų amžiaus gy
ventojų.
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2. MITYBA IR MAISTO SAUGA

Roma Bartkevičiūtė, Albertas Barzda, Ignė
Baltušytė, Rimantas Stukas, Vytenis Drungilas
Įvadas. Šiandien sukaupta pakankamai
mokslinių įrodymų, kad neteisingi gyventojų
maitinimosi įpročiai, kaip ir neteisinga bei ne
tinkama mityba, per gausus maisto produktų,
turinčių daug riebalų, cukraus, druskos, per ma
žas daržovių ir vaisių bei žuvies vartojimas yra
vieni svarbiausių veiksnių lėtinių neinfekcinių
ligų (kraujotakos sistemos ligų, cukrinio diabe
to, nutukimo, osteoporozės, piktybinių navikų
ir kt.), sudarančių didžiausią Lietuvos gyvento
jų mirtingumo dalį, atsiradimui ir vystymuisi, o
sveikas ir tinkamas maitinimasis mažina riziką
susirgti šiomis ligomis bei pagerina bendrą gy
venimo kokybę.
Deja, Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos
šalyse atliktų gyventojų mitybos tyrimų duo
menys rodo, kad gyventojų mitybos įpročiai
dažnai neatitinka sveikos mitybos rekomenda
cijų. Todėl ir Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų
programoje vienas iš iškeltų uždavinių – skatinti
Lietuvos gyventojus sveikai maitintis, didinant
sveikos mitybos raštingumą bei sudarant gali
mybes visoms Lietuvos gyventojų grupėms pa
sirinkti sveikatai palankų maistą.
Lietuvoje nuo 1997 m. kas penkeri–šešeri
metai atliekami nacionaliniai suaugusių gyven
tojų faktiškos mitybos, mitybos įpročių bei fizi
nio aktyvumo būklės tyrimai, kuriems būtinas
3000–5000 gyventojų imtis, reprezentuojančias
visas Lietuvos apskritis, proporcingai gyventojų
skaičiui kiekvienoje apskrityje sudaro Gyvento
jų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vi
daus reikalų ministerijos. 2013–2014 m. Sveika
tos mokymo ir ligų prevencijos centras (tyrimo
koordinatorius ir pagrindinis vykdytojas) kartu
su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais
atliko ketvirtą nacionalinį Lietuvos suaugusių
gyventojų mitybos tyrimą. 2013–2014 m. buvo
ištirti ir įvertinti 2388 suaugusių (18–64 m. am
žiaus) gyventojų mitybos įpročiai (1997 m. –
2182; 2002 m. – 1931; 2007 m. – 1936). Gyven
tojų mitybos įpročių tyrimui naudotas standar
12

tinis klausimynas – mitybos apklausos anketa,
kurią sudarė klausimai apie respondentų socio
demografinius duomenis (lytį, amžių, išsilavi
nimą, gyvenamąją vietą, užimtumą ir pan.) bei
maitinimosi įpročius (maisto pasirinkimo kri
terijai, maisto produktų vartojimo dažnumas,
maisto patiekalų sūdymas, maitinimosi regulia
rumas ir pan.).
Atliktų mitybos tyrimų duomenų palygini
mas leidžia nustatyti ir įvertinti Lietuvos suau
gusių gyventojų mitybos įpročių ypatumus ir
tendencijas bei pokyčius per pastaruosius du
dešimtmečius.
Rezultatai ir jų aptarimas. Atliktų tyrimų
duomenys parodė, kad pagrindinis Lietuvos su
augusių gyventojų maisto produktų pasirinkimo
kriterijus ir toliau išlieka kaina ir skoninės savy
bės (1 pav.), nors 2014 m. kaina jau lėmė maisto
produktų pasirinkimą beveik per pusę mažiau
negu 1997 m., kai ji buvo pagrindinis maisto
produktų pasirinkimo kriterijus didžiajai daliai
suaugusių gyventojų. Stebima, kad daugėja be
sirenkančiųjų maisto produktus pagal skonį ir
beveik nekinta maisto produktus besirenkančių
skaičius, atsižvelgiant į šeimos narių įtaką. Deja,
sveikatos gerinimo (ligų profilaktikos) tikslu
maistą renkasi palyginti maža dalis gyventojų;
2014 m. tik 13,1 proc. (2007 m. – 18,9 proc.) res
pondentų nurodė, kad renkasi maistą sveikatos
gerinimo (ligų profilaktikos) tikslu.
90
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1 pav. Respondentų pasiskirstymas (proc.) pagal maisto
produktų pasirinkimo kriterijus 1997–2014 m.

Analizuojant 2014 m. tyrimo duomenis apie
maisto produktų pasirinkimo kriterijus pagal
respondentų lytį, nustatyta, kad kaina ir skonis
vienodai svarbi tiek moterims, tiek vyrams, ta
čiau daugiau moterų, negu vyrų renkasi maisto

ir 37,3 proc. – 1–2 kartus per savaitę; 4,1 proc.
respondentų atsakė, kad bulvių nevartoja.
Į klausimą ,,Ar vartojate savo ūkyje išaugin
tas ar iš ūkininkų pirktas daržoves (įskaitant ir
bulves)?“ 66,7 proc. respondentų atsakė ,,daž
nai“, kas ketvirtas atsakė ,,retai“, o kad niekada
nevartoja savo ūkyje išaugintų ar iš ūkininkų
pirktų daržovių ir (ar) bulvių 2014 m. atsakė tik
6,6 proc. apklaustųjų.
Vertinant grūdinių produktų (duona, grū
dų košės ir kt.) vartojimo dažnumą, nustatyta,
kad 2014 m. kasdien ir kelis kartus per dieną
grūdinius produktus, kaip ir 2007 m., vartoja
tik beveik kas antras gyventojas – 52,2 proc.
(2007 m. – 58,7 proc.), iš kurių 36,8 proc. juos
vartoja kasdien ir 15,4 proc. kelis kartus per die
ną (2007 m. atitinkamai 46,9 proc. responden
tų grūdinius produktus vartojo kasdien ir 11,8
proc. kelis kartus per dieną) (3 pav.). Stebima,
kad kuo vyresni gyventojai, tuo dažniau jie var
toja grūdinius produktus, ir daugiau vyrų negu
moterų grūdinius produktus vartoja kelis kartus
per dieną.
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produktus sveikatos gerinimo (ligų profilakti
kos) tikslu, o vyrai dažniau negu moterys atsi
žvelgia į šeimos narių įtaką. Stebima, kad di
dėjant respondentų amžiui, atitinkamai didėja
maisto produktus besirenkančiųjų pagal kainą
ir mažėja besirenkančiųjų pagal skonį ir šeimos
narių įtaką, taip pat nežymiai didėja besirenkan
čiųjų sveikatos gerinimo tikslu ir pagal specialią
dietą.
Vertinant tam tikrų maisto produktų var
tojimo dažnumą, deja, stebima, kad Lietuvos
gyventojai nepakankamai dažnai vartoja švie
žias daržoves, be to, šviežių daržovių vartojimo
dažnumas per pastaruosius du dešimtmečius
netgi sumažėjo (2 pav.). 2014 m. tik trečdalis
(30,6 proc.) suaugusių gyventojų šviežias dar
žoves (išskyrus bulves) vartojo kasdien arba
beveik kasdien, iš kurių tik 3,1 proc. atsakė, kad
šviežias daržoves vartoja kelis kartus per dieną;
29,3 proc. šviežias daržoves (išskyrus bulves)
vartoja 1–2 kartus per savaitę, 38,0 proc. – 3–5
kartus per savaitę ir 1,3 proc. respondentų pa
sakė, kad daržovių nevartoja. Šviežias daržoves
(išskyrus bulves) kasdien dažniau vartoja mo
terys negu vyrai, tačiau nenustatyta statistiškai
reikšmingų skirtumų pagal šviežių daržovių
vartojimo dažnumą priklausomai nuo amžiaus
ir gyvenamosios vietos.
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2 pav. Respondentų pasiskirstymas (proc.) pagal šviežių
daržovių (išskyrus bulves) vartojimo dažnumą
1997–2014 m.

Nustatyta, kad 2014 m. virtas ar troškintas
daržoves (išskyrus bulves) kasdien vartoja tik
7,2 proc. (2007 m. – 6,1 proc.) respondentų, ir
beveik tiek pat (7,0 proc.) atsakė, kad nevarto
ja virtų ar troškintų daržovių. Dažniau kasdien
virtas ar troškintas daržoves vartoja moterys
ir pagyvenę asmenys. Nustatyta, kad kasdien
bulves vartoja 14,8 proc. respondentų, beveik
kas antras (43,1 proc.) – 3–5 kartus per savaitę

15,4

Kasdien

Kelis kartus/
dienà

2014

3 pav. Respondentų pasiskirstymas (proc.) pagal grūdinių
produktų vartojimo dažnumą 2007 m. ir 2014 m.

Nustatyta, kad didžioji dalis – 72,1 proc.
(2007 m. – 75,3 proc.) suaugusių Lietuvos gy
ventojų žuvį ir žuvies produktus vartoja 1–2
kartus per savaitę; 3–5 kartus per savaitę juos
vartoja kas dešimtas (2007 m. – 7,8 proc.) res
pondentas, o maždaug kas šeštas (15,9 proc.)
respondentas atsakė, kad žuvies ir jos produktų
iš viso nevartoja (2007 m. – 11,2 proc.). Žuvies
ir jos produktų nevartoja daugiau vyrų negu
moterų ir daugiau jaunesniojo (19–34 m.) negu
vyresniojo amžiaus asmenų.
Lyginant 2013–2014 m. tyrimo duomenis su
analogiško 2007 m. tyrimo duomenimis, nenu
statyta pokyčių dėl pieno ir jo produktų vartoji
mo dažnumo. 2014 m. pieną ir pieno produktus
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kasdien vartojo 27,3 proc. (2007 m. – 28,9 proc.)
apklaustųjų, 6,6 proc. (2007 m. – 6,7 proc.) atsa
kė, kad šių produktų iš viso nevartoja. Pieną ir
jo produktus kasdien vartoja daugiau moterų,
negu vyrų ir daugiau kaimo, negu miesto gy
ventojų.
Didžioji dauguma gyventojų (79,0 proc.)
2014 m., kaip ir 2007 m. (74,9 proc.) maistui
gaminti (kepti, virti, troškinti) vartojo aliejų,
1997 2007 2014
11,7 proc. – sviestą, 6,2 proc. – margariną ir 2,5
proc. – gyvūninius riebalus; 2007 m. maistui
gaminti sviestą vartojo – 14,6 proc., margari
5 pav. Respondentų pasiskirstymas (proc.) pagal
atsakymus į klausimą „Ar sūdote valgydami jau
ną – 8,0 proc. ir gyvūninius riebalus – 2,2 proc.
pagamintus patiekalus?“ 1997–2014 m.
respondentų (4 pav.). Įvairių riebalų rūšių var
tojimas maistui gaminti praktiškai nepriklauso
Manoma, kad valgant tuo pačiu laiku ir ne re
nuo lyties, o vyresni respondentai, nors nežy
miai, tačiau dažniau negu jaunesni maistui ga čiau kaip 3–4 kartus per parą galima sumažinti
minti renkasi gyvūninius riebalus ir sviestą, o virškinimo sistemos sutrikimų atsiradimo riziką.
Į klausimą „Ar valgote visada tuo pačiu laiku?“
rečiau – margariną ir augalinius aliejus.
2014 m. didžioji dalis apklaustųjų, 68,4 proc.
(2007 m. – 69,8 proc.) atsakė neigiamai, o kad
7 7 ,0 7 4 ,9 7 9
visada valgo tuo pačiu laiku, kaip ir 2007 m.,
5 7 ,6
atsakė tik trečdalis apklaustųjų. Visada tuo pa
čiu laiku valgo daugiau moterų negu vyrų, ir
2 8 ,9
daugiau vyresnių negu jaunesnių asmenų. Ver
1 4 ,6
1 2 ,0
1 1 ,7
7 ,6 5 ,4 8 ,0 6 ,2
5 ,9 5 ,1
tinant respondentų valgymo dažnį per parą,
2 ,2 2 ,5
per pastarąjį dešimtmetį žymesnių pokyčių
nenustatyta. 2014 m. daugiausia respondentų
valgė 3 kartus (59,1 proc.) bei keturis ir daugiau
4 pav. Respondentų pasiskirstymas (proc.) pagal maistui (26,8 proc.) kartų per dieną; 2 kartus per dieną
gaminti vartojamas riebalų rūšis 1997–2014 m.
valgo kas aštuntas (12,4 proc.), o vieną kartą per
dieną valgo tik pavieniai asmenys.
Vertinant respondentų atsakymus į klausimą
2014 m. 40,8 proc. respondentų (2007 m. –
„Ar sūdote valgydami jau pagamintus patieka
41,6 proc.) savo mitybą vertino kaip netinkamą
lus?“ ir lyginant su ankstesniais tyrimais, stebi
ir manė, kad su ja negauna pakankamai maisti
ma ta pati tendencija: nustatyta, kad tik mažiau
nių medžiagų, tačiau, palyginus 2013–2014 m.
kaip pusė suaugusių Lietuvos gyventojų nieka
tyrimo respondentų atsakymus į klausimą „Ar
da valgydami patiekalų nesūdo ir beveik visa
manote, kad Jūsų mityba tinkama (gera) ir su ja
da, net neragaudami, juos sūdo apie 7 proc. res
gaunate pakankamai maistinių medžiagų?“ su
pondentų (5 pav.). Maždaug pusė respondentų
2007 m. tyrimo duomenimis, stebime, kad pa
juos vis dėlto sūdo truputį, jei maistas nepa
didėjo (nuo 29,5 proc. iki 40,2 proc.) manančių,
kankamai sūrus. Nustatyta, kad vyrai statistiškai
kad jų mityba yra tinkama, ir sumažėjo nežinan
reikšmingai dažniau negu moterys sūdo maistą
čių, kaip vertinti savo mitybą (nuo 28,4 proc. iki
ir paragavę, ir jo neragaudami. Kuo vyresni as
18,8 proc.).
menys, tuo dažniau jo niekada nesūdo ir rečiau
Apibendrinimas ir išvados. Apibendrinant
sūdo, jei jis nepakankamai sūrus; taip pat dau
galima teigti, kad, nepaisant tiek valstybinių ir
giau kaimo negu miesto gyventojų niekada ne
visuomeninių organizacijų, tiek specialistų ir
sūdo maisto valgydami.
visos visuomenės pastangų, kad mityba taptų
sveika bei sveikatinanti ir padėtų mažinti ants
vorio ir nutukimo bei lėtinių neinfekcinių ligų
paplitimą, Lietuvos, kaip ir kitų Europos Są
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jungos šalių, vis dar nemažos gyventojų dalies
mitybos įpročiai, deja, nėra tinkami ir palankūs
sveikatai.
Atliktų Lietuvos suaugusių gyventojų mity
bos tyrimų duomenys parodė, kad pagrindiniai
maisto produktų pasirinkimo kriterijai jau daug
metų išlieka tie patys – kaina ir skonis. Nors svei
kos mitybos rekomendacijose nurodoma, kad
daržoves ir vaisius reikia vartoti ne mažiau kaip
5 kartus per dieną, Lietuvos suaugę gyventojai,
kaip ir ankstesniais metais, nepakankamai daž
nai vartoja šviežių daržovių (išskyrus bulves):
kasdien jas vartoja tik trečdalis suaugusių gy
ventojų, iš kurių tik 3,1 proc. šviežias daržoves
vartoja kelis kartus per dieną. 2014 m. du treč
daliai respondentų pasakė, kad dažnai vartoja
savo ūkyje išaugintas ar iš ūkininkų pirktas dar
žoves (įskaitant ir bulves), ir tik 7,0 proc. res
pondentų pasakė, kad niekada nevartoja savo
ūkyje išaugintų ar iš ūkininkų pirktų daržovių ir
(ar) bulvių. Kasdien ir kelis kartus per dieną grū
dinius produktus vartoja maždaug tik kas an
tras gyventojas, o žuvį ir žuvies produktus 1–2
kartus per savaitę vartoja didesnė dalis – 72,0
proc. suaugusių Lietuvos gyventojų. Nors vie
šoje erdvėje yra įvairių nuomonių dėl pieno ir
pieno produktų vartojimo būtinumo, per pasta
ruosius metus nenustatyta pokyčių dėl šių pro
duktų vartojimo dažnumo: trečdalis gyventojų
pieną ir pieno produktus vartoja kasdien, o 6,4
proc. pasakė, kad šių produktų iš viso nevartoja.
Deja, beveik nekinta asmenų, mažiau vartojan
čių druskos, – tik mažiau kaip pusė gyventojų
valgydami patiekalų nesūdo ir beveik visada,
net neragaudami, juos sūdo apie 7 proc. as
menų. Visada tuo pačiu laiku valgo tik trečdalis
apklaustųjų. Nors pastaraisiais metais daugėja
manančių, kad jų mityba yra tinkama, tačiau dar
beveik 40 proc. respondentų savo mitybą verti
na kaip netinkamą ir mano, kad su ja negauna
pakankamai maistinių medžiagų.

Todėl ir toliau būtina didinti gyventojų mi
tybos raštingumą, ugdyti sveikos mitybos
įpročius, prevencinėmis priemonėmis didinant
bendrą informuotumą ir supratimą apie sveikos
mitybos teigiamą poveikį sveikatai; sudaryti
palankias sąlygas sveikai mitybai ir gyvensenai
tiek individo ir bendruomenės, tiek nacionali
niu lygiu, numatant konkrečias rekomendacijas
maisto pramonei, kaip sukurti sveikatai palan
kesnių maisto produktų ir gėrimų aplinką bei
sudaryti galimybę vartotojams pasirinkti ir pirk
ti tokius produktus.
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2.2. Lietuvos gyventojų
mitybos, antsvorio ir nutukimo
pokyčiai per praėjusius du
dešimtmečius
Janina Petkevičienė, Vilma Kriaučionienė,
Jūratė Klumbienė

Daugeliu mokslinių tyrimų nustatyti ryšiai
tarp gyventojų mitybos ir sveikatos. Nesaikin
gas sočiųjų ir transriebalų rūgščių, cukraus bei
druskos vartojimas didina širdies ir kraujagyslių
ligų, piktybinių navikų, nutukimo, antro tipo cu
krinio diabeto ir kitų lėtinių ligų riziką [1]. Šios
ligos yra labai paplitusios tarp Lietuvos gyven
tojų ir lemia jų gyvenimo trukmę [2].
Įvairūs veiksniai ir sudėtinga jų tarpusavio
sąveika formuoja gyventojų mitybos įpročius,
kurie, laikui bėgant, keičiasi. Individo mityba
priklauso nuo pajamų, maisto kainų, kurios turi
įtakos sveiko maisto prieinamumui ir įperkamu
mui, nuo skonio ir įsitikinimų, kultūrinių tradici
jų, taip pat nuo aplinkos, socialinių ir ekonomi
nių veiksnių [3]. Per praėjusius du dešimtmečius
Lietuvoje vykusios politinės, ekonominės ir so
cialinės permainos veikė žmonių gyvenseną ir
mitybą [4, 5]. Išaugo maisto produktų pasirinki
mas. Atsirado naujų, tiek sveikatai palankių, tiek
ir nepalankių maisto produktų. Padidėjo daržo
vių ir vaisių, įvairių rūšių aliejaus, liesesnių pieno
produktų pasiūla. Deja, parduotuvių lentynose
pagausėjo ir greito maisto, nesveikų užkandžių,
konditerijos gaminių, saldintų gėrimų, kurių
vartojimą skatino reklama.
Vertingų žinių apie gyventojų mitybos įpro
čius ir jų pokyčius per dvidešimt metų sukaupta
vykdant suaugusių Lietuvos žmonių gyvense
nos stebėseną. Lietuvoje ji pradėta 1994 metais
kaip tarptautinio FINBALT HEALTH MONITOR
tyrimo, kuriame dalyvavo Suomija ir Baltijos ša
lys, dalis. Suaugusių Lietuvos žmonių gyvense
nos stebėseną vykdo Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Medicinos akademijos Visuome
nės sveikatos fakulteto mokslininkai. Tyrimai
atliekami kas antri metai. Kiekvienam tyrimui
iš Lietuvos gyventojų registro sąrašų atsitiktinai
atrenkami 20–64 metų amžiaus Lietuvos gyven
tojai (po tris tūkstančius 1994–2008 metų ir po
keturis tūkstančius 2010–2014 metų tyrimams).
Balandžio mėnesį atrinktiems žmonėms paš
tu siunčiamas klausimynas ir prašoma atsiųsti
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atsakymus per dvi savaites. Žmonėms, iš kurių
per mėnesį negaunama atsakymo, siunčiamas
antras laiškas. Per visą tyrimo laikotarpį klausi
mynus užpildė 8 738 vyrai ir 11 822 moterys (vi
dutiniškai 60,2 proc. galėjusių dalyvauti tyrime).
Mityba vertinta klausiant apie tam tikrų maisto
produktų grupių vartojimo dažnį (nuo 1998
metų) ir kitus mitybos įpročius. Informacija apie
šviežių daržovių vartojimo dažnį renkama nuo
1996 metų. Tiriamieji buvo prašomi nurodyti
savo ūgį ir svorį. Tie duomenys naudoti kūno
masės indekso (KMI) skaičiavimui: KMI=svoris
(kg)/ūgio2(m). Pagal PSO rekomendacijas, ants
voris nustatomas, kai KMI>25 kg/m2, o nutuki
mas – kai KMI >30 kg/m2 [6]. Straipsnyje patei
kiami standartizuoti pagal amžių duomenys,
pasirinkus standartu Lietuvos 20–64 metų po
puliacijos amžinę struktūrą.
Per praėjusius du dešimtmečius Lietuvos gy
ventojų mityba keitėsi. Didėjo šviežių daržovių
vartojimas (1 pav.). Beveik kasdien valgiusių
Straipsnyje
pateikiami
standartizuoti pagal
amžiǐ dalis
duomenys,padidėjo
pasirinkus standartu5,5
Lietuvos
20–64 metǐ
šviežias
daržoves
vyrų
karto,
populiacijos amžinĊ struktǌrą.
t. y.Pernuo
4 proc. 1996 metais iki 22 proc. 2014
praơjusius du dešimtmeþius Lietuvos gyventojǐ mityba keitơsi. Didơjo šviežiǐ daržoviǐ
metais,
moterų
– 6,6
atitinkamai
vartojimas
(1 pav.).oBeveik
kasdien valgiusiǐ
šviežiaskarto,
daržoves vyrǐ
dalis padidơjo 5,5 karto,nuo
t. y. nuo 4
proc. 1996 metais iki 22 proc. 2014 metais, o moterǐ – 6,6 karto, atitinkamai nuo 5 proc. iki 33 proc.
5 proc. iki 33 proc.

1 pav. Lietuvos gyventojǐ, 6–7 dienas per savaitĊ valgiusiǐ šviežiǐ daržoviǐ, dalis 1996–2014 metais.

1 pav. Lietuvos gyventojų, 6–7 dienas per savaitę
valgiusių
šviežių
daržovių,
dalis
metais
Kitǐ sveikatai palankiǐ
mitybos
Ƴproþiǐ dažnis
taip pat1996–2014
išaugo. 2014 metais
palyginti su 1998

metais daugiau vyrǐ ir moterǐ atsakơ, kad valgo košes ir dribsnius bent 3 dienas per savaitĊ (2 ir 3 pav.).
Labai padidơjo gyventojǐ, valganþiǐ vištieną, dalis. Paskutinio tyrimo duomenimis, 3,2 karto daugiau

Kitų sveikatai palankių mitybos įpročių dažnis
daugiau
ir moterǐ
nedơjo cukraus
Ƴ kavą ar
arbatą. 1998 palyginti
m. arbatą be cukraus
tik 8,8 proc.
taipvyrǐpat
išaugo.
2014
metais
sugơrơ1998
vyrǐ ir 15,2 proc. moterǐ, o 2014 m. – atitinkamai 31,5 proc. vyrǐ ir 56,4 proc. moterǐ. Išaugo moterǐ,
metais daugiau vyrų ir moterų atsakė, kad valgo
kasdien valganþiǐ vaisius, dalis. Kita vertus, sumažơjo juodos duonos vartojimas. 2014 metais 1,6 karto
košes
3suvalgo
dienas
perjuodos
savaitę
(2dieną.
ir Be
mažiau
vyrǐ irir
1,7dribsnius
karto mažiau moterǐbent
atsakơ, kad
bent 3 riekeles
duonos per
to,3šiek
tiek sumažơjo
bent kartą
per savaitĊ valganþiǐ
žuvƳ gyventojǐ dalis.
pav.).
Labai
padidėjo
gyventojų,
valgančių viš
tieną, dalis. Paskutinio tyrimo duomenimis, 3,2
karto daugiau vyrų ir 2,8 karto daugiau moterų
nei 1998 metais valgė vištieną bent 3 kartus per
savaitę. 2014 metais daugiau vyrų ir moterų ne
dėjo cukraus į kavą ar arbatą. 1998 m. arbatą be
cukraus gėrė tik 8,8 proc. vyrų ir 15,2 proc. mo
terų, o 2014 m. – atitinkamai 31,5 proc. vyrų ir
56,4 proc. moterų. Išaugo moterų, kasdien val
gančių vaisius, dalis. Kita vertus, sumažėjo juo
dos duonos vartojimas. 2014 metais 1,6 karto

vyrǐ ir 2,8 karto daugiau moterǐ nei 1998 metais valgơ vištieną bent 3 kartus per savaitĊ. 2014 metais

mažiau vyrų ir 1,7 karto mažiau moterų atsakė,
kad suvalgo bent 3 riekeles juodos duonos per
dieną. Be to, šiek tiek sumažėjo bent kartą per
savaitę valgančių žuvį gyventojų dalis.

p<0,05, palyginus su 1998 metais

4 pav. Vyrų, dažnai valgančių sveikatai nepalankius mais
to produktus, dalis (proc.) 1998 ir 2014 metais

p<0,05, palyginus su 1998 metais

2 pav. Vyrų, kurie laikosi sveikatai palankių mitybos
įpročių, dalis 1998 ir 2014 metais

p<0,05, palyginus su 1998 metais

5 pav. Moterų, dažnai valgančių sveikatai nepalankius
maisto produktus, dalis (proc.) 1998 ir 2014 metais

p<0,05, palyginus su 1998 metais

3 pav. Moterų, kurios laikosi sveikatai palankių mitybos
įpročių, dalis 1998 ir 2014 metais

Mėsos (jautienos, kiaulienos) vartojimas ma
žėjo. 2014 metais tik 11,8 proc. vyrų ir 4,9 proc.
moterų atsakė, kad beveik kasdien valgo mėsą
(4 ir 5 pav.). Deja, vyrai ėmė dažniau vartoti rū
kytus ir sūdytus mėsos produktus. Beveik pusė
vyrų juos valgė bent tris kartus per savaitę. 2014
metais tiek vyrai, tiek ir moterys dažniau sma
guriavo saldainiais nei 1998 metais. Be to, vyrai
dažniau valgė ir konditerijos gaminių. Tuo tar
pu saldžių vaisvandenių vartojimas sumažėjo.
1998 metais bent kartą per savaitę juos gėrė
42,8 proc. vyrų ir 30 proc. moterų, o 2014 me
tais – atitinkamai 35,3 proc. ir 15,9 proc.

Gyventojų klausėme, kas juos skatina keisti
mitybos įpročius. Paskutinio tyrimo duome
nimis, per praėjusius metus mitybą keitė be
veik pusė (45,8 proc.) gyventojų. Ketvirtadalis
(24,1 proc.) apklaustųjų atsakė, kad keitė mi
tybą dėl sveikatos, 8,6 proc. – dėl atsiradusių
naujų maisto produktų, 3,4 proc. – dėl pasikei
tusios šeiminės padėties, 4,9 proc. – dėl pasikei
tusio darbo pobūdžio ir 8,9 proc. – dėl pinigų
stygiaus maisto produktams įsigyti. Tik penk
tadalis (20,2 proc.) gyventojų atsakė, kad keisti
mitybą jiems patarė gydytojas, 6,2 proc. – kad
patarė kiti sveikatos priežiūros specialistai. Be
veik trečdalis (37,7 proc.) apklaustųjų teigė, kad
padidino daržovių vartojimą, 29,3 proc. sumaži
no riebalų, o 26 proc. – cukraus vartojimą, 14,8
proc. ėmė mažiau vartoti druskos.
2014 metais teiravomės, ar gyventojams
svarbu sveikai maitintis. Daugiau moterų nei
vyrų atsakė, kad joms labai svarbu ar svarbu, kad
jų mityba būtų sveika (atitinkamai 72,1 proc. ir
52,8 proc.). Didelė vyrų dalis (41,4 proc.) netu
rėjo aiškios nuomonės šiuo klausimu (pasirinko
atsakymą: „nei svarbu, nei nesvarbu“). Taip atsa
kiusių moterų buvo 25,9 proc. Savo mityba visai
nesirūpino 5,8 proc. vyrų ir 1,9 proc. moterų.
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fizinio
aktyvumo
dvidešimt
metǐ dufiziškai
kartus sumažơjo
vyrǐ, einanþiǐ Ƴ
Maisto produktų ženklinimas padeda gau ir Keitơsi
nuoir13
proc.
ikiƳproþiai.
25 Per
proc.
Deja,
aktyvių
darbą ir grƳžtanþiǐ iš jo bent 30 minuþiǐ, dalis. 1998 metais pơsþiomis Ƴ darbą ơjo 29 proc. vyrǐ, o 2014
ti informacijos apie maisto produktų kokybę. metais
žmonių
dalis išlieka nedidelė.
– tik 14 proc. vyrǐ. Moterǐ ơjimo Ƴ darbą Ƴproþiai beveik nepasikeitơ. 1998 metais ơjo Ƴ darbą ir
Maždaug pusė moterų (55,4 proc.) ir trečdalis grƳžo iš joDėl
nesveikų
mitybos
per
mažo
pơsþiomis,
sugaišdamos bent
30 minuþiǐ, 27įpročių
proc. moterǐ, ir
o 2014
metais
– 24 proc.fi
Tiriamǐjǐ
buvo klausiama, ar
dažnai jie mankštinasi
laisvalaikio
metu bent 30 minuþiǐ
aktyvumo
didelė
Lietuvos
gyventojų
dalistaip, kad
vyrų (35,9 proc.) atsakė, kad visada arba dažnai zinio
suprakaituotǐ, pagreitơtǐ kvơpavimas ir širdies susitraukimǐ dažnis. Nuo 1994 m. vyrǐ ir moterǐ,
skaito, kas parašyta maisto produkto etiketėje. atsakiusiǐ,
turi kad
perjie didelį
kūno svorį. Per dvidešimt metų
mankštinasi bent keturis kartus per savaitĊ, dalis padidơjo beveik du kartus,
Deja, maisto produkto energinė vertė ir maisto attinkamai
antsvorio
paplitimas
padidėjo
nuo 16 proc. iki 30 proc. ir nuo 13tarp
proc. iki vyrų
25 proc. Deja,
fiziškai aktyviǐnuo
žmoniǐ dalis
medžiagų sudėtis domino tik nedidelę dalį žmo išlieka
47nedidelơ.
proc. iki 59 proc., o nutukimo – nuo 10 proc.
mitybos Ƴproþiǐ ir per mažo fizinio aktyvumo didelơ Lietuvos gyventojǐ dalis turi
nių: energine verte domėjosi 14,4 proc. vyrų ir ikiDơl19nesveikǐ
proc.
(6 pav.). Turinčių antsvorio ir nutuku
per didelƳ kǌno svorƳ. Per dvidešimt metǐ antsvorio paplitimas tarp vyrǐ padidơjo nuo 47 proc. iki 59
moterų dalis buvo panaši per visą tyrimo lai
25,9 proc. moterų, o maisto medžiagų sudėti proc.,sių
o nutukimo – nuo 10 proc. iki 19 proc. (6 pav.). Turinþiǐ antsvorio ir nutukusiǐ moterǐ dalis buvo
mi – 20,6 proc. vyrų ir 28,3 proc. moterų. Dau panaši
kotarpį
(7 laikotarpƳ
pav.).(72014
m.m. 46
proc.
per visą tyrimo
pav.). 2014
46 proc.
moterǐ moterų
turơjo antsvorio,turėjo
o 17 proc. buvo
nutukusios.
giau nei pusė (57,3 proc.) vyrų ir 71,4 proc. mo antsvorio, o 17 proc. buvo nutukusios.
terų nurodė, kad juos domino informacija apie
maisto priedus (konservantus, dažiklius ir kt.).
Maisto produktų kaina buvo svarbi 58,5 proc.
vyrų ir 64,4 proc. moterų. Dauguma žmonių (76
proc. vyrų ir 87,3 proc. moterų) domėjosi maisto
produktų galiojimo terminu.
2014 m. tyrimo duomenimis, kasdien pusry
čiavo 76,5 proc. vyrų ir 81,1 proc. moterų. Dau
guma gyventojų atsakė, kad valgo pietus. Be
6 pav. Antsvorio
ir nutukimo
dažnis
tarp vyrǐ
Lietuvos
20–64
nutukimo dažnis
tarp Lietuvos 20–64
metǐ amžiaus
1994–2014
metais.
veik pusė žmonių (46,3 proc. vyrų ir 48,2 proc. 6 pav. Antsvorio ir metų
amžiaus vyrų 1994–2014 metais
moterų) pietavo namuose, trečdalis (34,5 proc.
vyrų ir 31,1 proc. moterų) valgė į darbą atsineš
tą maistą ir tik nedidelė dalis (16,7 proc. vyrų ir
18,5 proc. moterų) pietavo viešojo maitinimo
įstaigose.
Nemaža dalis gyventojų nurodė nesveikus
valgymo įpročius. Dažnai valgė skubėdami
19,7 proc. žmonių, 36 proc. dažnai valgė žiūrė
ir nutukimo dažnis
tarp Lietuvos 20–64
metǐ amžiaus
1994–2014
metais.
dami televizijos laidas ar skaitydami laikraštį, 7 pav.7Antsvorio
pav. Antsvorio
ir nutukimo
dažnis
tarpmoterǐ
Lietuvos
20–64
metų amžiaus moterų 1994–2014 metais
11,2 proc. dažnai persivalgydavo, 34,3 proc. daž
Taigi mǌsǐ tyrimas atskleidơ, kad per dvidešimt metǐ Lietuvos gyventojǐ mityba kito tiek
nai valgydavo likus mažiau nei 2 valandoms iki sveikatai palankia, tiek ir nepalankia linkme, didơjo antsvorio ir nutukimo paplitimas tarp vyrǐ.
tyrimas
atskleidė,
kad
per
dvide
miego, 22,3 proc. kartais ar dažnai užkandžiavo NepaisantTaigi
tam tikrǐ mūsų
teigiamǐ pokyþiǐ,
didelơs Lietuvos
gyventojǐ dalies
mityba
neatitinka
PSO sveikos
rekomendacijǐ [1]. Vartojama per daug gyvǌniniǐ riebalǐ ir cukraus, nepakankamai daržoviǐ,
nesveikais užkandžiais (bulvių traškučiais, sū mitybos
šimt
metų Lietuvos gyventojų mityba kito tiek
vaisiǐ ir mažai perdirbtǐ, rupiǐ grǌdiniǐ produktǐ. Per didelơ maisto davinio energinơ vertơ ir per mažas
riais skrudintais riešutais, saldumynais ir pan.). fizinissveikatai
palankia, tiek ir nepalankia linkme, di
aktyvumas skatina kǌno svorio didơjimą ir nutukimo atsiradimą. PSO rekomenduoja kasdien
Keitėsi ir fizinio aktyvumo įpročiai. Per dvide valgyti
dėjo
antsvorio
ir nutukimo
paplitimas
daržoviǐ ir vaisiǐ (bent 400
g per dieną) ir mažai
perdirbtǐ grǌdiniǐ tarp
produktǐ,vyrų.
kad gautume
biologiškai
svarbiǐ
medžiagǐ.
Cukrus ir kiti
pakankamą
kiekƳ
maistiniǐ
skaidulǐ,
antioksidantǐ
ir
kitǐ
šimt metų du kartus sumažėjo vyrų, einančių į Nepaisant tam tikrų teigiamų pokyčių, didelės
lengvai pasisavinami angliavandeniai turơtǐ sudaryti ne daugiau 10 proc. maisto davinio energinơs
Lietuvos
gyventojų dalies mityba neatitinka
darbą ir grįžtančių iš jo bent 30 minučių, dalis. vertơs,
kas atitiktǐ 50 g cukraus, jei davinio energinơ vertơ bǌtǐ 2000 kcal. Taigi reikia mažiau vartoti
PSO saldžiǐ
sveikos
rekomendacijų
[1].
Varto
1998 metais pėsčiomis į darbą ėjo 29 proc. vyrų, saldumynǐ,
gơrimǐ, mitybos
o maisto pramonơ
turơtǐ dơti mažiau cukraus
Ƴ kasdien
vartojamus
duoną. Begyvūninių
to, patariama sumažinti
riebalǐ vartojimą,
kad iš jǐ susidarytǐ
jamapavyzdžiui,
per daug
riebalų
ir cukraus,
ne ne
o 2014 metais – tik 14 proc. vyrų. Moterų ėjimo produktus,
30 proc. maisto davinio energijos. Ypaþ reikơtǐ vengti gyvǌniniǐ riebalǐ, kuriuose gausu
į darbą įpročiai beveik nepasikeitė. 1998 metais daugiau
pakankamai
daržovių, vaisių ir mažai perdirbtų,
soþiǐjǐ riebalǐ rǌgšþiǐ, didinanþiǐ cholesterolio koncentraciją kraujyje. Bǌtina sumažinti trans-riebalǐ
ėjo į darbą ir grįžo iš jo pėsčiomis, sugaišdamos rǌgšþiǐ
rupių
grūdinių
Pergaminiuose,
didelėgreito
maisto
da
Jǐ gausu konditerijos
maisto produktuose,
kiekƳ maisto davinyje. produktų.
Druskos
kiekis maisto
davinyje
neturơtǐ bǌti
didesnis nei
5 g, nes ji didina
vinioužkandžiuose.
energinė
vertė
ir per
mažas
fizinis
aktyvu
bent 30 minučių, 27 proc. moterų, o 2014 me nesveikuose
arterinƳ kraujospǌdƳ.
mas
skatina
kūno
svorio
didėjimą
ir
nutukimo
tais – 24 proc.
Kitǐ šaliǐ gyventojǐ mityba taip pat kinta [7–9]. Daugiau teigiamǐ pokyþiǐ nustatoma tose
Tiriamųjų buvo klausiama, ar dažnai jie valstybơse,
atsiradimą.
PSOir efektyviai
rekomenduoja
kasdien
kuriose yra sukurta
Ƴgyvendinama nacionalinơ
maisto irvalgyti
mitybos politika.
pavyzdžiu galơtǐ
bǌti Suomija
ir kitos 400
Šiaurơs g
Europos
kur ir
pasikeitus
gyventojǐ
daržovių
ir vaisių
(bent
pervalstybơs,
dieną)
mažai
mankštinasi laisvalaikio metu bent 30 minučių Lietuvai
mitybai sumažơjo lơtiniǐ ligǐ rizikos veiksniǐ lygiai, o vơliau ir mirtingumas nuo širdies ir kraujagysliǐ
taip, kad suprakaituotų, pagreitėtų kvėpavimas perdirbtų grūdinių produktų, kad gautume pa
ir širdies susitraukimų dažnis. Nuo 1994 m. vyrų kankamą kiekį maistinių skaidulų, antioksidan
ir moterų, atsakiusių, kad jie mankštinasi bent tų ir kitų biologiškai svarbių medžiagų. Cukrus
keturis kartus per savaitę, dalis padidėjo beveik ir kiti lengvai pasisavinami angliavandeniai tu
du kartus, atitinkamai nuo 16 proc. iki 30 proc. rėtų sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. maisto
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davinio energinės vertės, kas atitiktų 50 g cu
kraus, jei davinio energinė vertė būtų 2000 kcal.
Taigi reikia mažiau vartoti saldumynų, saldžių
gėrimų, o maisto pramonė turėtų dėti mažiau
cukraus į kasdien vartojamus produktus, pavyz
džiui, duoną. Be to, patariama sumažinti riebalų
vartojimą, kad iš jų susidarytų ne daugiau kaip
30 proc. maisto davinio energijos. Ypač reikėtų
vengti gyvūninių riebalų, kuriuose gausu so
čiųjų riebalų rūgščių, didinančių cholesterolio
koncentraciją kraujyje. Būtina sumažinti trans
riebalų rūgščių kiekį maisto davinyje. Jų gausu
konditerijos gaminiuose, greito maisto produk
tuose, nesveikuose užkandžiuose. Druskos kie
kis maisto davinyje neturėtų būti didesnis nei
5 g, nes ji didina arterinį kraujospūdį.
Kitų šalių gyventojų mityba taip pat kinta
[7–9]. Daugiau teigiamų pokyčių nustatoma
tose valstybėse, kuriose yra sukurta ir efektyviai
įgyvendinama nacionalinė maisto ir mitybos
politika. Lietuvai pavyzdžiu galėtų būti Suomi
ja ir kitos Šiaurės Europos valstybės, kur pasi
keitus gyventojų mitybai sumažėjo lėtinių ligų
rizikos veiksnių lygiai, o vėliau ir mirtingumas
nuo širdies ir kraujagyslių bei kitų lėtinių ligų
[10]. 2014 metais priimtas PSO trečiasis Europos
maisto ir mitybos veiksmų planas 2015–2020
metams [11]. Šio plano strateginis tikslas – iš
vengti priešlaikinių mirčių ir smarkiai sumažin
ti ekonominę išvengiamų, su mityba susijusių
lėtinių ligų, nutukimo ir kitų pasekmių naštą,
didinančią socialinius sveikatos skirtumus ir tu
rinčią neigiamos įtakos gerovei bei gyvenimo
kokybei. Šiam tikslui pasiekti būtina taikyti inte
gruotas, visapuses priemones, įgyvendinant Vy
riausybės parengtas strategijas, laikantis „svei
kata visose politikose“ principo. Būtini politiniai
veiksmai: maisto produktų sudėties keitimas,
mažinant riebalų, cukraus ir druskos kiekį; drau
dimas naudoti pramoniniu būdu pagamintus
transriebalus; užtikrinimas, kad vartotojai gau
tų tinkamą informaciją apie produktų maistinę
vertę ir kokybę; vaikams skirtų maisto produktų
reklamos draudimas; žiniasklaidos įtraukimas į
visuomenės mokymą apie sveikos mitybos ir fi
zinio aktyvumo naudą ir informacijos apie svei
ką mitybą, pagrįstos mokslinių tyrimų duome
nimis, sklaidą; ekonominių svertų (mokesčių,
subsidijų) taikymas, kad nesveiki maisto pro
duktai būtų brangesni, o sveiki – pigesni ir len
gviau prieinami; sveikos mitybos užtikrinimas

darželiuose, mokyklose, darbovietėse, sveika
tos priežiūros įstaigose; aplinkos, palankios fizi
niam aktyvumui, sukūrimas ir kitos priemonės.
Sveikatos priežiūros specialistai taip pat turėtų
daugiau dėmesio skirti gyventojų konsultavi
mui sveikos mitybos klausimais.
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2.3. Lietuvos gyventojų žinios
apie mitybos ir cholesterolio
koncentracijos kraujyje įtaką
sveikatai

mumu šiomis ligomis šalių Europoje, nors tradi
cinių rizikos veiksnių paplitimas mažai skiriasi.
Tikėtina, kad Lietuvos gyventojai per mažai dė
mesio skiria savo sveikatai ir mitybai, neįvertina
šių ligų prevencinių priemonių reikšmės, yra že
Rimantas Stukas, Valerij Dobrovolskij
mas gyventojų sveikatos raštingumas.
Tyrimo tikslas – ištirti Lietuvos gyventojų
Širdies ir kraujagyslių sistemos ligos yra vie
mitybos įpročius, supratimą ir nuomonę apie
na iš pagrindinių mirties priežasčių visoje Eu
maitinimosi bei cholesterolio koncentracijos
ropoje [1, 2]. Su amžiumi susijęs mirtingumas
kraujyje įtaką sveikatai.
nuo širdies ir kraujagyslių sistemos ligų didėja
daugelyje Europos Sąjungos šalių [3]. Sergamu
Tyrimo metodika
mas ūmiu miokardo infarktu Lietuvoje yra vie
Apklausoje dalyvavo 1011 nuo 18 iki 75 metų
nas didžiausių Europoje ir kiekvienais metais vis
amžiaus Lietuvos gyventojų. Taikytas tiesioginio
auga [4]. Didelis sergamumas ir mirtingumas
interviu metodas. Tyrime naudotas daugiapa
nuo šių ligų skatina įvairiais aspektais analizuoti
kopės stratifikuotos tikimybinės atrankos me
ligų rizikos veiksnius. Dalis žmonių turi ne vie
todas. Šis atrankos metodas užtikrina duomenų
ną, bet visą kompleksą rizikos veiksnių, atsilie
reprezentatyvumą, t. y. kiekvienas šalies namų
piančių širdies ir kraujagyslių ligų atsiradimui ir
ūkis turi vienodas galimybes būti apklaustas, ir
progresavimui. Metabolinis sindromas, kuris yra
atrankinė visuma pagal tikslinius kriterijus ati
metabolizmo sutrikimų spektrą sujungiantis ri
tinka generalinę visumą (iš viso 65 atrankiniai
zikos veiksnys, gerokai didina širdies ir krauja
taškai). Tyrimo rezultatai reprezentuoja šalies
gyslių ligų atsiradimo ir ankstyvos mirties riziką
gyventojų nuo 18 iki 75 metų nuomones ir ver
[5]. Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniais,
tinimus. Tyrimas atliktas 2014 metų sausio mė
kurie pastaruoju laikotarpiu yra vertinami kaip
nesį. Statistinė duomenų analizė atlikta naudo
metabolinio sindromo komponentai, yra nutu
jant SPSS 21.0 statistinę programą. Skirtumas
kimas, aterogeninė dislipidemija, t. y. padidėjusi
tarp grupių vertintas taikant tradicinį statistikos
trigliceridų ir maža didelio tankio lipoproteinų
metodą – χ2 testą. Skirtumas laikytas statistiškai
cholesterolio koncentracija, padidėjęs arterinis
reikšmingu, kai p<0,05.
kraujospūdis, rezistentiškumas insulinui ir gliu
kozės intolerancija [6, 7].
Tyrimo rezultatai
Lietuvos gyventojų mitybos įpročių tyrimai
Tyrimo rezultatai parodė, kad didžioji da
rodo, kad mityba neatitinka sveikos mitybos re
lis apklaustųjų (43,2 proc.) cholesterolio kiekį
komendacijų ir yra palanki širdies ir kraujagyslių
kraujyje tikrinasi rečiau nei kartą per 5 metus
ligoms plisti [8]. Gausių epidemiologinių ir klini
arba iš viso nesitikrina. Tik 25,3 proc. respon
kinių tyrimų duomenimis, kiekvienas metaboli
dentų kartą per metus pasitikrina cholesterolio
nio sindromo komponentas yra savarankiškas
kiekį kraujyje. Cholesterolio kiekį kraujyje kartą
širdies ir kraujagyslių sistemos ligų rizikos veiks
per metus ir kartą per 3 metus dažniau nurodė
nys [6, 9]. Greta kitų veiksnių, mitybai čia tenka
tikrinančios moterys nei vyrai, rečiau nei kartą
ypatingai svarbus vaidmuo [10, 11].
per 5 metus arba visai nesitikrinantys dažniau
Pagrindinių širdies ir kraujagyslių sistemos
nurodė vyrai nei moterys, skirtumas statistiškai
ligų rizikos veiksnių paplitimas skirtingose Eu
reikšmingas (1 lentelė).
ropos šalyse mažai skiriasi [12]. Kyla klausimas,
kodėl Lietuva yra viena iš pirmaujančių serga
1 lentelė. Cholesterolio kiekio kraujyje tikrinimosi dažnumas, priklausomai nuo lyties
Cholesterolio kiekio
Lytis
kraujyje tikrinimosi
Iš viso
χ2
Vyrai proc. (n) Moterys proc. (n)
dažnumas
Kartą per mėnesį
0,2 (1)
0,9 (5)
0,6 (6)
Kelis kartus per metus
8,2 (38)
11,2 (61)
9,8 (99)
2,494
20

p
0,227*
0,114

Cholesterolio kiekio
kraujyje tikrinimosi
dažnumas
Kartą per metus
Kartą per 3 metus
Kartą per 5 metus
Rečiau / nesitikrinu

Lytis
Vyrai proc. (n)

Moterys proc. (n)

22,0 (102)
8,6 (40)
6,5 (30)
54,5 (253)

28,2 (154)
21,0 (115)
5,1 (28)
33,6 (184)

Iš viso

χ2

p

25,3 (256)
15,3 (155)
5,7 (58)
43,2 (437)

5,055
29,752
0,842
44,632

0,025
<0,05
0,359
<0,05

*Fišerio tikslusis testas

Analizuojant cholesterolio kiekio kraujyje
tikrinimosi dažnumą pagal amžių, nustatyta,
kad cholesterolio kiekį kraujyje kelis kartus per
metus daugiau tikrinasi 50 m. ir vyresni gy
ventojai (21,1 proc.) nei 18–34 metų (0,6 proc.)
(χ2=74,315; df=1; p<0,05) ir nei 35–49 metų
(4,7 proc.) gyventojai (χ2=35,559; df=1; p<0,05),
skirtumas statistiškai reikšmingas. Cholesterolio
kiekį kraujyje kartą per metus taip pat daugiau
tikrinasi 50 m. ir vyresni gyventojai (36,2 proc.)
nei 18–34 metų (7,4 proc.) (χ2=85,261; df=1;
p<0,05), skirtumas statistiškai reikšmingas. Tarp
nurodžiusiųjų, kad cholesterolio kiekį tikrinasi
rečiau nei kartą per 5 metus arba visai nesitikri
na, daugiau yra 18–34 metų (77,4 proc.) nei 35–
49 metų (36,6 proc.) (χ2=104,733; df=1; p<0,05)
ir nei 50 m. ir vyresnių respondentų (18,8 proc.)
(χ2=252,546; df=1; p<0,05), skirtumas statistiš
kai reikšmingas.
Ketvirtadalis apklaustųjų laikosi rekomen
dacijos kartą per metus pasitikrinti choleste
rolio kiekį kraujyje. Kad per pastaruosius 1–2
metus buvo nustatyta padidėjusi cholesterolio
koncentracija kraujyje, nurodė 27,7 proc. res
pondentų. Vyrai (31,8 proc.) dažniau nei mote
rys (25,1 proc.) teigė, jog jiems buvo nustaty
tas padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje per
pastaruosius 1–2 metus, skirtumas nėra statis
tiškai reikšmingas. Tik 39,5 proc. apklaustųjų
(44,1 proc. moterų ir 31,8 proc. vyrų, skirtumas
statistiškai reikšmingas) nurodė, kad jiems ne
buvo nustatyta padidėjusi cholesterolio kon
centracija kraujyje.
Analizuojant atsakymus į klausimą „Ar buvo
anksčiau nustatyta padidėjusi cholesterolio
koncentracija kraujyje“ pagal respondentų

amžių, nustatyta, kad 50 m. amžiaus ir vyresni
(34,7 proc.) dažniau nei 35–49 metų responden
tai teigė, kad jiems buvo nustatytas padidėjęs
cholesterolio kiekis kraujyje per pastaruosius
1–2 metus, skirtumas statistiškai reikšmingas
(χ2=6,745; df=1; p=0,009).
Analizuojant atsakymus į klausimą „Ar buvo
anksčiau nustatyta padidėjusi cholesterolio
koncentracija kraujyje?“ pagal respondentų iš
silavinimą, nustatyta, kad vidurinio išsilavinimo
respondentai (30,9 proc.) dažniau nei aukštojo
išsilavinimo respondentai teigė, kad jiems buvo
nustatytas padidėjęs cholesterolio kiekis krau
jyje per pastaruosius 1–2 metus, skirtumas sta
tistiškai reikšmingas (χ2=7,625; df=1; p=0,006).
Tyrimo rezultatai parodė, kad 6,3 proc. ap
klaustųjų savo mitybą vertino kaip labai „riebią“,
nes daug vartoja gyvulinių riebalų. 37,4 proc.
apklaustųjų savo mitybą vertino kaip vidutiniš
kai „riebią“, jie maždaug kartą per dieną valgo
gyvulinių riebalų. Taigi 43,7 proc. apklaustųjų
mityba palanki cholesterolio koncentracijos
kraujyje didėjimui. 32,6 proc. respondentų nu
rodė, kad jų mityba „neriebi“, gyvulinius rieba
lus vartoja ne kasdien, o 14,4 proc. nurodė, kad
vertina savo mitybą kaip „liesą“, nes gyvulinius
riebalus vartoja labai retai. Visai gyvulinių rieba
lų nevartoja 9,2 proc. apklaustųjų. Nagrinėjant
respondentų subjektyvų mitybos vertinimą pa
gal lytį, nustatyta, jog vyrai dažniau nei moterys
nurodė, kad jų mityba labai ar vidutiniškai riebi,
skirtumas statistiškai reikšmingas. Atitinkamai
dažniau moterys nei vyrai nurodė, kad jų mity
ba liesa arba visai nevartoja gyvulinių riebalų,
skirtumas statistiškai reikšmingas (2 lentelė).
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2 lentelė. Vyrų ir moterų subjektyvus savo mitybos vertinimas
Lytis
Subjektyvus savo mitybos
Iš viso
Vyrai proc. (n) Moterys proc. (n) proc. (n)
vertinimas
Labai „riebi“, vartoja daug
gyvulinių riebalų
Vidutiniškai „riebi“, maždaug
kartą per dieną valgo
gyvulinių riebalų, pvz., sviesto
Neriebi, gyvulinius riebalus
vartoja ne kasdien
Liesa, gyvulinius riebalus
vartoja labai retai
Visai nevartoja gyvulinių
riebalų

p

9,7 (45)

3,5 (19)

6,3 (64)

16,405

<0,05

42,0 (195)

33,5 (183)

37,4 (378)

7,878

0,005

33,4 (155)

32,2 (176)

32,6 (330)

0,172

0,678

9,7 (45)

18,5 (101)

14,4 (146) 15,613

<0,05

5,2 (24)

12,4 (68)

Analizuojant respondentų subjektyvų mity
bos vertinimą pagal amžių, nustatyta, kad savo
mitybą kaip „vidutiniškai riebią“ daugiau įverti
no 35–49 m. amžiaus (41,7 proc.) nei 18–34 m.
amžiaus (32,9 proc.) gyventojai, skirtumas sta
tistiškai reikšmingas (χ2=4,967; df=1; p=0,026).
Analizuojant respondentų subjektyvų mitybos
vertinimą pagal išsilavinimą, statistiškai reikš
mingo skirtumo nenustatyta. Pajamos, tenkan
čios vienam namų ūkio nariui, subjektyviam
savo mitybos vertinimui reikšmingos įtakos
taip pat neturėjo. Vertinant respondentų su
bjektyvų mitybos vertinimą pagal gyvenamąją
vietą, nustatyta, kad savo mitybą kaip „viduti
niškai riebią“ daugiau įvertino kaimo gyven
tojai (40,7 proc.) nei didelių miestų gyventojai
(32,1 proc.), skirtumas statistiškai reikšmingas
(χ2=5,631; df=1; p=0,018).
Įvertinus respondentų cholesterolio koncen
tracijos didėjimui įtaką turinčių maisto produk
tų vartojimo dažnumą paaiškėjo, kad dažniau
siai vartojami maisto produktai yra kiaušiniai,
kiaulienos faršas, grietinė bei sviestas.
Kiekvieną dieną kiaušinius valgo 8 proc. res
pondentų, 3–5 kartus per savaitę – 30,2 proc.
respondentų. Kiaulienos faršo kasdien valgo
6,2 proc., 3–5 kartus per savaitę – 22,6 proc.
respondentų. Sviesto kiekvieną dieną vartoja
20,5 proc., 3–5 kartus per savaitę – 28,2 proc.
respondentų. 30 proc. ir daugiau riebumo grie
tinę kasdien valgo 10,2 proc., 3–5 kartus per
savaitę – 22 proc. apklaustųjų. Kietą fermentinį
sūrį kasdien valgo 3 proc., 3–5 kartus per savai
tę – 21,5 proc. apklaustųjų.
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χ2

9,2 (93)

15,992

<0,05

Vertinant respondentų nuomonę apie cho
lesterolio koncentracijos kraujyje įtaką sveika
tai, nustatyta, kad aštuoni iš dešimties respon
dentų (81,6 proc.) mano, kad padidėjusi choles
terolio koncentracija turi įtakos jų sveikatai. Su
nuomone, jog padidėjusi cholesterolio koncen
tracija kraujyje turi įtakos sveikatai, yra dažniau
linkusios sutikti moterys (84,6 proc.) nei vyrai
(78,0 proc.), skirtumas statistiškai reikšmingas
(χ2=7,342; df=1; p=0,007).
Analizuojant respondentų nuomonę apie
cholesterolio koncentracijos kraujyje įtaką svei
katai pagal respondentų amžių, nustatyta, kad
su nuomone, jog padidėjusi cholesterolio kon
centracija kraujyje turi įtakos sveikatai, daugiau
sutinka 50 m. ir vyresni gyventojai (90,2 proc.)
nei 18–34 m. amžiaus gyventojai (68,8 proc.),
skirtumas statistiškai reikšmingas (χ2=52,842;
df=1; p=0,000). Taip pat su šia nuomone dau
giau sutinka 35–49 metų amžiaus respondentai
(84,8 proc.) nei 18–34 m. amžiaus respondentai
(68,8 proc.), skirtumas statistiškai reikšmingas
(χ2=21,148; df=1; p=0,007).
Vertinant apklaustųjų nuomonę apie cho
lesterolio koncentracijos kraujyje įtaką širdies
ir kraujagyslių ligų atsiradimui, nustatyta, kad
statistiškai reikšmingos dažniau moterys teigė,
kad padidėjusio cholesterolio koncentracija
kraujyje labai didina širdies ir kraujagyslių ligų
riziką. Vyrai mano, jog padidėjęs cholesterolio
kiekis šiek tiek didina tokių ligų riziką. Kad labai
didina, nurodė 62,1 proc. respondentų, kad šiek
tiek didina – 26,8 proc. respondentų (3 lentelė).

3 lentelė. Vyrų ir moterų nuomonė apie cholesterolio koncentracijos kraujyje įtaką širdies ir
kraujagyslių ligų rizikai
Lytis
Ar padidėjusi cholesterolio
Iš viso
koncentracija kraujyje didina
χ2
p
Vyrai
Moterys
proc. (n)
širdies ir kraujagyslių ligų riziką?
proc. (n)
proc. (n)
Labai didina
52,8 (245)
70,0 (383) 62,1 (628) 16,881
<0,05
Šiek tiek didina
33,0 (153)
21,6 (118) 26,8 (271) 16,635
<0,05
Nedidina
2,2 (10)
3,1 (17)
2,7 (27)
0,877
0,349
Nežino
12,1 (56)
5,3 (29)
8,4 (85) 14,930
<0,05

Analizuojant respondentų nuomonę apie
Populiariausi informacijos šaltiniai apie cho
cholesterolio koncentracijos kraujyje įtaką lesterolio poveikį sveikatai yra televizijos laidos
širdies ir kraujagyslių ligų atsiradimui pagal (36,2 proc.), gydytojo konsultacijos (29,7 proc.)
respondentų šeiminę padėtį, nustatyta, kad bei straipsniai internete (12,2 proc.) (2 pav.).
daugiau vedusieji, ištekėjusiosios ar gyvenan
tys neregistruotoje santuokoje (62,7 proc.) nei
nevedę ar neištekėjusios (53,9 proc.) teigė, jog
padidėjusio cholesterolio koncentracija kraujy
je labai didina širdies ir kraujagyslių ligų riziką,
skirtumas statistiškai reikšmingas (χ2=5,874;
df=1; p=0,015).
Tyrimo rezultatai parodė, kad svarbiausias
kriterijus renkantis maisto produktus yra pro
dukto kaina – taip nurodė 36,2 proc. apklaustų
jų (1 pav.).
2 pav. Informacijos šaltiniai apie cholesterolio poveikį
sveikatai

1 pav. Respondentų pasiskirstymas (proc.) pagal maisto
produktų pasirinkimo kriterijus

Palyginus šio tyrimo duomenis su Lietuvos
gyventojų mitybos įpročių ankstesnių tyrimų
duomenimis galima konstatuoti, kad Lietuvos
gyventojų mitybos įpročiai išlieka nesveiki, ne
atitinka sveikos mitybos rekomendacijų, palan
kūs širdies kraujagyslių ligų plitimui [8, 13, 14].
Didelė gyventojų dalis per retai tikrinasi choles
terolio koncentraciją kraujyje.

Kainą dažniau įvardijo vyrai (38,6 proc.) nei IŠVADOS
moterys (24,9 proc.), skirtumas statistiškai reikš 1. Tik ketvirtadalis tyrimo dalyvių tikrinasi
cholesterolio koncentraciją kraujyje kartą
mingas (χ2=22,015; df=1; p<0,05). Skonį dau
per metus, 15,3 proc. – kartą per 3 metus.
giau įvardijo 18–34 m. amžiaus respondentai
43,2 proc. respondentų tikrinasi cholestero
(46,9 proc.) nei 35–49 m. amžiaus respondentai
lio kiekį rečiau nei kartą per 5 metus arba vi
(23,6 proc.), skirtumas statistiškai reikšmingas
2
sai nesitikrina.
(χ =35,694; df=1; p<0,05). Į produkto naudą
sveikatai dėmesį kreipė tik 20,2 proc. apklaus 2. Dažniausiai Lietuvos gyventojų vartojami
cholesterolio koncentraciją kraujyje didinan
tųjų, dažniau moterys (24,3 proc.) nei vyrai
tys maisto produktai yra kiaušiniai, kiaulie
(15,3 proc.), skirtumas statistiškai reikšmingas
2
nos faršas, grietinė bei sviestas.
(χ =12,661; df=1; p<0,05).
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3. Kaina (36,2 proc.) yra pats svarbiausias krite
rijus renkantis maisto produktus. Antras svar
biausias kriterijus yra skonis (31,2 proc.), tre
čias – produkto nauda sveikatai (20,2 proc.).
4. Aštuoni iš dešimties respondentų (81,6 proc.)
mano, jog padidėjusi cholesterolio koncen
tracija turi įtakos jų sveikatai, 62,1 proc. su
pranta, kad padidėjusi cholesterolio koncen
tracija kraujyje didina širdies ir kraujagyslių
ligų riziką.
5. Populiariausi informacijos šaltiniai apie
cholesterolio poveikį sveikatai yra televizi
jos laidos (36,2 proc.), gydytojo konsulta
cijos (29,7 proc.) bei straipsniai internete
(12,2 proc.).
6. Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai palan
kūs širdies kraujagyslių ligų plitimui, didelė
gyventojų dalis per retai tikrinasi cholestero
lio koncentraciją kraujyje.
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2.4. Maisto sauga ir mityba –
situacijos analizė ir ateities
iššūkiai

Jonas Milius, Zenonas Stanevičius, Jurgita Sa
vickaitė, Aušra Išarienė, Deividas Kliučinskas,
Marius Masiulis
Pasaulio sveikatos organizacijos Europos
regiono biuro patvirtintame 2015–2020 m.
Europos maisto ir mitybos veiksmų plane pa
brėžiama, kad mityba yra vienas svarbiausių
veiksnių, darančių įtaką Europos šalių gyvento
jų sveikatai ir gyvenimo gerovei. Pripažįstama,
kad maisto saugos problemos, prasta mityba,
antsvoris ir nutukimas bei šių veiksnių nulemtos
ligos sukelia didelę socialinę ir finansinę naštą
bendrai šalių ekonomikai ir atskirai kiekvienam
individui. Be to, didėjantis domėjimasis mais
to gamybos technologijomis ir maisto sauga
lemia nuolat augantį vartotojų nepakantumą
galimiems pavojams sveikatai, kylantiems dėl
netinkamos maisto saugos ar prastos mitybos.
Pavyzdžiui, 2012 m. „Eurobarometro“ vykdytos
Europos Sąjungos valstybių gyventojų apklau
sos duomenimis, daugiau kaip 60 proc. apklaus
tųjų Lietuvoje maisto produktų saugą ir kokybę
įvertino kaip labai tikėtiną ar tikėtiną grėsmę jų
sveikatai. Ypatingą susirūpinimą ir nepakantu
mą visuomenėje kelia dėl maisto produktų kilę
ūmūs žarnyno susirgimai ar toksinės infekcijos,
teršalų maisto produktuose, naujų technologi
jų, taikomų žemės ūkyje ir maisto pramonėje,
keliami pavojai. Pažymėtina ir tai, kad klestint
globaliai prekybai maistu ir žaliavomis, vietinės
maisto saugos problemos vis dažniau tampa re
gioninėmis ar net tarptautinėmis.
Tad, kalbant apie rūpinimąsi visuomenės
gerove ir sveikata, būtinas tampa profesiona
lus tarptautinis bendradarbiavimas, efektyvios,
aukščiausio lygmens kontrolės priemonės ir
metodai, skirti maisto saugai užtikrinti ir paska
tinti sveikatai palankesnės mitybos įpročių for
mavimą visuomenėje.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (to
liau – VMVT), analizuodama valstybinės maisto
saugos ir kokybės kontrolės duomenis bei pro
blemas, kylančias maisto saugai ir kokybei Eu

ropos Sąjungos (toliau – ES) ar globaliu mastu,
2014 metais išskyrė keletą pagrindinių proble
minių aspektų.
Maisto sauga
Remiantis ES veikiančios Skubiųjų prane
šimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos
(angl. RASFF) duomenimis, 2014–2013 metais
ES dažniausiai vartotojams buvo pateikti sau
gos reikalavimų neatitinkantys vaisiai ir dar
žovės, žuvininkystės produktai ir riešutai ar jų
produktai. Kiek mažesnis pažeidimų skaičius
nustatytas tiriant specialius maisto produktus
ir maisto papildus, paukštieną ir jos produktus,
su maistu besiliečiančias medžiagas, mėsą ir jos
produktus, prieskonius ir vaistažoles, grūdus ir
duonos gaminius bei kt.

1 pav. Nesaugaus maisto pateikimo atvejai (paskelbti
RASFF pranešimai) Europos Sąjungoje pagal produktų
grupes (2013–2014 m.)

Ypatingą susirūpinimą kelia smarkiai au
gantis nesaugių specialaus maisto produktų ir
maisto papildų pateikimo vartotojams atvejų
skaičius. Šiuose maisto produktuose dažniausiai
nustatomos draudžiamos veikliosios medžia
gos, netinkamos vitaminų ir mineralų formos
bei jų kiekiai ir kita.
Aktualios išlieka mikotoksinų (ypač aflatok
sinų) koncentracijų riešutuose, sunkiųjų metalų
ir histamino (alergenas) likučių žuvininkystės
produktuose problemos. Tačiau, vykdant su
griežtintą kontrolę visoje ES, per keletą pasta
rųjų metų pavyko gerokai sumažinti atvejų, kai
vartotojams pateikiami nesaugūs viešojo mai
tinimo gaminiai ir užkandžiai (~51 proc., mėsa
ir jos produktai (~38 proc.) ar su maistu besilie
čiančios medžiagos (22 proc).


http://www.euro.who.int/en/about-us/governance/
regional-committee-for-europe/past-sessions/64th-ses
sion/documentation/working-documents/eurrc6414european-food-and-nutrition-action-plan-20152020
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rinkoje – tai greitai gendantys produktai (mėsa
ir mėsos subproduktai, mėsos, konditerijos ga
miniai, salotos, mišrainės, padažai, pienas ir jo
produktai).

2 pav. Nesaugaus maisto pateikimo atvejai (paskelbti
RASFF pranešimai) Lietuvoje pagal produktų grupes
(2013–2014 m.)

Maisto produktų saugos pažeidimų statistika
Lietuvoje atitinka bendrąjį ES vidurkį. Dažniau
siai saugos pažeidimų, galinčių daryti įtaką var
totojų sveikatai, nustatoma tiriant maisto papil
dus, riešutus ir jų produktus, vaisius ir daržoves,
žuvį ir jos produktus. Dažniausiai rizika maisto
produktų saugai kyla dėl: draudžiamų sudėti
nių dalių (dažniausiai – maisto papilduose), mi
kotoksinų, neteisėtai panaudotų maisto priedų,
patogeninių mikroorganizmų, cheminio užterš
tumo (sunkieji metalai, policikliniai aromatiniai
angliavandeniai), svetimkūnių.
Reikia pažymėti, kad pastaraisiais metais Lie
tuvoje smarkiai sumažėjo nesaugios mėsos ir jos
produktų pateikimo rinkai atvejų (iki 50 proc.),
nei vieno pažeidimo nenustatyta tiriant nealko
holinių gėrimų saugą.
2014 m. VMVT nustatė ir dėl įvairių pažei
dimų uždraudė realizuoti 2419 t įvairių maisto
produktų. Didžiausia šių produktų dalis sulai
kyta importo kontrolės metu, o mažiausia – ga
mybos įmonėse. Daugiausia nustatyta saugos
(833 t), kokybės (715 t), kitų reikalavimų (709 t)
ir tinkamumo vartoti terminų (109 t) neatitiku
sių maisto produktų.
Apibendrinant nesaugaus maisto pateikimo
vartotojams 2014 m. atvejus (neskaitant impor
to kontrolės duomenų), išryškėjo tendencija,
kad didžioji dalis nesaugių maisto produktų,
pasiekiančių vartotojus, yra „sugadinami“ di
dmeninės ar mažmeninės prekybos bei viešojo
maitinimo įmonėse.
Didmeninėje ir mažmeninėje prekyboje, vie
šojo maitinimo įmonėse gana dažni atvejai, kai
produktai parduodami pasibaigus tinkamumo
vartoti terminui, neaiškios kilmės, netinkamo
ženklinimo ar kokybės, kai neužtikrinamos pro
duktų laikymo sąlygos ir kt.
Kelerių metų valstybinės kontrolės duomenų
analizė rodo, kad rizikingiausi maisto produktai
26

3 pav. Rizikingiausi maisto produktai 2012–2014 metais

Dar vienas svarbus faktorius maista saugos
rodikliams Lietuvoje – tai vis dar gan paplitusi
nelegali prekyba maisto produktais. Sudėtinga
šios veiklos kontrolė ir užkardymas bei palygin
ti menkas kai kurių vartotojų išmanymas apie
maisto saugą lemia tai, kad tebėra paplitusi pre
kyba maisto produktais nepatvirtintose vietose
(gatvėse, šalia parduotuvių ar turgaviečių, dau
giabučių kiemuose ir pan.). Pastebima, kad vis
labiau prieinamomis tampančių informacinių
technologijų dėka didėja nelegalios nuotoli
nės prekybos maisto produktais atvejų skaičius.
Nelegalių pardavėjų vartotojams keliamą riziką
didina tai, kad maisto saugos ar kitokio vartoto
jų teisių pažeidimo atveju nelegalus pardavėjas
neprisiima jokios atsakomybės, dažnai jo net
neįmanoma nustatyti.

4 pav. Atsakingo pirkimo patarimai

Ūmių infekcinių žarnyno susirgimų
Tokie rezultatai pasiekti taikant sistemingas
protrūkių, kilusių dėl maisto tvarkymo
ir efektyvias prevencijos priemones, šviečiant
subjektų veiklos, duomenys
visuomenę, viešinant visus atvejus bei protrūkį
ǋmiǐ infekciniǐ
žarnyno susirgimǐ
kilusiǐužregistruoja
dơl maisto tvarkymosukėlusias
subjektǐ veiklos,
Lietuvoje
kasmet protrǌkiǐ,
vidutiniškai
priežastis. Teigiamą ilgalaikį rezulta
duomenys
ma apie 20 tūkst. per maistą ir vandenį plintan tą davė VMVT direktoriaus 2013-03-08 įsakymu
žarnyno
infekcinių
susirgimų
Salmo
B1-141
„Dėl maisto saugos ir higienos“ įvesti
Lietuvoje čių
kasmet
vidutiniškai
užregistruojama
apie 20atvejų.
tǌkst. per
maistą ir Nr.
vandenƳ
plintanþiǐ
nyno infekciniǐ neliozė
susirgimǐ ir
atvejǐ.
Salmoneliozơ
ir
kampilobakteriozơ
yra
dažniausiai
registruojamos
per
kampilobakteriozė yra dažniausiai re draudimai vartotojams
į pobūvius atsinešti kitų
istą plintanþios zoonozơs visoje ES ir Lietuvoje. Ligoniǐ apklausos duomenimis, daugiau nei 70
gistruojamos
per
maistą
plintančios
zoonozės
gamintojų
ar
savo
ruoštus
maisto produktus,
oc.asmenǐ nurodo užsikrơtĊ namǐ aplinkoje.
visoje ES ir Lietuvoje. Ligonių apklausos duo gaminius ar patiekalus. Priėmus šį įsakymą pro
5 pav. Užsikrơtimo
ǌmiomis
infekcinơmis
ligomis
vietos.
ǋmiǐ infekciniǐ
žarnyno
susirgimǐ
protrǌkiǐ,
kilusiǐ dơl maisto
tvarkymotrūkių
subjektǐ skaičius
veiklos,
menimis,
daugiau
nei 70
proc.asmenų
nurodo
sumažėjo per 50 proc.
Šaltinis. Užkreþiamǐjǐ ligǐ ir AIDS centras. duomenys
užsikrėtę namų aplinkoje.
Viešojo maitinimo įmonių higienos reikala
Lietuvoje kasmet vidutiniškai užregistruojama apie 20 tǌkst. per maistą ir vandenƳ plintanþiǐ
vimų
įgyvendinimo vertinimo (reitingavimo)
žarnyno infekciniǐ susirgimǐ atvejǐ. Salmoneliozơ ir kampilobakteriozơ yra dažniausiai registruojamos per
maistą plintanþios zoonozơs visoje ES ir Lietuvoje. Ligoniǐ apklausos duomenimis,
daugiau neiįdiegimas
70
sistemos
taip pat prisidėjo skatinant
proc.asmenǐ nurodo užsikrơtĊ namǐ aplinkoje.
verslo atsakomybę ir vartotojų motyvuotą do
5 pav. Užsikrơtimo ǌmiomis infekcinơmis ligomis vietos.
mėjimąsi viešojo maitinimo įmonių veikla.
Šaltinis. Užkreþiamǐjǐ ligǐ ir AIDS centras.
2014 m. planinių patikrinimų metu buvo įver
tinta 1951 viešojo maitinimo įmonė (21 proc.),
aukščiausiais – 4 ir 5 balais – įvertintos 63 proc.,
3 balais – 30 proc., 1 ir 2 balais – 7 proc. viešojo
maitinimo įmonės.

Prognozuojama, kad prioritetinėmis sritimis
5 pav. Užsikrėtimo ūmiomis infekcinėmis ligomis vietos. ateityje išliks paruoštų vartoti maisto produktų
Šaltinis. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
pateikimas vartotojams prekybos vietose, mai
Valstybinơs maisto kontrolơs duomenimis, kasmet mažơja ǌmiǐ infekciniǐ žarnyno susirgimǐ
tinimo paslaugų kokybė vaikų stovyklose ar
otrǌkiǐ, kilusiǐ dơl maisto tvarkymo subjektǐ veiklos (2005 m. – 35 protrǌkiai, 2014 m. – 8 protrǌkiai).
Valstybinės
maisto
kontrolės
duomenimis,
renginių metu.
ip pat mažơja susirgusiǐ asmenǐ skaiþius (2006 m. – 374, 2014 m. – 62).
kasmet mažėja ūmių infekcinių žarnyno susir
6 pav. ǋmiǐ infekciniǐ žarnyno susirgimǐ protrǌkiǐ, kilusiǐ dơl maisto tvarkymo subjektǐ veiklos,
Valstybinơs
maisto kontrolơs
duomenimis,
kasmet mažơja
ǌmiǐ infekciniǐ
žarnyno susirgimǐ
gimų
protrūkių,
kilusių
dėl maisto
tvarkymo
su Medžiagų
liekanų gyvūnuose ir jų mėsoje,
namika ir susirgusiǐ
asmenǐ
skaiþius 2003–2014
m.
protrǌkiǐ, kilusiǐ dơl maisto tvarkymo subjektǐ veiklos (2005 m. – 35 protrǌkiai, 2014 m. – 8 protrǌkiai).
piene, paukštienoje, kiaušiniuose,
bjektų
veiklos
(2005
m.(2006
– 35m.protrūkiai,
Taip pat mažơja
susirgusiǐ
asmenǐ
skaiþius
– 374, 2014 m. –2014
62). m. –
8 protrūkiai). Taip pat mažėja susirgusių asmenų žvėrienoje, žuvyse ir meduje stebėsena
6 pav. ǋmiǐ infekciniǐ žarnyno susirgimǐ protrǌkiǐ, kilusiǐ dơl maisto tvarkymo subjektǐ veiklos,
Nuo 1998 m. Lietuvoje vykdoma sistemin
m. – 2003–2014
374, 2014
dinamikaskaičius
ir susirgusiǐ(2006
asmenǐ skaiþius
m. m. – 62).
ga medžiagų liekanų stebėsena gyvūnuose ir
jų mėsoje, piene, paukštienoje, kiaušiniuose,
žvėrienoje, žuvyse ir meduje. 2014 m. buvo iš
tirti 2 136 mėginiai, lyginant su 2008 m. ir anks
tesniais laikotarpiais tiriamų mėginių skaičius
tikslingai sumažintas beveik perpus, tačiau
nustatomų neatitikimų procentas išliko beveik
nepakitęs arba išaugo, taigi stebėsenos progra
ma tapo tikslingesnė, orientuota į aukščiausios
rizikos produktus ir objektus.

Tokie rezultatai pasiekti taikant sistemingas ir efektyvias prevencijos priemones, švieþiant
uomenĊ, viešinant
visus
atvejus
bei protrǌkƳ
sukơlusias
priežastis.
Teigiamą
rezultatą davơ
6 pav.
Ūmių
infekcinių
žarnyno
susirgimų
protrūkių,
ki ilgalaikƳ
Tokie
rezultatai
pasiekti taikant
sistemingas
ir efektyvias
prevencijos
priemones, švieþiant
visuomenĊ,lusių
viešinant
visus atvejus
bei protrǌkƳ
sukơlusias
priežastis.
Teigiamą
dėl maisto
tvarkymo
subjektų
veiklos,
dinamika
ir ilgalaikƳ rezultatą davơ

susirgusių asmenų skaičius 2003–2014 m.
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1 lentelė
Metai

Ištirtų mėginių skaičius

2008 m.
2009 m.
2010 m.
2011 m.
2012 m.
2013 m.
2014 m.

4000
3462
3441
3560
3084
2116
2136

Įvertinus kelerių metų stebėsenos rezultatus,
darytina išvada, kad aukštos rizikos produktais
išlieka medus ir kiaušiniai. Ankstesnių metų
problemos dėl pieno ir mėsos neliko – mėsoje
ir piene nenustatyta nesteroidinių medžiagų ar
antimikrobinių medžiagų liekanų. Analizuojant
teigiamus atvejus galima teigti, kad didesnės
rizikos grupė išlieka ūkininkai, kurie nesilaiko
veterinarinių vaistų išlaukos laikotarpių, neveda
gydomų gyvūnų ir veterinarinių vaistų apskai
tos.
Teršalų kontrolė augalinės kilmės maiste
VMVT, vykdydama augalinio maisto produk
tų taršos stebėsenos programą, tiria mėginius
dėl teršalų – pesticidų, sunkiųjų metalų, akrila
mido, mikotoksinų, furano, nitratų, policiklinių
aromatinių angliavandenilių, 3-MCPD liekanų
augalinio maisto produktuose. Programos tiks
las – stebėti, vertinti ir valdyti teršalų liekanų
kiekius maisto produktuose bei taikyti priemo
nes augalinio maisto produktų taršai mažinti.
Programa sudaroma atsižvelgiant į praėjusių
metų Europos Sąjungos valstybių narių teikia
mų ataskaitų duomenis, įvertinant nacionalinės
stebėsenos programos gautų tyrimų duomenis
bei nacionalinius vartotojų poreikius ir maisto
produktų vartojimą.

7 pav. Augalinio maisto produktų taršos stebėsenos pro
gramos mėginiai 2011–2015 metais
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Nustatyti neatitikimai
skaičius
proc.
14
0,35 proc.
12
0,347 proc.
10
0,291 proc.
13
0,365 proc.
8
0,259 proc.
21
0,992 proc.
10
0,47 proc.
2014 m. dėl pesticidų liekanų ištirti 484 mė
giniai. Iš jų 227 mėginiuose (46,9 proc.) pestici
dų liekanų nustatyta, bet jos neviršijo didžiausių
leistinų kiekių. Pesticidų liekanų visai nerasta
253 mėginiuose (52,3 proc.). Didesni nei leisti
nos didžiausios normos pesticidų likučiai nu
statyti tik 3 mėginiuose (0,6 proc.: ridikėliuose ir
žieminiuose kviečiuose iš Lietuvos bei brokolio
kopūstuose iš Lenkijos.
Naujos gamybos technologijos lemia ir nau
jų teršalų atsiradimą maiste (pvz., transizome
rų, perchlorato ir kt.), todėl būtina stebėti ir
analizuoti gamintojų diegiamas savikontrolės
sistemas, įvertinant, ar naudojamos gamybos
technologijos leidžia sumažinti šių teršalų susi
darymą.
Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) nuo
mone, ilgalaikis su maistu gaunamo perchlorato
poveikis gali būti pavojingas jaunesnio amžiaus
vartotojams, žindomiems kūdikiams ir mažiems
vaikams – jiems galimas lengvas ar vidutinio
sunkumo jodo trūkumas. Vanduo, dirvožemis
ir trąšos laikomi potencialiais maisto užteršimo
perchloratu šaltiniais. Todėl Europos Komisija
rekomendavo šalims narėms stebėti perchlora
to kiekį tam tikruose produktuose ir kasmet pa
teikti duomenis, kuriais remiantis būtų galima
įvertinti riziką ir nustatyti šio teršalo didžiausius
leistinus kiekius. Tad nuo 2015 m. Lietuvoje taip
pat pradėta vykdyti perchloratų kiekių stebėse
nos programa salotų mišiniuose, pomidoruose,
morkose, špinatuose, apelsinuose, obuoliuose,
bulvėse ir paprikose.
Europos Komisija taip pat yra numačiusi
reglamentuoti ir didžiausius leistinus akrila
mido kiekius tam tikruose maisto produktuo
se. Mokslininkų įrodyta, kad, aukštesnėje nei
120 °C temperatūroje kaitinant daug krakmolo
ir angliavandenių turinčius produktus, susida

ro medžiaga akrilamidas, sukeliantis vėžinius
susirgimus. Nuo 2007 m. kiekviena Europos Są
jungos valstybė narė atlieka didžiausiai rizikai
priskirtų maisto produktų grupių akrilamido
kiekių stebėseną. Tyrimų duomenys atskleidė,
kad didžiausi šios medžiagos kiekiai susidaro
bulvių traškučiuose, gruzdintose bulvytėse,
sausainiuose, tirpioje kavoje ir stipriai skrudin
tose kavos pupelėse. Todėl 2014 m. liepos 3 d.
patvirtintas VMVT direktoriaus įsakymas „Dėl
priemonių taikymo mažinant akrilamido kiekį
maisto produktuose“, kuriame nurodoma mais
to tvarkymo subjektams, gaminantiems tam
tikrus maisto produktus, nustatyti perdirbimo
etapus, kuriuose gali susidaryti akrilamidas, ir
imtis visų reikalingų priemonių šios medžiagos
susidarymo rizikai sumažinti.

linius maisto papildų patikrinimus dėl veikliųjų
medžiagų juose, nustatyta, kad maisto papil
duose neleidžiamų ingredientų ar veikliosios
medžiagos kiekis yra daug mažesnis, nei yra nu
rodyta ant konkretaus maisto papildo pakuo
tės. Be to, Lietuvoje aktuali išlieka netinkamo
maisto papildų ženklinimo ir netinkamos mais
to papildų reklamos problemika.
2014 m. vasario mėn. įsigaliojo nauja specia
laus maisto notifikavimo tvarka, tikrinama, ar
rinkai pateikiamas maistas tikrai yra specialios
medicininės paskirties maisto produktas. Šie
maisto produktai yra skirti tam tikrai grupei
žmonių, kurių virškinimo ar medžiagų apykai
tos procesai yra sutrikę, arba tokie produktai
aiškiai skiriasi nuo įprastų maisto produktų savo
specialia sudėtimi arba gamybos procesu. Šios
kategorijos maisto produktai gali būti kompen
suojami pagal Kompensuojamųjų vaistinių pre
paratų ir medicinos pagalbos priemonių kainų
nustatymo ir taikymo tvarkos aprašą.
Vis dėlto pastebėta, kad dalis produktų ne
pelnytai įvardijami kaip specialios medicininės
paskirties maistas, nors jų kainos gerokai skiria
si nuo įprastų (toks maisto produktas yra bran
gesnis), be to, šiam maistui leidžiamos tam ti
kros ženklinimo išlygos, nurodant teiginius dėl
poveikio sveikatai, ir tai panaudojama maisto
8 pav. Valstybinės akrilamido kontrolės rezultatai
produkto reklamai.
2008–2014 m.
Įvertinus per 2014 m. kontrolės metu surink
tą informaciją, numatoma peržiūrėti ir atnaujin
Maisto papildai ir specialieji maisto
ti specialiojo maisto produktų, notifikuotų pre
produktai
Kasmet Lietuvoje suvartojamų maisto papil kybai Lietuvos rinkoje, sąrašus, iš jo pašalinant
dų kiekis auga, vien iš trečiųjų šalių kasmet yra tuos produktus, kurie neatitinka charakteristikų,
importuojama apie 200 tonų maisto papildų, būtinų tokiam maistui.
neįvertinant laisvai ES rinkoje cirkuliuojančių ir
internetinės prekybos pagalba asmeniniam var Maisto saugos ir mitybos iššūkiai
Vertinant globalios rinkos ir naujų maisto
tojimui parsisiunčiamų maisto papildų kiekių.
Siekiant įvertinti atitiktį teisės aktų reikalavi gamybos technologijų keliamus iššūkius mais
mams, 2014 m. atlikti 526 maisto papildus ga to saugai ir mitybai, ateityje visos šalys, taip pat
minančių ir (ar) tiekiančių rinkai įmonių patikri ir Lietuva, vis daugiau dėmesio ir išteklių turės
nimai (lyginant su 2013 m., patikrinimų skaičius skirti maisto klastočių išaiškinimui, aiškesniam
išaugo 13 proc.). Patikrinimai, kurių metu nusta maisto produktų ženklinimui (ypač maistingu
tyta teisės aktų pažeidimų, maisto papildų ga mo ir kilmės vietos deklaravimui), riebiųjų rūgš
mybos įmonėse sudarė 22 proc. visų atliktų pa čių transizomerų maiste reglamentavimui ir kt.
2013 m. Europą sukrėtęs „arklienos skanda
tikrinimų, vaistinėse – 17 proc. o maisto papildų
las“ atkreipė Europos Sąjungos valstybių dėme
didmeninės prekybos įmonėse – net 41 proc.
Kaip jau minėta anksčiau, maisto papildai sį į būtinybę stiprinti galimo sukčiavimo maisto
yra vieni rizikingiausių maisto produktų – vien produktų srityje kontrolę. Detali rinkos analizė
2014 m. Lietuvos rinkoje nustatyta 20 nesaugių parodė, kad didžiausia klastojimo rizika pasižy
maisto papildų vartojimo atvejų. Vykdant tiks mi šie produktai:
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- žuvys (klastojama žuvies rūšis, vietoj bran
gesnės naudojant pigesnę ir to nenurodant
ženklinime);
- medus (kurio geografinė ir botaninė kilmė
ženklinant nurodoma klaidingai, produktai pa
ženklinti kaip medus, nors savo sudėtyje turi
pridėtinių cukrų, klastojamas egzotinių augalų
medus, pakeičiant jį pigesniu);
- alyvuogių aliejus;
- ekologiški maisto produktai.
Lietuvos institucijos, VMVT kartu su Muitinės
departamentu prie Lietuvos Respublikos finan
sų ministerijos, 2014 m. aktyviai dalyvavo tarp
tautinėje Europolo – Interpolo inicijuotoje ope
racijoje „OPSON IV“. Šios operacijos tikslas – rin
koje, gamybos įmonėse ir importo metu nusta
tyti suklastotą arba nestandartinį (neatitinkantį
gamybos, pakavimo, laikymo ir tiekimo reikala
vimų) maisto produktą. Du mėnesius trukusios
operacijos metu sulaikyta per 66 tonas įvairių
maisto produktų, neatitikusių gamybos, paka
vimo, laikymo ir tiekimo rinkai reikalavimų. Tarp
sulaikytų produktų – žuvies ir mėsos gaminiai,
moliūgų sėklų aliejus, maisto papildai, džiovinti
vaisiai, riešutai, kūdikių maistas. Vykdant rinkos
kontrolę, nustatytas kramtomos gumos klasto
jimo faktas.
2015 m. numatyta atrinkti 50 medaus, 70
žuvies, 10 alyvuogių aliejaus mėginių Lietuvos
pasienio veterinarijos postuose, gamybos įmo
nėse, didmeninės ir mažmeninės prekybos su
bjektuose, turguose ir viešojo maitinimo įstai
gose galimiems maisto klastojimo atvejams iš
aiškinti. Šie tyrimai bei dalyvavimas „OPSON V“
operacijoje padės sukaupti būtinus statistinius
duomenis maisto klastojimo mastams įvertinti
bei efektyviems prevencijos ir kontrolės pla
nams sudaryti.
Nuo 2016 m. gruodžio 13 d. visoje ES bus
pradėtas taikyti reikalavimas ženklinant fasuo
tus maisto produktus pateikti maistingumo in
formaciją, privalomai nurodant energinę vertę
ir riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, angliavande
nių, cukrų, baltymų ir druskos kiekius. Iki minė
tos datos maisto produktų maistingumo žen
klinimas nėra privalomas, išskyrus atvejus, kai
pateikiami tam tikri teiginiai apie maistingumą
(kaip antai „mažai riebalų“, „be cukrų“) ar svei
kumą (pavyzdžiui, „kalcis reikalingas normaliai
kaulų būklei palaikyti“). Nepaisant to, kad dalis
gamintojų šią informaciją jau ir šiuo metu teikia
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savanoriškai, tačiau numatoma, kad daugeliui
šalies gamintojų ir maisto produktus importuo
jančioms įmonėms gali kilti problemų tinkamai
įgyvendinat šiuos ženklinimo reikalavimus. In
formacija apie maisto produktų maistingumą
naudinga sprendžiant su mityba, antsvoriu ir
nutukimu susijusias sveikatos problemas, nes
padeda vartotojui lengviau pasirinkti sveikatai
palankesnius maisto produktus. Tačiau vienas
iš esminių ateities iššūkių bus laboratoriniais
tyrimais įvertinti, ar maisto produktų gamintojo
deklaracijoje pateikta informacija atitinka tikrą
ją maisto produkto sudėtį. Jau atlikti analogiš
ki maisto papildų sudėties tyrimai parodė, kad
šioje srityje galimi gan ženklūs sudėties neatiti
kimai ir su tuo susiję maisto klastojimo (vartoto
jų apgaudinėjimo) atvejai.
Dar vienas sveiką mitybą skatinantis ateities
iššūkis – išplėsti šalyje vykdomą riebiųjų rūgš
čių transizomerų likučių maisto produktuose
stebėsenos programą. Pirmieji tyrimai kondi
terijos gaminiuose (šokoladiniuose saldainiuo
se, kepiniuose), atlikti Nacionaliniame maisto ir
veterinarijos rizikos vertinimo institute, parodė,
kad riebalų rūgščių transizomerų kiekiai šiuose
gaminiuose yra gana aukšti. Tai liudija, kad kai
kurie gamintojai naudoja netinkamos kokybės
žaliavas ar būtinas koreguoti taikomas gamy
bos technologijas. Neturint reikiamo teisinio
sureguliavimo Europos Sąjungos mastu, Lietu
voje minėtos stebėsenos programos duomenų
pagrindu yra inicijuojamas atitinkamas nacio
naliniu lygiu taikomas teisės aktas. Pažymėtina,
kad toks teisės aktas jau patvirtintas ir taikomas
Danijoje.
Problemos, apžvelgtos šiame pranešime, pa
tvirtina, kad atsakomybe už maisto saugą ir ko
kybę privalo dalintis visi maisto tiekimo grandi
nės dalyviai, o maisto sauga turi tapti vienareikš
miu ir besąlyginiu prioritetu visiems. Užtikrinant
tinkamą maisto produktų saugą, kokybę, aiškų
ir informatyvų ženklinimą bei atsekamumą vi
same gamybos procese „nuo lauko iki stalo“,
skatinamas vartotojų pasitikėjimas maisto ga
mintojais. Visi šie aspektai kartu leidžia plačiau
žvelgti į sveikatai palankios mitybos skatinimą
ir propagavimą.

2.5. GYVENTOJŲ MITYBOS
GERINIMAS IR SU MITYBA
SUSIJUSIOS SVEIKATOS STIPRINIMAS
Almantas Kranauskas

 ne daugiau kaip 10 proc. energijos iš sočiųjų
riebalų;
 ne daugiau kaip 1 proc. energijos iš riebalų
rūgščių transizomerų;
 ne daugiau kaip 10 proc. energijos iš lais
vųjų cukrų (2015 m. PSO pasiūlė šią normą
sumažinti iki 5 proc. [5]);
 ne daugiau kaip 5 g/d. druskos;
 ne mažiau kaip 400 g/d. daržovių ir vaisių;
 bendras riebalų kiekis turi sudaryti
15–30 proc. paros raciono energinės vertės.

Subalansuota mityba, pakankamas fizinis ak
tyvumas, žalingų įpročių vengimas, saugi aplin
ka – tai pagrindinės, nors ir ne vienintelės, svei
katos išsaugojimo sąlygos. Šiandien sukaupta
daug mokslinių įrodymų apie tai, kad mityba yra
vienas svarbiausių labiausiai paplitusių lėtinių
neinfekcinių ligų (toliau – LNL) rizikos veiksnių.
Tuo tarpu Lietuvos gyventojų mityba, kaip
Lėtinės kraujotakos ir kvėpavimo organų li
gos, įvairios vėžio rūšys, cukrinis diabetas, psi rodo naujausi Sveikatos mokymo ir ligų pre
chikos sutrikimai ir kitos civilizacijos bei neracio vencijos centro (toliau − SMLPC) kartu su savi
nalios gyvensenos nulemiamos LNL dažniausiai valdybių visuomenės sveikatos biurais atlikto
atsiranda dėl žmogaus valios bei malonumų Lietuvos gyventojų mitybos ir fizinio aktyvu
disbalanso, kurį ligų linkme nuolat stumia įvai mo būklės tyrimo duomenys (jie skelbiami šia
me leidinyje), neatitinka nurodytų PSO normų
rūs provokuojantys veiksniai.
LNL plačiausiai paplitusios ekonomiškai sta (1 pav.). Lietuvos gyventojų maiste (ir tai tęsiasi
biliose šalyse. Pasaulio sveikatos organizaci jau kelis dešimtmečius) vyrauja riebalų (ypač
jos (toliau − PSO) duomenimis, jos lemia apie sočiųjų), cukraus (paprastųjų angliavandenių)
86 proc. mirčių bei sudaro 77 proc. visų ligų bei druskos perteklius, vartojama daug perdirb
atvejų Europos regione [1]. Šių nepageidauja tų produktų, menkaverčių užkandžių, cukraus ir
mų sveikatai pasekmių būtų žymiai mažiau, jei kreminės konditerijos gaminių, gausiai geriama
visuomenė nesitaikstytų su tokiais valdomais saldintų gėrimų [6, 7, 8]. Mūsų šalies gyvento
rizikos veiksniais kaip ligas provokuojanti mity jai, ypač vaikai, mažai valgo daržovių, vaisių,
ba, mažas fizinis aktyvumas, antsvoris, rūkymas, viso grūdo duonos ir žuvininkystės produktų,
alkoholio vartojimas. Sąmoningai rinkdamie dažniau renkasi menkavertį maistą, todėl nepa
si sveikesnį gyvenimo būdą, žmonės išvengtų kankamai gauna kai kurių vitaminų, mineralų ir
apie 80 proc. pirmalaikių širdies ligų, insulto bei skaidulinių medžiagų. Be viso to, mažas ir fizinis
antrojo tipo diabeto, taip pat 40 proc. sumažin aktyvumas – vidutinis lietuvis 5 val. per dieną
sėdi, o paaugliai ir jaunuoliai (15–25 metų) sėdi
tų vėžio riziką [2].
PSO duomenimis,
Dėl didėjančio žmonių užimtumo, gatavų net 6 valandas [9]. Tuo tarpu,
2
jei
žmogus
turėtų
bent
150
min.
fizinės veiklos
ir pusiau paruoštų maisto produktų poreikis
auga, todėl viskas priklauso nuo to, kiek mity per savaitę, jam beveik trečdaliu sumažėtų iše
biškai subalansuoti ir palankūs sveikatai yra šie minės širdies ligos rizika [2].
produktai. Deja, maisto pramonė labiau domisi Energija, gaunama iš
riebalǐ
greitu pelnu nei sveiko vartotojo ugdymu, todėl
Energija, gaunama iš
dažniau siūlo „emocinio efekto“ produktus, pil
cukrǐ
nus pigių, bet „nesveikų“ kalorijų, t. y. tai, kas rie
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Kokia turėtų būti mityba, kad ji neskatintų 1 pav. Pagrindinių Lietuvos gyventojų mitybos kriterijų
neatitiktis PSO rekomenduojamoms paros normoms,
LNL? PSO duomenimis, paros raciono sudėtis
1 pav. Pagrindiniǐ Lietuvos
gyventojǐ
mitybos
kriterijǐ
neatitiktis
PSO rekomenduojamoms
proc. (pagal
SMLPC
2014
m. tyrimo
duomenis)
paros normoms, proc. (pagal SMLPC 2014 m. tyrimo duomenis)
turi atitikti bent šiuos minimalius maistingumo
kriterijus [3, 4]:
Neracionali mityba ir jos pasekmơs

Nesubalansuota
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mityba negali nepaveikti sveikatos, todơl jos pasekmơs atsispindi
31 gyventojǐ
sveikatos rodikliuose. Vieni svarbiausiǐ statistiniǐ indikatoriǐ, atskleidžianþiǐ esminƳ gyvensenos bei
aplinkos veiksniǐ santykƳ su sveikata, yra vidutinơ tikơtina gyvenimo trukmơ sulaukus 65 m. bei sveiko
gyvenimo metai sulaukus to paties amžiaus (t. y. kai žmogus neturi negalios ar veiklos apribojimo).
Remiantis Europos sveikatos ir gyvenimo trukmơs informacinơs sistemos (EHLEIS) duomenimis,
2012 m. 65 m. amžiaus Lietuvos vyrǐ vidutinơ tikơtina likusio gyvenimo trukmơ buvo 14,1 m., o iš jǐ
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sveikata, yra vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė
sulaukus 65 m. bei sveiko gyvenimo metai su
laukus to paties amžiaus (t. y. kai žmogus neturi
negalios ar veiklos apribojimo). Remiantis Eu
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gyvenimo metai yra vieni trumpiausių [10].
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Ypač neramina tai, kad Lietuva yra viena
mirtys. 70–80 proc. sergančiųjų diabetu miršta
greičiausiai senstančių Europos valstybių. Jei
irPSO Europos regioninis biuras, sprĊsdamas Europai aktualią LNL problemą, parengơ keletą
svarbiǐ strateginiǐ dokumentǐ. Pirmasis jǐ – 57-os Pasaulio sveikatos asamblơjos priimta Globali
nuo širdies infarkto ar galvos smegenų insulto.
mitybos, fizinio aktyvumo ir sveikatos strategija [15]. Jos Ƴgyvendinimo gairơs išdơstytos 2013 m.
toliau tęsis ši tendencija, ateis metas, kai nebe
66-os Pasaulio
sveikatos asamblơjos
Globaliame neinfekciniǐ
ligǐ prevencijos ir kontrolơs
Antrojo
tipo priimtame
(nuo insulino
nepriklausomas)
cu
veiksmǐ plane 2013–2020 metams [16]. Šiuose dokumentuose pabrơžiama, kad didžiausią sergamumą
pakaks finansinių ir žmogiškųjų išteklių gydyti
krinis diabetas yra labiausiai paplitęs ir sudaro
bei slaugyti vyresnio amžiaus žmones, kuriems
apie 90 proc. visų diabeto atvejų [13]. Jis būdin
sveikata šiuo metu dar nelabai rūpi.
gas turintiems antsvorio bei nutukusiems žmo
Su mityba ir gyvensena susijusi Lietuvos gy
nėms.
ventojų sveikata, palyginus su Europos Sąjungos
SMLPC 2014 m. atlikto tyrimo duomenimis,
(toliau – ES) vidurkiais, gerokai nuo jų atsilieka.
Lietuvoje 54,7 proc. žmonių yra nutukę arba turi
Lietuvos statistikos departamento duomeni
antsvorio (KMI >25). Nutukusiems žmonėms gre
mis, 2014 m. vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė
sia didesnė tikimybė susirgti ne tik cukriniu dia
buvo 74,6 m. Ji – viena trumpiausių Europos Są
betu, bet ir kraujotakos sistemos ligomis, vėžiu.
jungoje. Šalyje vyrauja dvi pagrindinės mirties
Dėl neracionalios gyvensenos atsirandančių
priežastys – kraujotakos sistemos ligos ir pikty
ligų gydymas ir slauga, nuostoliai dėl ankstyvų
biniai navikai. Jie 2014 m. sudarė 75,9 proc. visų
mirčių, neįgalumo, nedarbingumo, socialinių
mirties priežasčių. Nuo kraujotakos sistemos
netekčių, jei sveikatos pasekmės ir toliau nebus
ligų mirė daugiau nei pusė, t. y. 56,0 proc., nuo
siejamos su asmens atsakomybe už savo svei
piktybinių navikų – 19,9 proc. visų mirusiųjų.
katos išsaugojimą, vis sunkiau slėgs sveikatos
[11]. EUROSTAT duomenimis, Europos Sąjungo
apsaugos sistemos bei visos visuomenės pe
je didžiausias mirtingumas nuo išeminės širdies
čius. Manoma, kad apie 7 proc. ES šalių bendro
ligos yra Lietuvoje (2 pav.).
vidaus produkto bei apie 70–80 proc. sveikatos
priežiūros išlaidų susiję su LNL [14].
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Politinės priemonės mitybai gerinti
PSO Europos regioninis biuras, spręsdamas Eu
ropai aktualią LNL problemą, parengė keletą svar
bių strateginių dokumentų. Pirmasis jų – 57-os
Pasaulio sveikatos asamblėjos priimta Globali mi
tybos, fizinio aktyvumo ir sveikatos strategija [15].
Jos įgyvendinimo gairės išdėstytos 2013 m. 66‑os
Pasaulio sveikatos asamblėjos priimtame Globa
liame neinfekcinių ligų prevencijos ir kontrolės
veiksmų plane 2013–2020 metams [16]. Šiuose
dokumentuose pabrėžiama, kad didžiausią serga
mumą ir mirtingumą sudaro kraujotakos sistemos
ligos ir vėžys, be to, grėsmingai didėja gyventojų
nutukimas, todėl svarbiausia žmogaus mityboje
mažinti druskos, sočiųjų riebalų rūgščių, riebalų
rūgščių transizomerų, cukraus kiekį, produktų ka
loringumą bei didinti suvartojamų daržovių bei
vaisių kiekį. Europos šalių sveikatos apsaugos mi
nistrai pritarė tokiai PSO politikai ir 2013 m. Vieno
je (Austrija) PSO Europos ministrų mitybos ir nein
fekcinių ligų konferencijoje pasirašė Vienos dekla
raciją [17]. PSO taip pat parengė Europos maisto ir
mitybos veiksmų planą 2015–2020 metams, kurį
64-oje sesijoje patvirtino PSO Europos regioninis
komitetas [18].
Europos Komisija, reaguodama į ES gyvento
jų sveikatos problemas, 2007 m. priėmė Baltąją
knygą dėl Europos strategijos su mityba, ants
voriu ir nutukimu susijusioms sveikatos proble
moms spręsti [19]. Be to, nuo 2014 m. gruodžio
13 d. valstybės narės ėmė taikyti Europos Parla
mento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011
dėl informacijos apie maistą teikimo vartoto
jams [20], kuris nustatė prievolę maisto gamin
tojams geriau informuoti vartotojus apie pro
duktų sudėtį, kad šie galėtų sąmoningai rink
tis tai, kas palankiau jų sveikatai. Reglamentas
valstybėms suteikė teisę taikyti savanoriškas
vartotojams suprantamesnes maisto produktų
maistingumo ženklinimo schemas (pvz., žymė
ti produktus „Šviesoforo“ arba „Rakto skylutės“
simboliu). Toks ženklinimas taip pat skatina
gamintojus keisti maisto produktų sudėtį ir ga
minti sveikatai palankesnius produktus.

Lietuvoje, įgyvendinat tarptautines sveikatos
politikos kryptis bei vadovaujantis PSO Europos
regiono strateginiu sveikatos politikos doku
mentu „Sveikata 2020“ [21], esmines strategines
nuostatas gyventojų mitybai ir su ja susijusiai
sveikatai gerinti nustatė Lietuvos Respublikos
Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964
patvirtinta Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų
programa [22]. Vienas iš svarbių šios programos
tikslų yra sveikos gyvensenos ir jos kultūros for
mavimas bei sveikos mitybos įpročių skatini
mas, kurį numatoma įgyvendinti:
 siekiant, kad Lietuvos gyventojų maisto su
dėtis atitiktų PSO rekomendacijas;
 didinant Lietuvos gyventojų informuotumą
apie sveiką, subalansuotą mitybą;
 skatinant Lietuvos įmones gaminti ir tiekti vi
daus rinkai sveikatai palankų maistą;
 palaikant organizacijas ir projektus, kurie
skatina sveikatai palankaus maisto vartoji
mą, remiant savivaldybių dalyvavimą geri
nant mitybos kokybę bendruomenėse;
 vykdant gyventojų mitybos įpročių stebėji
mą;
 integruojant sveikos gyvensenos ugdymą į
neformaliojo suaugusiųjų švietimo progra
mas.
Maisto sudėties gerinimas
Lietuvos gyventojų sveikatos ateitis pirmiau
sia priklauso nuo vaikų gyvensenos ir sveikatos.
Įvairių metų, skirtingų Lietuvos institucijų atliktų
tyrimų rezultatai rodo, kad vaikų mityba, kaip ir
suaugusiųjų, yra nesubalansuota. Be to, vaikai
dažniau valgo menkaverčius riebius bei sūdy
tus užkandžius, saldumynus, geria daug saldžių
gaiviųjų gėrimų, rečiau valgo daržoves ir vaisius.
Lyginat su kitomis šalimis, Lietuvos vaikai (ypač
berniukai) patenka į grupę šalių, kuriose vaikai
daržovių ir vaisių valgo mažiausiai (3 pav.).
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3 pav. 15 m. amžiaus berniukų, kas dieną valgančių daržoves ir vaisius, dalis, proc. (HBSC tyrimas, 2010)

Siekdama pagerinti vaikų mitybą, bendra
darbiaudama su Lietuvos Respublikos Seimo
Sveikatos reikalų komitetu, SAM parengė ir
įgyvendino Maitinimo organizavimo ikimoky
klinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose
ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarką [23].
Ja nustatoma, kad visų tipų vaikų ugdymo įstai
gose vaikų maitinimas privalo atitikti sveikos ir
subalansuotos mitybos reikalavimus. Mokyklo
se uždraustas kaloringų bet mitybiškai skurdžių
maisto produktų, tokių kaip bulvių traškučiai,
riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai,
saldainiai, konditerijos gaminiai su glaistu ar
kremu, daug druskos ar kai kurių maisto priedų
turintys gaminiai, gazuoti bei energiniai gėri
mai, kava, kisieliai, sultinių koncentratai, rūkyta
žuvis, konservuoti mėsos bei žuvies gaminiai,
žlėgtainiai, nešviežiai pagaminti, subproduktų,
mechaniškai atskirtos mėsos ar GMO turintys
produktai. Nustatytas privalomas karšto maisto,
daržovių, vaisių ir uogų, žuvininkystės produktų
tiekimas vaikams pietų metu, nustatyti aukšti
maisto produktų kokybės reikalavimai bei įves
34

ta daug kitų vaikų sveikatai bei sistemos funk
cionavimui naudingų inovacijų. Vaikų ugdymo
įstaigose pirmenybė skiriama produktams iš
vietinių ekologinės gamybos ūkių, išskirtinės
kokybės produktų gamintojų bei produktams,
atitinkantiems „Rakto skylutės“ ženklo kriteri
jus. Šios maitinimo tvarkos vykdymo priežiūrai
paskirti vietiniai stebėtojai (dažniausiai tai vi
suomenės sveikatos priežiūros specialistai mo
kyklose), taip pat periodiškai atliekamas išorinis
auditas, kurį vykdo Valstybinė maisto ir veteri
narijos tarnyba (toliau – VMVT). Ši vaikų maiti
nimo tvarka ir toliau nuolat tobulinama. Be to,
siekiant padėti maitinimo paslaugos tiekėjams
užtikrinti tinkamą vaikų sveikatai maisto pro
duktų asortimentą, ministerija ir VMVT parengė
bei paskelbė internete pavyzdinius valgiaraš
čius ir patiekalų receptūras, atitinkančias vaikų
fiziologines normas bei minėtojo maitinimo
tvarkos aprašo reikalavimus. Taip pat nuolat de
rinami kitų organizacijų parengti valgiaraščių
rinkiniai, skirti vaikų ugdymo įstaigoms.

Kad maisto gamintojai ir maitinimo paslau
gos teikėjai suprastų sveikos mitybos esmę ir iš
moktų gaminti sveikatai palankų maistą, SMLPC
parengė Sveikos mitybos mokymo metodines
rekomendacijas darbuotojams, kurių veikla su
sijusi su maisto gamybos, prekybos bei maiti
nimo paslaugų organizavimu. Be to, šiuo metu
rengiami privalomojo mokymo reikalavimai
maisto tvarkymo subjektų darbuotojams, pagal
kuriuos šie darbuotojai privalės įgyti žinių ne tik
maisto higienos, bet ir sveikos mitybos srityse.
Prisidedant prie vaikų mitybos gerinimo
bei įtvirtinant pozityvius mitybos įpročius, ko
ordinuojant Žemės ūkio ministerijai ir vykdant
programas „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo
skatinimo ugdymo įstaigose programa“, dau
gumoje šalies ugdymo įstaigų jaunesniojo am
žiaus vaikams nemokamai tiekiamas pienas ir
pieno produktai, šviežios daržovės, vaisiai bei jų
sultys [24, 25, 26].
Viena iš labiausiai ES bei pasaulio specialis
tų ir žiniasklaidos dėmesį patraukusių naujovių
vaikų mitybai ir sveikatai gerinti buvo Lietuvos
Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto
pasiūlytas ir 2014 m. lapkričio 1 d. įgyvendintas
draudimas nepilnamečiams asmenims parduoti
energinius gėrimus [27]. Tokio pobūdžio draudi
mas įvestas vadovaujantis Sveikatos apsaugos
ministerijos ir Higienos instituto tyrimų rezulta
tais, atskleidusiais gausų paauglių bei jaunesnių
vaikų energinių gėrimų vartojimą. Toks draudi
mas pasaulio praktikoje yra pirmasis. Energiniai
gėrimai turi centrinę nervų sistemą stimuliuo
jančių ir priklausomybę sukeliančių medžiagų,
neigiamai veikia vaikų psichiką, todėl Europos
Komisija pritarė Lietuvos iniciatyvai.
Lietuvoje problemų vaikų sveikatai kelia
ir geriamasis vanduo. Visuomenės sveikatos
centrų atliekamų individualių šachtinių šulinių
tyrimų rezultatai rodo, kad kaimo vietovėse
maistui gaminti dažnai naudojamas nitratais ir
nitritais užterštas vanduo. Tokių užterštų šulinių
yra praktiškai kas antras, todėl beveik kiekvie
nais metais pasitaiko kūdikių apsinuodijimo ir
net mirčių atvejų, kai toks vanduo panaudoja
mas kūdikių maistui ruošti. Siekiant apsaugoti
vaikų sveikatą, SAM parengė Apsinuodijimų
nitritais ir nitratais diagnostikos ir profilaktikos
tvarkos aprašą [28], kuriame nustatė, kad pirmi

nės sveikatos priežiūros įstaigos privalo rinkti
informaciją iš nėščiųjų arba naujagimių turinčių
motinų apie tai, ar šios vartoja vandenį iš indi
vidualių šachtinių šulinių, bei informuoti vietos
visuomenės sveikatos centrą, kad šis patikrintų
naudojamo šulinio vandenį ir pateiktų nėščia
jai rekomendacijas. Dėl tokių nuolatinių visoje
Lietuvoje atliekamų prevencinių priemonių kas
metai išgelbėjama ne vieno kūdikio gyvybė.
Didžiausia Lietuvos suaugusiųjų sveikatos
problema – didelis mirtingumas nuo lėtinių
širdies ir kraujagyslių ligų. Situacijai gerinti vyk
domos įvairios priemonės. Asmenų, priskirtinų
širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei,
atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo
programa [29] siekiama sumažinti šių ligų le
miamą sergamumą, neįgalumą bei mirštamu
mą taikant įvairius prevencijos, diagnostikos bei
gydymo metodus bei nustatant esminius šių
veiksmų finansavimo principus. Pagal Sveikatos
netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m.
veiksmų planą [30] įgyvendinamos Sergamu
mo ir pirmalaikio mirtingumo nuo kraujotakos
sistemos ligų mažinimo krypties aprašo nuosta
tos, kurios numato priemones, skirtas kraujota
kos sistemos ligų profilaktikos, rizikos veiksnių
mažinimo, valdymo ir ankstyvos šių ligų dia
gnostikos bei gydymo kokybei ir prieinamumui
gerinti didžiausiais sveikatos netolygumais pa
sižyminčiose šalies teritorijose gyvenantiems
asmenims.
Kadangi kraujotakos sistemos ligų atsiradi
mas ir baigtis daugiausia priklauso nuo paties
žmogaus (jo mitybos, fizinio aktyvumo, streso,
rūkymo, alkoholio vartojimo ir pan.), įtraukiant
pacientus į savo sveikatos stiprinimą, patvirtin
tas Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės as
menų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašas [31],
pagal kurį pirminės asmens sveikatos priežiūros
įstaigos bei savivaldybių visuomenės sveikatos
biurai nuo 2015 m. sausio 1 d. pradėjo intensy
vų prevencinį darbą su širdies ligų rizikos gru
pės asmenimis. Šioje veikloje dalyvauja kardio
logai, dietologai, kineziterapeutai, psichologai
ir visuomenės sveikatos specialistai, kurie pagal
sveikatos stiprinimo programoje nustatytus rei
kalavimus rizikos grupės asmenis moko sveikiau
maitintis, racionaliai judėti, atsisakyti žalingų
įpročių, valdyti stresą, suprasti savo sveikatos
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rodiklių reikšmes, mažinti neigiamų veiksnių
riziką. Kiekvienas rizikos grupės asmuo metus
yra stebimas, mokomas ir konsultuojamas, ver
tinami jo gyvensenos bei sveikatos rodiklių po
kyčiai. Sveikatos stiprinimo programoje įgytus
įgūdžius asmuo privalo taikyti ir namie.
Asmenims, kurie nepriklauso aukštos širdies
rizikos grupei, tačiau turi antsvorio ar kitų svei
katos problemų, susijusių su mityba, sudarytos
sąlygos nemokamai gauti dietologo konsultaci
ją pagal Dietologijos ambulatorinių specializuo
tų paslaugų teikimo reikalavimų aprašą [32]. Ši
paslauga apmokama privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto lėšomis.
Gerinant maitinimą gydymo ir socialinės glo
bos įstaigose, kartu su Lietuvos dietologų drau
gija parengtos Asmens sveikatos priežiūros įs
taigų maitinimo blokų geros higienos praktikos
taisyklės bei šiuo metu rengiamas Lietuvos me
dicinos normos MN 30:2002 „Dietinio gydymo
organizavimo asmens sveikatos priežiūros ir so
cialinės globos įstaigose tvarka“ [33] pakeitimo
projektas.
Lietuva turi ir kai kurių specifinių mitybos
problemų, susijusių su šalies geografine padėti
mi. Yra žinoma, kad mūsų šalis yra geografinėje
jodo deficito zonoje. Jodo trūkumas žmogui su
kelia skydliaukės išvešėjimą (strumą), centrinės
nervų sistemos ir psichikos pakenkimus. 2002
metais bendradarbiaujant su PSO buvo atliktas
jodo kiekio tyrimas vaikų šlapime, kuris parodė,
kad jodo kiekis maiste nepakankamas, todėl
nuo 2006 m. buvo įvesta prievolė visose maž
meninės maisto prekybos, duonos pramonės
ir viešojo maitinimo įmonėse vartoti druską,
turinčią 20–40 mg/kg jodo [34]. Tokia praktika
šalyje vykdoma jau 10 metų ir dėl jos gyventojai
gauna pakankamai jodo.
Gyventojų informavimas, vaikų ugdymas
Prie savo sveikatos stiprinimo daug gali pri
sidėti ir patys gyventojai. Tam, pirmiausia, jiems
turi būti prieinama objektyvi informacija. Sie
kiant sveikatos stiprinimo paslaugas padaryti
labiau pasiekiamas gyventojams, 2006 m. Lie
tuvoje pradėtas kurti ir kas metai plečiamas sa
vivaldybių visuomenės sveikatos biurų tinklas,
kuris savivaldybėse vykdo visuomenės sveika
tos stiprinimo ir gyventojų informavimo veiklą,
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organizuoja renginius sveikos mitybos, sveikos
gyvensenos ir ligų prevencijos temomis, atlie
ka sveikatos stebėjimą, dirba vaikų ugdymo
įstaigose [35]. Tokio pobūdžio įstaigų tinklas
ES šalyse yra gana unikalus reiškinys, todėl ES
valstybių atstovai dažnai domisi jo veikla. Tinklo
veiklą koordinuoja Sveikatos apsaugos minis
terija, metodinę informaciją darbui rengia spe
cializuotos ministerijai pavaldžios institucijos,
finansuoja Sveikatos apsaugos ministerija bei
savivaldybės. Šiuo metu visuomenės sveikatos
biurai veikia beveik visuose rajonuose. Tose sa
vivaldybėse, kuriose biuro nėra, pagal sutartį jas
aptarnauja gretimo rajono visuomenės sveika
tos biuro specialistai.
Biurų veikla labai aktyvi, tai matyti iš kas
metai organizuojamų renginių skaičiaus. Pvz.,
2013 m. biurai surengė 5 393 sveikos mity
bos renginius, juose dalyvavo 238 277 daly
viai, 2014 m. – 7 126 renginius, juose dalyvavo
356 381 dalyvis. 2013 m. visuomenės sveikatos
biurų surengtuose fizinio aktyvumo renginiuose
dalyvavo 217 056 dalyviai. 2014 m. visuomenės
sveikatos biurai surengė 8 212 fizinio aktyvumo
renginių, kuriuose dalyvavo 245 779 dalyviai.
Prie vaikų sveikos gyvensenos ugdymo prisi
deda ir Švietimo ir mokslo ministerija, kuri, daly
vaujant Sveikatos apsaugos ministerijai, paren
gė mokykloms, vykdančioms bendrojo ugdymo
programas, Sveikatos ugdymo bendrąją pro
gramą, skirtą užtikrinti vaikų sveikatos ugdymą
mokykloje, prisidėti prie vaiko dvasinio, fizinio,
psichinio, socialinio pajėgumo ir gerovės [36].
Vis dėlto negatyvi atsvara sveikatos žinioms
dažnai yra sveikatai nepalankių maisto produk
tų komercinė reklama. Tyrimais įrodyta, kad net
3–5 m. amžiaus vaikai jau yra paveikti reklamos
ir kad yra tiesioginis ryšys tarp maisto produktų
reklamos televizijoje bei vaikų nutukimo papli
timo [37, 38]. PSO ir Europos Komisija, remda
mosi įvairiose šalyse atliktų tyrimų duomenimis,
vienbalsiai ragina šalis riboti nepageidaujamos
reklamos prieinamumą vaikams. Lietuvos Res
publikos nepilnamečių apsaugos nuo neigia
mo viešosios informacijos poveikio įstatymo
4 straipsnio 2 dalies 19 punkte nurodyta, kad
informacija, kuria skatinami blogi mitybos, hi
gienos bei fizinio pasyvumo įpročiai, yra laiko
ma neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi

darančia viešąja informacija. Tačiau, nepaisant
to, kai kurie Lietuvos televizijų kanalai saldu
mynus ir kitus menkaverčius maisto produktus
reklamuoja net vaikams skirtų laidų pertraukė
lių metu. Šiuo metu Europos Komisijos Aukšto
lygio mitybos ir fizinio aktyvumo grupė svars
to šalių patirtį dėl sveikatai nepalankių maisto
produktų reklamos draudimo bet kokių televi
zijos laidų metu iki 21 val., nes vaikai televiziją ir
kartu jos reklamos laidas mato ne vien tik jiems
skirtų laidų metu.
Sveikatai palankesnio maisto gamybos skatinimas ir aiškesnės informacijos apie maisto sudėtį pateikimas
Gyventojų mityba ir sveikata galėtų būti ge
resnė, jei rinkoje atsirastų daugiau sveikatai pa
lankesnių maisto produktų. Tačiau tokių tarp
perdirbtų produktų Lietuvoje yra mažai. Vietoje
to, Lietuvos statistikos departamento duomeni
mis, kas metai šalyje pagaminami šimtai tūkstan
čių tonų produktų [39], kurių žmogaus mityboje

turėtų būti kuo mažiau (1 lent.). Tai maisto pro
duktai, turintys daug sočiųjų riebalų rūgščių, rie
balų rūgščių transizomerų, cukraus ir druskos bei
mažai maistinių skaidulų. 1 lentelėje nurodytos
tik pagrindinės tokių produktų grupės – kadan
gi nėra aiškios statistinės apskaitos, neįtrauktos
produktų grupės, kuriose dalis gaminių gali būti
taip pat sveikatai nepalankūs, pvz., riebios mė
sos ir sūrio gaminiai, riebaluose virti, skrudinti ar
spraginti gaminiai, konditerijos gaminiai su glais
tu ar kremu, daug druskos turintys gaminiai, taip
pat neįtraukti alkoholio gaminiai, neatsižvelgta į
kitose šalyse pagamintų Lietuvos rinkai tiekiamų
atitinkamų produktų apimtis bei eksportą. Ma
nytina, kad vartotojams tiekiamų sveikatai ne
palankių maisto produktų dalis realiai yra daug
didesnė nei pateikta šioje lentelėje. Toks gaminių
asortimentas kelia grėsmę gyventojų sveikatai.
Kadangi skonio faktorius daugeliui žmonių yra
lemiamas, kai kurios ES šalys nepalankių svei
katai maisto produktų vartojimą bando valdyti
mokesčiais.

1 lentelė. Pagrindinių sveikatai nepalankių maisto produktų gamybos apimtys Lietuvoje (pagal
Lietuvos statistikos departamento 2014 m. duomenis)
Produktas

Kiekis per metus

Lašiniai ir lydyti kiauliniai taukai, t

3 511

Sviestas, margarinas ir kt. tepieji riebalai bei jų mišiniai, t

29 535

Grietinė ir jos mišiniai, t

27 095

Majonezas ir kt. emulsiniai padažai, t

13 733

Cukrus ir laktozė, t

172 563

Cukraus konditerijos gaminiai, t

17 230

Gaivieji gėrimai, t

55 168

ES teisė šiuo metu nereglamentuoja esminių
maistinių medžiagų kiekio produktuose, tačiau
ji suteikia teisę valstybėms narėms taikyti maisto
produktų etiketėse papildomas išraiškos ir pa
teikimo formas, naudojant grafinius simbolius,
kurie padėtų vartotojams lengviau pasirinkti
sveikatai palankesnius produktus tarp kitų pa
našių produktų [20]. Atsižvelgiant į tai, Lietuvo
je buvo įteisinti tarptautiniai sveikatai palankes
nių maisto produktų ženklinimo simboliu „Rak
to skylutė“ kriterijai [40], bendradarbiaujant su
Švedijos Nacionaline maisto agentūra (simbolio

savininke) ir Valstybine maisto ir veterinarijos
tarnyba. Šiuo metu pagal nustatytus produktų
sudėties kriterijus Lietuvos maisto gamintojai
gali savanoriškai ir nemokamai simboliu „Rakto
skylutė“ ženklinti maisto produktus, kuriuose
yra mažiau riebalų, riebalų rūgščių transizome
rų, cukraus ir druskos bei yra didesnis maistinių
skaidulinių medžiagų kiekis. Tai vienintelė Lietu
voje oficiali su sveikata susijusi maisto produk
tų ženklinimo sistema (4 pav.). „Rakto skylutės“
simbolis be Lietuvos dar naudojamas Švedijo
je, Danijoje, Norvegijoje ir Islandijoje. Europos
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Komisija pažymi, kad tarp kitų panašių sistemų
„Rakto skylutės“ ženklo sistema yra pažangiau
sia, objektyvi ir nekomercinė. Skandinavijos ša
lys šį ženklinimą pradėjo taikyti daugiau kaip
prieš 26 metus ir savo rinkoje jau turi daugiau
nei 10 tūkstančių skirtingų produktų, atitin
kančių „Rakto skylutės“ kriterijus. Beje, šių šalių
gyventojų su mityba siejama sveikata yra viena
geriausių Europoje.

Nors valstybės, savivaldybės įstaigų, pramo
nės ir prekybos įmonių vaidmuo yra svarbiau
sias organizuojant sveikesnio maisto atsiradimą
visuomenėje, tačiau svarbus yra ir NVO indėlis.
Šios organizacijos kai kuriais atvejais gali pada
ryti tai, ko nepajėgia viešojo administravimo
subjektai, t. y. akumuliuoti ir formuoti gyvento
jų nuomonę, geriau pastebėti ir spręsti vietines
problemas. Palaipsniui gerėja ir visuomenės po
žiūris į NVO, auga valstybės joms perduodamų
funkcijų apimtis.
Atsižvelgiant į Lietuvos NVO brandą ir gali
mybes, SAM nuo 2006 metų pradėjo Nevyriau
sybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos
stiprinimo veikloje, skatinimo programą [42].
Kiekvienais metais pagal ją finansuojami geriau
si bendruomenių, bendrijų, asociacijų, labdaros
ir paramos fondų, viešųjų įstaigų projektai, skir
ti gerinti visuomenės informuotumą, skleisti in
formaciją apie sveiką gyvenseną, profilaktines
programas ir kitas su sveikatos stiprinimu susi
jusios veiklos sritis, organizuoti įvairius sveikos
4 pav. Simbolis „Rakto skylutė“ Lietuvos parduotuvėse
mitybos ir fizinio aktyvumo renginius, steigti vi
Savivaldybių ir nevyriausybinių organizaci- suomeninius sveikatos stiprinimo klubus ir pan.
jų vaidmuo skatinant sveikatai palankesnio Kasmetiniuose SAM skelbiamuose projektų fi
maisto vartojimą
nansavimui gauti konkursuose paraiškas patei
Gyventojų mitybos ir su ja susijusios sveika kia šimtai NVO. Šios organizacijos konsultuojasi
10
tos valdymo procese dalyvauja
valstybės bei ir bendradarbiauja su savivaldybių visuomenės
savivaldybių įstaigos, nevyriausybinės organi sveikatos biurais sveikatos stiprinimo klausi
zacijos
(toliau
NVO),sveikatos
maisto
pramonės
ir pre
Gyventojǐ mitybos
ir su −
ja susijusios
valdymo
procese dalyvauja
valstybơs bei
mais ir kartu vykdo sveikatinimo veiklą.
savivaldybiǐ Ƴstaigos, nevyriausybinơs organizacijos (toliau í NVO), maisto pramonơs ir prekybos
įmonės,
sveikatos,
švietimo
bei
ugdymo
Ƴmonơs,kybos
sveikatos, švietimo
bei ugdymo
Ƴstaigos, žiniasklaida
ir gyventojai
(5 pav.).
Įgyvendinamų mitybos ir su ja susijusių svei
įstaigos, žiniasklaida ir gyventojai (5 pav.).
katos gerinimo priemonių yra daug, jos išdėsty
tos įvairiuose strateginio planavimo dokumen
tuose. Artimiausiu metu juos papildys dar viena,
integruojanti Lietuvos nacionalinė visuomenės
sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros
programa, apimsianti daugelį visuomenės svei
katos priežiūros krypčių, įskaitant maisto sau
gos bei gyventojų mitybos gerinimo.

5 pav. Sveikos mitybos proceso dalyviai ir jų vaidmuo
(pagal Hawkes C. et all, 2015 [41])

Apibendrinimas
Daugelio metų tyrimai rodo, kad Lietuvos
gyventojų mityba nesubalansuota, fizinis akty
vumas nepakankamas, plačiai paplitę sveikatai
žalingi įpročiai. Tai lemia didelį kraujotakos or
ganų ligų, vėžio, cukrinio diabeto, antsvorio ir
nutukimo paplitimą. Lietuvos ir užsienio maisto
pramonė kas metai šalies rinkai patiekia šimtus
tūkstančių tonų maisto produktų, turinčių daug

5 pav. Sveikos mitybos proceso dalyviai ir jǐ vaidmuo (pagal Hawkes C. et all, 2015 [41]
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akumuliuoti ir formuoti gyventojǐ nuomonĊ, geriau pastebơti ir sprĊsti vietines problemas. Palaipsniui
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Atsižvelgiant Ƴ Lietuvos NVO brandą ir galimybes, SAM nuo 2006 metǐ pradơjo
Nevyriausybiniǐ organizacijǐ, dalyvaujanþiǐ sveikatos stiprinimo veikloje, skatinimo programą [42].

energijos, sočiųjų riebalų rūgščių bei riebalų
rūgščių transizomerų, paprastųjų angliavande
nių ir druskos. Tokių produktų gausi pasiūla ne
abejotinai iškreipia vartotojų mitybą. Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerija bei
kitos institucijos, įstaigos ir organizacijos imasi
įvairių prevencijos veiksmų, siekdamos gerinti
gyventojų mitybą bei sveikatą. Tačiau tik visuo
tinių priemonių dėka, integruojant ligų preven
cijos priemones į įvairių ūkio šakų veiklą, maži
nant socialinius ir sveikatos netolygumus, ug
dant jaunimą ir gyventojus, susiejant konkrečių
asmenų gyvenseną su įmokų į sveikatos draudi
mo fondus dydžiais, maisto pramonei keičiant
maisto produktų sudėtį, reguliuojant produktų
pasirinkimą mokesčiais bei vykstant kitiems so
cialiniams pokyčiams, turintiems reikšmės svei
katos išsaugojimo motyvacijai, galima tikėtis
pakeisti šiuo metu vyraujančias tendencijas bei
tikėtis efektyvesnių gyventojų sveikatos gerėji
mo rezultatų.
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2.6. ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
VEIKSMAI MITYBOS IR MAISTO
KOKYBĖS KLAUSIMAIS

Agnė Prakapienė, Kristina Dirmienė, Jurgita
Gasiūnaitė, Fausta Viktorija Osičnaitė, Rolandas
Valatkevičius, Virginija Vingrienė, Rūta
Savickienė
Žemės ūkio ministerija prisideda prie mity
bos įgūdžių formavimo ir skatina sveikatai pa
lankių bei kokybiškų žemės ūkio ir maisto pro
duktų gamybą ir vartojimą. Dėl to Lietuvos, kaip
ir kitų ES šalių, gamintojams sudarytos sąlygos
dalyvauti ES bei nacionalinėje maisto kokybės
sistemoje ir gaminti ekologiškus produktus,
produktus su ES lygiu saugoma kilmės vietos
ar geografine nuoroda, garantuotus tradicinius
gaminius. Be to, ŽŪM įgyvendina Vaisių vartoji
mo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose bei „Pie
nas vaikams“ programas, kuriomis skatinamas
didesnis šviežių vaisių ir daržovių bei pieno ir
pieno produktų vartojimas, siekiama formuoti
teisingus ir sveikus vaikų mitybos įpročius.
EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS LIETUVOJE
Ekologinio ūkininkavimo sistema yra neken
ksmingiausia aplinkai žemdirbystės sistema.
Gyvenimas jaučiant darną su gamta ir visavertis
ūkininkavimo ciklas yra sėkmingo ekologinio
ūkininkavimo pagrindas. Ekologinės gamybos
ūkiai rūpinasi natūraliais vandens ir žemės iš
tekliais tam, kad šie išliktų ir ateinančioms kar
toms. Šiuose ūkiuose nėra naudojamos sinteti
nės trąšos, pesticidai, o taikomos technologijos,
pagrįstos augalų įvairove, sėjomainomis, natū
ralių mineralinių ir organinių trąšų naudojimu,
natūraliais piktžolių, ligų ir kenkėjų kontrolės
metodais. Ekologinės gamybos sektorius apima
žemės ūkio ir akvakultūros sektorių gamintojus,
tiekėjus, maisto gamintojus ir platintojus, kurie
visi laikosi griežtų taisyklių.
Informacijos skleidimas apie ekologiškus
produktus gali atlikti svarbų vaidmenį atve
riant ekologiškų produktų gamintojams dau
giau rinkos galimybių. Šiuo požiūriu Lietuvoje
informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų
pristatymą vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse
politikoje numatyta ūkio subjektams finansuoti
kampanijas, kuriomis siekiama didinti vartotojų
informuotumą apie pagrindines ekologinės ga
mybos schemos ypatybes, konkrečius produk

tus, pagamintus pagal ES ekologinės gamybos
taisykles, ES kontrolės sistemą ir ES ekologinį
logotipą. Vartotojams ekologinis logotipas ant
maisto produktų etikečių yra pagrindinė ekolo
giškų produktų nustatymo priemonė.
Ekologinei gamybai būtinas specialus profe
sinis išsilavinimas, žinios ir technologijos, todėl
yra siūloma daugiau dėmesio skirti konkretiems
sektoriaus plėtros klausimams: kovos su kenkė
jais, ligomis ir piktžolėmis valdymo metodams,
energijos suvartojimo šiltnamiams mažinimui,
geresniam dirvožemio derlingumui ir pan.
Ekologinės gamybos procesą ir produktus
Lietuvoje sertifikuoja bei sertifikavimo ženklo
naudojimą kontroliuoja sertifikavimo įstaiga VšĮ
„Ekoagros“.
2014 m. duomenimis, ekologinės gamy
bos plotas siekė 167 810 ha (5,7 proc. žemės
ūkio naudmenų), žuvininkystės ūkių plotas –
3320 ha.

2014 m. sertifikuoti 2457 ekologinės gamy
bos ūkiai. Iš jų apie 926 ūkiuose sertifikuota
gyvulininkystės sritis, 18 – bitininkystės ūkių
(790 bičių šeimų), 15 – laukinių augalų rinki
mo, 12 – akvakultūros srities ūkių. Ekologinės
augalininkystės sertifikuoti plotai: varpiniai ja
vai – 69020 ha; daugiametės žolės – 48742 ha,
ankštiniai javai – 21365 ha, aromatiniai priesko
niniai augalai, vaistažolės – 6360 ha, uogynai –
5083 ha, pūdymai – 2011 ha, sodai – 1214 ha,
daržovės – 389 ha, kanapės – 567 ha.
Ekologiškų javų derlius 2014 m. buvo
173,42 tūkst. tonų, o perdirbta 34,1 tūkst. tonų.
Uogynų derlius 2014 m. – 1116,2 tonų, sodų
derlius – 5893,5 tonų, daržininkystės derlius –
3799 tonų.
2014 m. buvo stebimas nemažas ekologiš
kų produktų perdirbimo srities intensyvėjimas.
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Sertifikuoti 124 maisto tvarkymo subjektai ir
148 maisto tvarkymo veiklos. Ekologiško žalia
vinio pieno 2014 m. pagaminta 52,6 tūkst. tonų.
Pagamintos ekologinio žemės ūkio produkcijos
vertė 2014 m. sudarė apie 120 mln. Lt.
2015 m. prašymus sertifikuoti ekologinę ga
mybą pateikė 2685 ūkio subjektai, iš jų augali
ninkystės ūkių skaičius – apie 1540 vnt., mišrieji
ūkiai (augalininkystės / gyvulininkystės) – apie
1163, apie 19 bitininkystės ūkių, 15 – laukinių
augalų rinkimo ūkių, 13 – akvakultūros srities
ūkių.
Bėgant laikui žmonės vis labiau pradeda
rūpintis savo sveikata ir nori rinktis kuo natū
ralesnius produktus. Dėl šios priežasties ekolo
giški produktai tampa alternatyviu pasirinkimu
vartotojui, kuris nori gyventi sveikai. Statistika
rodo, jog vis daugiau suvartojama ekologiškų
produktų visame pasaulyje bei pačioje Lietuvo
je. Taigi vartotojų poreikiai linksta į gerąją pusę,
nes dabar pageidaujama kokybiškesnio ir na
tūralesnio maisto, norima tausoti aplinką ir jos
išteklius.
Ūkininkaujantieji ekologiškai ir deklaruojan
tieji žemės ūkio naudmenas gali gauti kompen
sacines išmokas, vadovaujantis Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo tai
syklėmis. Pagal KPP priemonę „Ekologinis ūki
ninkavimas“ yra remiamos dvi veiklos: „Parama
perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ ir „Pa
rama ekologiniam ūkininkavimui“. Kompensa
cinių išmokų dydžiai pagal šias veiklas skiriasi.
Kompensacinė išmoka mokama už javus; javus
pašarams (tik auginantiems sertifikuotus gal
vijus, kiaules, paukščius už sertifikuotą plotą
santykiu 1 ha – 1 SG); javus, daugiametes žo
les sėklai; daugiamečių žolių įsėlį; daugiametes
žoles (tik auginantiems sertifikuotus gyvulius
(išskyrus kiaules ir paukščius) už sertifikuotą
plotą santykiu 2 ha – 1 SG ūkininkaujant mažiau
palankiose teritorijose ir santykiu 1,5 ha – 1SG
ūkininkaujant įprastose teritorijose); daržoves,
bulves; vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius
augalus; uogynus ir sodus.
2015 m. pagal priemonę „Ekologinis ūkinin
kavimas“ buvo priimtos 2759 paraiškos ir dekla
ruota 209587,3 ha žemės ūkio naudmenų.
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NACIONALINĖ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO
PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMA
Nacionalinė žemės ūkio ir maisto produktų
kokybės sistema parengta ir įteisinta 2007 m.
aktyviai bendradarbiaujant su maisto produktų
gamintojais, perdirbėjais, prekybininkų ir var
totojų organizacijomis. Ši sistema apima žmo
nėms vartoti skirtų išskirtinės kokybės žemės
ūkio ir maisto produktų (toliau – IKP) gamybos,
sertifikavimo ir priežiūros, ženklinimo ir kitus
reikalavimus.
Svarbu pažymėti, kad nuo 2015 m. lapkričio
1 d. išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto
produkto pavadinimas bus pakeistas pavadini
mu „Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto ko
kybės sistemą pagamintas produktas“.
Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produk
tų kokybės sistemos reikalavimus atitinkantys
produktai – Lietuvoje pagaminti produktai, ku
riems keliami griežtesni nei minimalūs tiekimo
rinkai reikalavimai ir kurie dėl tam tikrų ūkinin
kavimo ar gamybos būdų taikymo kokybinėmis
savybėmis pranoksta įprastus, rinkoje esančius
produktus.
IKP ir jų gamybos ir (ar) perdirbimo procesas
išsiskiria natūralumu, maistingumu bei aplinkos
tausojimo aspektais. Juos gaminant naudojami
tik minimalūs, augalų vegetacijai būtini trąšų
kiekiai, apskaičiuoti pagal dirvos laboratorinių
tyrimų rezultatus bei maisto medžiagų balansą,
nenaudojamos kenksmingos aplinkai toksiškos
augalų apsaugos priemonės, gyvulininkystės
sektoriuje taikomi ekstensyvūs auginimo meto
dai. Perdirbant IKP taikomos tokios technologi
jos, kurios galutiniame produkte lemia didesnį
biologiškai vertingų ir sumažintą nenaudingų
organizmui medžiagų kiekį, todėl šiuose pro
duktuose didesnis natūralios ląstelienos, vitami
nų, polifenolių, mineralinių bei kitų biologiškai
vertingų žmogaus organizmui medžiagų kiekis
arba mažesnė energinė vertė, riebalų, sočiųjų
riebalų rūgščių, druskos ar cukraus kiekis. Šių
produktų gamyboje nenaudojami genetiškai
modifikuoti organizmai, perdirbant produktus
nenaudojama sintetinių maisto priedų: konser
vantų, saldiklių, aromato ir skonio stipriklių, da
žiklių. Vartotojams jie pateikiami per trumpesnį
nei įprasta šios kategorijos produktams laiką,
todėl yra šviežesni. Be to, IKP pasižymi išskirti
niu skoniu, kvapu, išvaizda ir konsistencija.

Pastaruoju metu yra patvirtintos specifikaci
jos šioms pagrindinėms maisto produktų gru
pėms: bičių produktų ir jų mišinių; grūdų, jų per
dirbtų produktų ir duonos, pyrago bei miltinės
konditerijos kepinių; kombinuotųjų pašarų; mė
sos ir jos gaminių; paukštienos gamybos; pieno
ir jo gaminių; šviežių vaisių, uogų ir daržovių,
taip pat jų perdirbtų produktų; vištų dedeklių
kiaušinių; cukrinės konditerijos ir šokolado ga
minių; giros. Norintys gaminti IKP, kuriems šiuo
metu dar nėra parengta specifikacija, gaminto
jai turi galimybę specifikaciją pasirengti patys ir
teikti ją Žemės ūkio ministerijai tvirtinti.
Šiuo metu yra dvi IKP sertifikuojančios ir
priežiūrą vykdančios įstaigos: VšĮ „Ekoagros“ ir
VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rin
kos reguliavimo agentūra. IKP specifikacijos
reikalavimus atitinkantys ir atitikties sertifikatą
turintys produktai ženklinami Lietuvos Respu
blikos prekių ženklų registre įregistruotu, nuo
savybės teise Žemės ūkio ministerijai priklau
sančiu ženklu „KOKYBĖ“:

Parama Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013
metų programiniu laikotarpiu
Siekiant skatinti konkurencingų ūkių plėtrą
ir aprūpinti vartotojus aukštos kokybės produk
tais, gamintojams buvo teikiama parama pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. progra
mos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos iš
mokos“ programą „Tausojanti aplinką vaisių ir
daržovių auginimo sistema“ ir priemonę „Daly
vavimas maisto kokybės schemose“.
Kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų,
gaminamų pagal nacionalinę maisto kokybės
sistemą, gamybos apimtys nuosekliai auga.
2014 m., lyginant su 2013 m., sertifikuotų iš
skirtinės kokybės produktų gamintojų skaičius
išaugo 23 proc. Pagal nacionalinės maisto ko
kybės sistemos reikalavimus gaminamus pro
duktus rinkai 2015 metų pradžioje jau tiekė
248 gamintojai. Plėtėsi ir gamybos apimtys bei
asortimentas: gaminami sertifikuoti išskirtinės
kokybės pieno gaminiai, bičių produktai, vaisiai,
uogos daržovės bei perdirbti jų produktai, 38
proc. padidėjo sertifikuotų bičių šeimų kiekis, 2
proc. išsiplėtė išskirtinės kokybės vaisių ir dar
žovių auginimo plotai.

Išskirtinės kokybės produktų kiekių pokytis 2012–2014 m.

Daržovės ir bulvės
Vaisiai ir uogos
Perdirbti produktai

2012 m.
sertifikuotas IKP
kiekis, t
59460
14047
7

2013 m.
sertifikuotas IKP
kiekis, t
62189
15993
185

2014 m.
sertifikuotas IKP
kiekis, t
71693
11138
458

Bičių produktai

49

107

155

Pieno produktai

0

1122

1089

Iš viso:

73563

79596

84533

Paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 m. programos priemonę „Dalyva
vimas maisto kokybės schemose“ kreipėsi 237
pareiškėjai, iš kurių 215 reikalavimus atitikusių
pareiškėjų iš viso išmokėta 741 tūkst. Eur para
mos suma. Pagal šią priemonę 2007–2014 m.

programiniu laikotarpiu skirta paramos suma
siekia 1,7 mln. Eur.
Pareiškėjams, savanoriškai prisiėmusiems
agrarinės aplinkosaugos įsipareigojimus, kurie
nėra privalomi, tačiau naudingi aplinkai, moka
mos agrarinės aplinkosaugos išmokos. Vaisių,
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uogų ir daržovių augintojams, kurie į naciona
linę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sis
temą įsijungė 2012–2014 m., patiriami derliaus
nuostoliai kompensuojami pagal Lietuvos kai
mo plėtros 2007−2013 m. programos priemo
nės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ progra
mą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių augini
mo sistema“. Pagal šią priemonę 2007–2014 m.
programiniu laikotarpiu numatyta išmokėti pa
ramos suma siekia 3,4 mln. Eur.
Paramos galimybės Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programiniu laikotarpiu
Siekiant ir toliau skatinti išskirtinės kokybės
produktų gamintojų skaičiaus augimą rinkoje,
nuo 2015 m. gamintojams teikiama parama
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m.
programos priemonę „Žemės ūkio ir maisto
produktų kokybės sistemos“, pagal kurią pirmą
kartą žemės ūkio ir maisto produktų kokybės
sistemose dalyvaujantiems ūkininkams numa
toma kompensuoti papildomas, su dalyvavimu
kokybės sistemoje susijusias išlaidas: produk
tų sertifikavimo, kontrolės, tyrimų, reikalingų
įrodyti atitiktį keliamiems reikalavimams, pro
duktų etiketės, pakuotės dizaino sukūrimo ir
įsigijimo, informacinės medžiagos apie tiekia
mų rinkai produktų ypatybes maketavimo ir
spausdinimo. Parama teikiama ne ilgiau kaip
penkerius metus. Didžiausia numatyta galima
paramos suma vienai žemės ūkio valdai per
metus nacionalinės maisto kokybės sistemos
dalyviams – 2895 Eur. Naujos paraiškos pagal
šią priemonę priimamos nuo 2015 m. balandžio
1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.
Nuo 2015 m. tam tikrų išskirtinės kokybės
vaisių, uogų ir daržovių augintojams patiriami
derliaus nuostoliai kompensuojami pagal Lie
tuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos
priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“
veiklą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių au
ginimo sistema“, pagal kurią numatyta skirti
daržovėms ir bulvėms – 318 Eur už ha; vaisiams
ir uogoms – 336 Eur už ha (didžiausias bendras
remiamas plotas – 100 ha).

grindinių ES lygiu registruotų saugomų nuoro
dų. Tai gali būti Saugoma kilmės vietos nuoroda
(SKVN) ir Saugoma geografinė nuoroda (SGN),
kuriomis ženklinami produktai, turintys ryšį su
konkrečia geografine vietove, arba Garantuotas
tradicinis gaminys (GTG) – šia nuoroda ženkli
nami produktai, kurių gamybos, perdirbimo
metodas ar sudėtis atitinka šio maisto produkto
gaminimo tradicijas.
ES lygiu registruotų saugomų nuorodų
žymėjimas:

Pagrindinis šios kokybės sistemos tikslas –
padėti gamintojams pranešti apie jų gaminamų
produktų savybes ir gamybos būdo nulemtas
ypatybes ir, suteikiant galimybę vartotojams
pagrįsčiau rinktis prekę, už tai užsitikrinti dera
mą atlygį.
Šiuo metu ES šalyse iš viso registruoti 1274
pavadinimai. Daugiausiai pavadinimų užregis
travusi Italija (273), po jos – Prancūzija ir Ispani
ja (atitinkamai 220 ir 182 pavadinimai). Pagal ES
saugomoms nuorodoms keliamus reikalavimus
Lietuva ES lygiu yra įregistravusi septynis savo
ypatumais išsiskiriančius maisto produktus.
ES lygiu įregistruoti lietuviški produktai:

EUROPOS SĄJUNGOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMA
Europos Sąjungos (ES) žemės ūkio ir maisto
Saugomų nuorodų sistemos yra savanoriškai
produktų kokybės sistema, kuri Lietuvoje pra pasirenkamos ir jų registravimo procesą turi ini
dėta įgyvendinti 2003 m., susideda iš trijų pa cijuoti patys gamintojai ar jų grupės. Gamintojai,
44

norintys savo gaminamą produktą įregistruoti
ES lygiu, turi parengti registracijos paraišką ir
produkto specifikaciją, kurioje pagrindžiamas
produkto išskirtinumas, jo sąsajos su geografi
ne vietove, gamybos tradicija ir pateikiama kita
būtina informacija. Be to, gamintojams suteikta
galimybė gauti valstybės pagalbą registracijos
paraiškos parengimo išlaidoms kompensuo
ti, o po registracijos – gauti valstybės pagalbą
įregistruotų produktų kontrolės išlaidoms pa
dengti bei dalyvauti ES programose ir gauti
paramą įregistruotiems produktams garsinti ir
vartojimui skatinti ES bei kitose užsienio šaly
se, nes ES kokybės sistemose dalyvaujantiems
produktams skiriamas prioritetas numatant ES
pardavimų skatinimo ir produktų žinomumo
didinimo priemones. Siekiant sėkmingos šių
produktų registravimo ir gamybos plėtros, labai
svarbi pačių gamintojų iniciatyva ir veiklumas.
Esminis saugomų nuorodų teisinės apsaugos
elementas yra tas, kad teisė naudoti ES ženklą
su SKVN, SGN ar GTG nuoroda yra suteikiama ne
konkrečiam gamintojui, o visiems tos konkrečiai
apibrėžtos geografinės vietovės gamintojams,
kurie atitinka produkto specifikacijoje nustaty
tas sąlygas. Taip saugomų nuorodų pagrindu
produktas tampa konkrečios geografinės vieto
vės gamintojų pramoninės nuosavybės objek
tu ir tie gamintojai gali teisiškai apsaugoti savo
interesus, jei kas nors neteisėtai naudojasi jų
produktų reputacija dėl jų kilmės vietos (SKVN,
SGN) ar tradicinio gamybos būdo (GTG).
SKVN ir SGN pavadinimai registruojami Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų
geografinių nuorodų registre, o GTG pavadi
nimai – Garantuotų tradicinių gaminių registre. Visą informaciją apie įregistruotus ES lygiu
žemės ūkio ir maisto produktų pavadinimus
galima rasti duomenų bazėje DOOR (http://
ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.
html).

šiais produktais paįvairinant pradinių klasių
moksleivių ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų vai
kų priešpiečių racioną.
Programa apima ir šviečiamuosius aspektus,
padedančius mokiniams įsisąmoninti ir suvokti
gerų bei teisingų mitybos įpročių svarbą, įverti
nant tai, kad vaikystėje įgyti įpročiai dažniausiai
išlieka nepakitę visą žmogaus gyvenimą.
Programai įgyvendinti Lietuvai kasmet iš ES
skiriama minimali 901 293 Eur suma. ES para
mos dalis sudaro 90 proc., Lietuvos – 10 proc.
Startavusi 2009 m., pirmaisiais metais pro
grama įtraukė 171 mokyklą. Morkomis, obuo
liais, šviežiomis obuolių ir daržovių sultimis
nemokamai pamaitinta 21 000 šalies pradinu
kų. Išdalyta 10 400 kg produktų už 10 426 Eur,
panaudojus tik 0,8 proc. programai numatytos
1,4 mln. Eur sumos.
Nuo 2011–2012 mokslo metų programoje
leista dalyvauti ir ikimokyklinio ugdymo įstai
goms (vaikų darželiams, lopšeliams). Dalyvių
skaičius jau išaugo iki 1 236 įstaigų, sveika pro
dukcija pamaitinusių 178 564 vaikus.
Nuo 2013–2014 mokslo metų programa pa
tobulinta pakreipiant ją sveikatinimo ir nekenks
mingumo aplinkai keliu. Numatyta darželių ir
pradinių mokyklų vaikus aprūpinti tik išskirtinės
kokybės ir ekologiškais vaisiais, daržovėmis bei
vaisių sultimis. Dalyvių skaičius šiuo laikotarpiu
jau šoktelėjo iki 1696 ugdymo įstaigų, išdaliju
sių vaisius ir daržoves 207 860 vaikų. Bendra pa
ramos suma siekė 3,1 mln. Eur.
2014–2015 mokslo metais produktų sąrašas
papildytas į jį įtraukiant vaisių tyres. Siekiant
vaikams tiekti kuo šviežesnius produktus, nu
statytas maksimalus atstumas nuo produkto
gamybos vietos iki vaikų ugdymo įstaigos, kuris
negali viršyti 300 km. Be to, skatinant vietinės
produkcijos vartojimą, tiekėjai yra įpareigoti pa
gal programą į ugdymo įstaigas tiekiamus pro
duktus pirkti tiesiogiai iš sertifikuotų išskirtinės
kokybės ir ekologinių ūkių.
PROGRAMA „VAISIAI MOKYKLOMS“
2014–2015 mokslo metais programos biu
Vaisių vartojimo vaikų ugdymo įstaigose ska džetas siekė 2,1 mln. Eur. 2015–2016 mokslo
tinimo programos tikslas – nuo pat mokyklos metams ES sumažino paramos sumą, todėl šiais
suolo diegti vaikams teisingos sveikos mitybos mokslo metais programos biudžetas bus ma
įpročius, suvokimą apie jų vartojimo naudą, tei žesnis ir sieks 1,9 mln. Eur.
giamą poveikį sveikatai, paskatinant ir šių pro
duktų vartojimą.
PROGRAMA „PIENAS VAIKAMS“
Pagal programą vaikams iki 10 m. amžiaus
Žemės ūkio ministerija programos „Pienas
nemokamai dalijami vaisiai ir daržovės, kasmet vaikams“ įgyvendinimą pradėjo 2004 m. Pa
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grindiniai programos tikslai: didinti pieno ir pie
no gaminių vartojimą bei formuoti teisingos ir
sveikos vaikų mitybos įpročius. Programos „Pie
nas vaikams“ pagalbos gavėjai yra vaikai, lan
kantys ikimokyklinio ugdymo įstaigas (ugdomi
pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programas) ir pradinių klasių mokiniai. Šiems
vaikams yra nemokamai dalijami pieno gami
niai. Dalyvavimas programoje „Pienas vaikams“
yra savanoriškas, šioje programoje gali dalyvau
ti bet kuri vaikų ugdymo ir švietimo įstaiga.

Per veiklos dešimtmetį programos apimtys
labai išsiplėtė. 2014 metais programoje daly
vavo 1575 mokyklos ir vaikų darželiai, kuriuose
mokosi ar juos lanko 214,2 tūkst. vaikų, ir tai su
darė apie 89 proc. nemokamai pagal programą
galinčių gauti produktus vaikų. Per programos
vykdymo laikotarpį remiamų pieno gaminių są
rašas keitėsi.

Programos „Pienas vaikams“ etapai
Metai
Nuo 2004 m.
Nuo 2005-04-01
Nuo 2007-10-17
Nuo 2008-09-01
Nuo 2014-01-01

Asortimentas
Finansavimo šaltiniai
Pienas, jogurtas (natūralus), švieži ir
Tik ES lėšos (dengiama apie
fermentiniai sūriai
30 proc. kainos)
Pienas, jogurtas (natūralus), sūriai. Skirta
parama iš nac. biudžeto, remiamas tik pienas
ES lėšos bei skirtos
Iš nac. biudžeto remiamas pienas, jogurtas,
nacionalinės lėšos
švieži sūriai, varškė
ikimokyklinukams ir
pradinukams. Pastaraisiais
Iš nac. biudžeto remiamas pienas, kefyras,
metais nacionalinės lėšos
rūgpienis, jogurtas, švieži sūriai, varškė (gali
sudaro apie 85–90 proc. visos
būti pagardinti, su cukrumi (iki 7 proc.)
programai skirtos sumos.
Iš nac. biudžeto remiami tik ekologiški
gaminiai: pienas, kefyras, jogurtas,
švieži sūriai, varškė

Ikimokyklinukams, priešmokyklinukams ir
pradinukams per dieną gali būti skiriama ne
daugiau kaip po 250 ml pieno ar atitinkamai
kito remiamo pieno gaminio, tiekiamas pienas
ir pieno gaminiai negali būti naudojami patie
kalams ruošti.
Komisijos reglamente (EB) Nr. 657/2008 yra
numatyti reikalavimai vaikams tiekiamų pieno
gaminių sudėčiai (sūriuose, jogurtuose ne ma
žiau kaip 90 proc. svorio turi sudaryti pienas), jo
gurtuose ribojamas cukraus kiekis (cukraus gali

būti ne daugiau kaip 7 proc.). Taip užtikrinama,
kad pagal programą „Pienas vaikams“ tiekiami
tik sveikatai palankūs pieno gaminiai.
Nuo 2014 m. pagal paramos priemonę „Pie
nas vaikams“ yra tiekiamas ekologiškas pienas
bei ekologiški pieno gaminiai. Pagrindiniai da
lijami produktai yra geriamasis pienas, jogurtas
bei šviežias sūris ir varškė. Geriamasis pienas su
daro apie 40 proc. viso vaikams išdalyto pieno
gaminių kiekio. Per 2014 m. išdalyta 1249 tonos
pieno gaminių.

Vaikų, dalyvaujančių programoje, skaičius ir
jiems išdalytų pieno gaminių kiekis, tonomis
Vaikų, dalyvaujančių
programoje, skaičius, tūkst.
Geriamasis pienas
Kefyras, jogurtas
Švieži sūriai
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

50

58

88

136

201

217

214

752,9
12,8
6,9

820,9
52,3
15,6

855,2
86,6
82,8

1110,4
191,9
197,0

1275,6
768,7
559,5

650,5
535,0
416,0

532,5
449,7
246,8

Varškė
Sūriai
Iš viso
Geriamojo pieno dalis
visame asortimente

2008
1,9
0,9
775,4

2009
9,5
0,9
899,2

2010
41,3
1,4
1067,2

2011
158,5
1,5
1659,3

2012
286,2
0,8
2890,8

2013
122,1
0,4
1724,3

2014
20,4
0,04
1249,4

97 %

91 %

80 %

67 %

44 %

38 %

43 %

2014 m. pareiškėjams buvo išmokėta 10,54 mln. Lt, nacionalinės lėšos sudarė apie 89 proc. visų
paramos lėšų. 2015 metams programai įgyvendinti numatyta 4,77 mln. Eur (16,48 mln. Lt).
Išmokėtos lėšos pagal paramos priemonę „Pienas vaikams“, mln. Lt
Iš viso išmokėta paramos
Iš jos: nacionalinės lėšos
ES lėšos
Nacionalinių lėšų dalis, proc.

2008
1,86
1,37
0,49
73,6 %

2009
2,42
1,92
0,50
79,2 %

2010
3,34
2,57
0,78
76,8 %

2011
7,11
5,85
1,26
82,3 %

2012
15,78
13,42
2,36
85,0 %

2013
19,17
16,61
2,56
86,6 %

2014
10,54
9,35
1,19
88,7 %

Nuo 2015–2016 mokslo metų įvedama nau Pilietinės iniciatyvos projektas „AuGink
jovė – 3 proc. nacionalinių lėšų skiriama progra savo kraštą“
mai „Pienas vaikams“ populiarinti. Yra numaty
tos šios programos „Pienas vaikams“ populiari
nimo priemonės: vaikų išvykos į pienininkystės
ūkius ir pieno perdirbimo įmones; pamokų-pas
kaitų, aiškinančių pieno ir pieno gaminių bei
sveikos mitybos svarbą, kartu su pieno gaminių
degustacijomis, rengimas; šviečiamųjų viktori
nų, sporto varžybų, skatinančių sveikos mitybos
įpročių propagavimą, organizavimas.
Šį projektą inicijuoja Žemės ūkio ministerija.
„AuGink savo kraštą“ – patriotinė-socialinė ini
ciatyva, kuri siekia prisidėti ugdant sveiką, sti
prią ir pilietišką visuomenę, skatinti patriotišku
mą ir ekonomikos augimą regionuose. Tai ne tik
padės išlaikyti daugiau darbo vietų regionuose,
bet ir stiprins kaimo bendruomenes.
Bendradarbiaujant su įvairiomis viešojo sek
toriaus institucijomis yra populiarinami vietos
regionų produktai, skatinama sveika mityba,
siekiama ilgalaikio bendradarbiavimo su vietos
augintojais, vykdant viešuosius pirkimus atsi
žvelgiama į vietos produktų pasiūlą, didinamas
gyventojų informuotumas apie vietos regiono
žemės ūkio produktus.
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2.7. PIENO MINERALINĖS
MEDŽIAGOS: JŲ BIOLOGINĖ REIKŠMĖ
Sigita Urbienė

Įvadas
Žmogaus organizme mineralinių medžiagų
yra iki 3,5 kg [29]. Jos žmogaus organizme nesi
gamina. Norint, kad normaliai funkcionuotų visi
gyvybiniai procesai, šių medžiagų žmogaus or
ganizmas turi gauti kasdien ir pakankamą kie
kį, atitinkantį organizmo poreikius. Jų žmogus
turi gauti su maistu. Be to, labai svarbu, kad su
maistu gautos mineralinės medžiagos būtų kuo
geriau pasisavinamos [31]. Nors žmogaus orga
nizmui reikalingi mineralinių medžiagų kiekiai
yra išreiškiami miligramais, o kai kurių tik mikro
gramais, jie turi svarbią biologinę reikšmę, nes
dalyvauja žmogaus organizmo fiziologiniuo
se procesuose [16, 31, 29, 60, 62, 52]. Yra daug
mokslinių darbų, kuriuose siūloma pagerinti
maisto produktus, padidinti jų biologinę vertę
gamybos metu dedant vieną ar kelias minera
lines medžiagas, bet bandymai su gyvūnais pa
rodė, kad dažniausiai laukiamo efekto pasiekti
nepavyksta. Įrodyta, kad geriausias efektas pa
siekiamas vartojant maisto produktus, kuriuose
yra visų žmogaus organizmui būtinų minerali
nių medžiagų. Mokslinėje literatūroje teigiama,
kad vieni iš geriausių produktų, iš dalies aprū
pinantys žmogaus organizmą svarbiausiais ele
mentais, yra pienas, kefyras, rūgpienis, jogurtas,
nes juose yra beveik visų reikalingų žmogui mi
neralinių medžiagų. Be to, jų santykis yra opti
malus žmogaus organizmui [55, 29, 32, 26, 24,
20]. Toliau aptariant mineralines medžiagas mi
nėsime tik pieną, nes piene, kefyre, rūgpienyje,
jogurte mineralinių medžiagų kiekis yra identiš
kas. Pieno mineralines medžiagas sudaro apie
50 įvairių elementų. Šiame produkte jos yra or
ganinių ir neorganinių druskų pavidalo, kurios į
pieną patenka iš gyvulių kraujo. Dalis šių jungi
nių susidaro galvijo organizme, dalis pereina iš
pašarų, todėl mineralinių medžiagų kiekis piene
priklauso nuo galvijo veislės, jo fiziologinės bū
klės, nuo pašarų bei metų laiko. Jų įtaka tech
nologiniams procesams ir gaminamų produktų
kokybei aprašoma literatūroje apie pieno pro
duktų technologijas [40, 16, 45]. Šio straipsnio
tikslas – aptarti pagrindinę pieno mineralinių
medžiagų biologinę reikšmę žmogui.
48

Seniai žinoma, kad jeigu maiste trūksta mine
ralinių medžiagų, jų pradeda trūkti ir žmogaus
organizme ir tai gali būti įvairių ligų priežastis.
Cheminių elementų yra kauluose ir dantyse, jie
reguliuoja organizmo skysčių sudėtį ir jo kiekį
organizmo ląstelėse, įeina į kai kurių baltymų,
fermentų sudėtį ir pan. Kai kurios mineralinės
medžiagos (pvz., kalcis ir fosforas) fiziologiniuo
se procesuose gali dalyvauti tik būdamos kartu.
Dalis mineralinių medžiagų piene yra visiškai
ištirpusios ir yra tikrojo tirpalo būklės. Dalis įei
na į įvairių baltymų sudėtį. Priklausomai nuo jų
kiekio piene mineralinės medžiagos skirstomos
į makroelementus ir mikroelementus. Žmogaus
organizmui svarbiausi makroelementai yra Ca,
P, K, Na, Mg, o mikroelementai – Fe, Zn, Se, Mn,
Cu. Makro- ir mikroelementų funkcijos žmogaus
organizme vienos su kitomis susijusios.
Šiame straipsnyje kiekvieno makro- ir mi
kroelemento biologinė reikšmė apibūdinta
vadovaujantis mokslinių tyrimų rezultatais, pa
skelbtais įvairiuose žurnaluose. Mineralinių me
džiagų dalyvavimas žmogaus organizmo fizio
loginiuose procesuose pateikiamas vadovau
jantis Europos Sąjungos komisijos Reglamentu
Nr. 432/2012, kuris parengtas remiantis išsamių
mokslinių tyrimų rezultatais bei Europos maisto
saugos tarnybos (EFSA) moksline nuomone.
Makroelementai
Makroelementų kiekis piene priklauso nuo
individualių galvijo savybių, laktacijos ir kt. Ma
kroelementų pokyčiai laktacijos pradžioje ir
jos pabaigoje ypač ryškūs. Laktacijos pradžio
je (priešpienyje – krekenose) ypač daug kalcio,
fosforo, magnio, natrio, palyginti su normaliu
pienu. Paskutinėmis laktacijos savaitėmis vėl
padidėja kalcio, fosforo, chloridų kiekis, pienas
įgyja kartumo prieskonį. Makroelementai turi
didelę reikšmę pieno produktų gamybos proce
sams. Nuo jų priklauso technologinių procesų
eiga ir gaminamų produktų kokybė. Vidutiniai
makroelementų kiekiai 100 ml pieno bei jų ki
timo ribos pateikiamos 1 lentelėje. Taigi piene
yra nemažai kalcio, kalio, natrio, chloro. Žmo
gaus organizmui didžiausią biologinę reikšmę
turi šie pieno makroelementai: kalcis, fosforas ir
magnis. Dėl jų gausos pieno produktai priskiria
mi prie šarmingų [24].

1 lentelė. Makroelementų kiekis piene (mg/100 g)
Kiekiai, nurodyti kai kuriose literatūros šaltiniuose
Makroelemento
pavadinimas
[49]
[63]
[40, 53, 15]
[13]
Natris (Na), mg
35–60
48–79
50
50
Kalis (K), mg
135–155
116–176
148
146
Kalcis (Ca), mg
100–140
120–140
122
120
Magnis (Mg), mg
10–15
11,7–13,4
13
14
Fosforas (P), mg
75–110
53–72
92
90
Kalcis. Suaugusio žmogaus organizme kal
cio gali būti nuo 1,0 iki 1,5 kg [2, 48]. Šis makro
elementas (kartu su fosfatais, fluoridais) sudaro
žmogaus skeleto pagrindą. Taigi 40 proc. orga
nizme esančio kalcio yra kauluose bei dantyse.
Kita dalis kalcio yra kraujo sudėtyje. Kraujyje kal
cio kiekis yra gana pastovus (8,9–10,1 mg/100 g
kraujo) [48]. Kraujyje, be kalcio, būtinai turi būti
ir fosforo. Be to, tarp šių elementų privalo būti
atitinkama pusiausvyra, jai sutrikus (jeigu kal
cio yra mažiau, jis imamas iš kaulų) gali pradėti
vystytis osteoporozė [19]. Kalcio yra daugelyje
maisto produktų, ypač kalcio daug piene ir jo
produktuose. Tai ypač svarbus piene esantis
makroelementas. Su maistu žmogaus organiz
mas kasdien (Reglamentas Nr. 1169/2011) turi
gauti apie 800 mg kalcio, vaikai ir paaugliai – iki
1200 mg [13, 58]. Mokslo įrodyta, kad kalcis rei
kalingas ne tik kaulams formuotis, bet ir įvai
rioms organizmo gyvybinėms funkcijoms [6,
9, 29, 50]: hormonų veiklai; fermento lipazės
veiklai; normaliam kraujo spaudimui palaikyti;
stabiliai nervų sistemos veiklai; normaliam šir
dies ritmui palaikyti. 100-te g pieno gali būti
nuo 100 iki 140 mg kalcio (1 lentelė). Priim
ta, kad vidutiniškai kalcio 100-te g pieno yra
118 mg [39]. Reglamente 1169/2011 nurody
ta, kad reikalinga kalcio paros norma (RPN) yra
800 mg [11]. Taigi kalcis, esantis 100 g pieno,
sudaro 15 proc. reikiamo jo paros kiekio, todėl,
pagrįstai galime teigti, kad piene esantis kalcis
svarbus šioms organizmo fiziologinėms funkci
joms [23]: normaliam kraujo krešėjimui; ener
ginių medžiagų apykaitai; normaliai raumenų
veiklai; normaliam nervų impulso perdavimui;
normaliai virškinimo fermentų veiklai; ląstelių
dalijimosi procesams; normaliai kaulų būklei
palaikyti; normaliai dantų būklei palaikyti. Be to,
yra žinoma, kad kalcis reguliuoja kraujospūdį
[18]. Atlikti tyrimai su bandomaisiais gyvūnais ir
žmonėmis parodė, kad daug efektyviau kraujo

[39]
44
138
118
12
85

spaudimui mažinti veikė kalcis, gautas vartojant
pieną, negu analogiškas kalcio kiekis, patekęs į
organizmą, vartojant kalcį kaip papildą [6]. Tei
giama, kad kalcis, pridėtas į maisto produktus
kaip papildas, taip pat sunkiai pasisavinamas ir
fiziologinėse funkcijose menkai dalyvauja [52].
Daugelio tyrimų su gyvūnais pagrindu įrodyta,
kad kalcio trūkumas susijęs su nutukimu bei II
tipo diabetu [18]. Daug mokslinių darbų skirta
nustatyti kalcio įtaką onkologinių ligų vystymui
si tiesiojoje žarnoje. Įrodyta, kad kalcis, esantis
pieno produktuose, turi įtakos fiziologiniams
procesams, vykstantiems tiesiojoje žarnoje – šis
elementas dalyvauja mažinant epitelio ląstelių
nenormalų dauginimąsi. Taip sumažėja rizika
susirgti tiesiosios žarnos vėžiu [14, 18, 43, 25,
42]. Tačiau tiksli kalcio įtaka, jos veikimo mecha
nizmas dar nėra visiškai ištirtas. Ištyrus įvairias
pacientų grupes pasitvirtino išvada, kad esant
organizme pakankamam kalcio kiekiui (apie
1000 mg per dieną) iki 40 proc. sumažėja rizika
susirgti ne tik tiesiosios žarnos vėžiu, bet ir krū
tų onkologinėmis ligomis [44, 8, 18]. Kaip ma
tome, kalcis ne tik būtinas daugeliui žmogaus
organizmo fiziologinių funkcijų, bet gali veikti ir
kaip apsauginė priemonė nuo lėtinių ligų vys
tymosi. Taigi suvartojus 0,5 l pieno, organizmas
aprūpinamas 75–80 proc. reikiamu paros kalcio
kiekiu [31]. 1 litras pieno atitinka organizmo die
nos poreikį tiek vaikams, tiek ir suaugusiesiems.
Norint kad organizmas gautų tą patį kalcio kiekį
reikėtų suvalgyti 3 kg morkų ar 10 kg jautienos
[52]. Tyrimais įrodyta, kad pienas yra vienintelis
produktas, iš kurio kalcis lengvai pasisavinamas
[58, 16, 18]. Atlikus bandymus su žiurkėmis nu
statyta, kad piene esantis kalcis daug lengviau
pasisavinamas palyginti su augaliniais maisto
produktais (sojų pupelėmis, grūdiniais produk
tais ir kt.) [9]. Taip yra todėl, kad augaliniuose
maisto produktuose yra oksalo rūgšties. Ši rūgš
tis su kalciu sudaro netirpius kalcio oksalatus,
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kurių organizmas negali pasisavinti [41, 26, 12,
17, 46, 47]. Iš kitų produktų (mėsos, žuvies, vai
sių) kalcis pasisavinamas daug sunkiau [17, 46,
47]. Žinoma, kad kalcio pasisavinimą pagerina
laktozė ir aminorūgštys (argininas, lizinas) [14].
Be to, pasisavinant kalcį svarbu, kad būtų ir kitų
makroelementų, ypač fosforo. Be fosforo kalcio
organizmas negali pasisavinti, o be kalcio fos
foras taip pat nepasisavinamas. Kalcis gerai ab
sorbuojamas tada, kai kalcio, fosforo ir magnio
santykis yra 1:1,5:0,7 ir yra pakankamas balty
mų kiekis [2, 29, 50]. Kalcis sunkiau pasisavina
mas, jeigu maiste yra per daug magnio. Geriau
sias kalcio ir magnio santykis yra 1:0,5 [58, 20].
Tačiau pasisavinimo procesui ypač svarbus yra
kalcio ir fosforo santykis (1:0,7). Toks elementų
santykis yra piene ir jo produktuose. Virškinimo
metu, tiek tirpus, tiek esantis baltymuose kalcis
labai greitai pasisavinamas. Virškinant pieną iš
pradžių kazeino dalelės (micelės) skyla į mažes
nes (submiceles), todėl kalcis, esantis kazeino
dalelių sudėtyje, t. y. jų viduje, išlaisvinamas ir
tampa ypač lengvai pasisavinamas. Kalcio pa
sisavinimui labai svarbu, kad organizme būtų
pakankamai ir vitamino D [18]. Dalyvaujant vi
taminui D kalcio įsisavinama iki 40 proc., o jo
trūkstant – tik iki 15 proc. [18]. Kalcio apykaita
organizme jį pasisavinant iš kitų produktų vyks
ta sudėtingiau esant fosforo pertekliui. Esant
padidėjusiam fosforo kiekiui gali būti suardo
ma kalcio ir fosforo pusiausvyra kraujyje, tada
sutrinka kalcio apykaitos procesai. Pusiausvyrai
atkurti kalcis imamas iš kaulų, didinama jo ab
sorbcija iš žarnyno, mažinamas išskyrimas. Jei
tokie procesai vyksta nuolatos, atsiranda poky
čių kauluose [32, 34, 1, 26]. Pasisavinamo kalcio
kiekis bei jo apykaitos procesai yra labai svarbūs
pagyvenusiems žmonėms. Žinoma, kad po 60
metų kalcio absorbcija žmogaus organizme pa
laipsniui silpnėja [9, 1, 19, 51]. Tai siejama su vi
tamino D sumažėjimu organizme [18]. Todėl la
bai svarbu vartoti produktus, kuriuose yra dau
giau lengviau pasisavinamo kalcio [58]. Žinoma,
kad daug kalcio yra jūrų gėrybėse, abrikosuose,
vynuogėse, gervuogėse, vyšniose, agurkuose ir
kituose vaisiuose bei daržovėse, tačiau moksli
nėje literatūroje teigiama, kad žmogaus orga
nizme geriausiai kalcis įsisavinamas iš pieno ir
jo produktų [2, 24, 26, 39, 63].
Fosforas. Kitas svarbus makroelementas yra
fosforas. Šis elementas atlieka didelį vaidmenį
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žmogaus organizme. Žmogaus organizme jo
yra apie 800 g [2]. ES Reglamente Nr. 1169/2011
nurodyta, kad žmogus su maistu kasdien turi
gauti apie 700 mg fosforo [11]. Piene fosforo
kiekis kinta nuo 53 iki 110 mg 100 g pieno (1
lentelė). Vidutiniškai jo yra 85 mg/100 g [39],
tai sudaro apie 12 proc. reikiamo jo paros kie
kio [11]. Fosforo biologinę reikšmę žmogaus
organizmo fiziologinių sistemų veikloje gali
ma apibūdinti taip [23]: dalyvauja energinių
medžiagų apykaitoje; dalyvauja kaulų ir dantų
būklės palaikymo procesuose; dalyvauja ląste
lių membranų formavimosi procesuose. Taigi
fosforas yra svarbus žmogaus organizmo fizio
loginėms funkcijoms, be to, teigiama, kad fos
foras aktyvina B grupės vitaminų veiklą. Tačiau
kai fosforo kiekis kraujyje per didelis, sutrinka
vitamino D3 sintezė, o tai trukdo kalcio pasisa
vinimą virškinamajame trakte [61]. Fosforo bio
loginė reikšmė žmogaus organizmui priklauso
nuo kalcio ir fosforo santykio. Idealus kalcio ir
fosforo santykis yra 1:0,7. Toks santykis yra pie
ne. Todėl teigiama, kad tinkamiausi produktai
žmogaus organizmui yra pienas ir pieno pro
duktai (kefyras, jogurtas) [26]. Kituose maisto
produktuose kalcio ir fosforo santykis smarkiai
skiriasi, pvz., bulvėse kalcio ir fosforo santykis
yra 1:5, duonoje – 1:5, mėsoje (paukštienoje ir
kt.) – 1:10, žuvyse – 1:10, o jautienoje net 1:20
[26, 61]. Taigi šiuose produktuose fosforo kiekis
daug didesnis negu kalcio. Įrodyta, kad fosforo
pasavinimas tiesiogiai priklauso nuo jo kiekio
maiste (kuo daugiau fosforo yra maiste, tuo
daugiau ir jo pasisavinama) [62]. Taigi kai orga
nizmas daugiau pasisavina fosforo, padidėja jo
kiekis kraujyje. Jame suardoma anksčiau minėta
pusiausvyra tarp kalcio ir fosforo, pasikeičia kal
cio ir fosforo santykis [61]. Mokslininkai teigia,
kad suaugusiųjų kalcio ir fosforo santykis gali
būti ne didesnis kaip 1:1,5 [26, 61, 51]. Tačiau
geriau, kai šis santykis yra 1:1,3 [36] arba 1:1
[61]. Vaikams tinkamas kalcio ir fosforo santykis
1,5–1,25:1 [61]. Kraujyje padidėjus fosforo kie
kiui, suyra kalcio ir fosforo pusiausvyra. Susida
ro kalcio trūkumas. Dėl to organizme pasireiškia
įvairių sutrikimų. Kalcio pusiausvyrai su fosforu
atkurti kalcis imamas iš kaulų. Jei nuolat maiste
per daug fosforo ir per mažai kalcio, gali prasi
dėti osteoporozė [61, 26]. Su daugeliu gyvūnų
(šunimis, žiurkėmis, pelėmis, arkliais, kiaulėmis
ir beždžionėmis) atliktais tyrimais įrodyta, kad,

prasidėjus tokiems procesams, ne tik pakinta
kaulų sudėtis, bet vyksta pokyčiai ir kitose or
ganizmo sistemose (inkstuose, šlapimo pūslė
je, širdies raumenyje ir t. t.) [61]. Manoma, kad
išvengti tokių organizmo pokyčių galima dau
giau valgant pieno produktų, daržovių ir vaisių
[51]. Jeigu trūksta fosforo, sumažėja organizmo
protinis ir fizinis pajėgumas [58].
Magnis. Žmogaus organizme yra apie 28–
30 g magnio. Apie 60 proc. magnio yra kauluo
se, kita dalis yra raumenyse ir kraujyje [38, 2]. Li
teratūroje teigiama, kad kasdien žmogui reikia
apie 320 mg magnio [34, 13]. Europos Sąjungos
Reglamente Nr. 1169/2011 [11] nurodyta, kad
per parą žmogaus organizmui reikia vidutiniš
kai 375 mg magnio. Piene magnio kiekis kinta
nuo 10 iki 15 mg 100 g (1 lentelė). Vidutiniškai
100 g pieno jo yra 12 mg [39], tai sudaro apie
3,2 proc. reikiamo paros kiekio [11]. Magnio bio
loginę reikšmę lemia jo dalyvavimas žmogaus
organizmo fiziologiniuose procesuose. Magnis,
esantis piene, patekęs į žmogaus organizmą,
dalyvauja svarbiuose fiziologiniuose proce
suose [23]: mažina nuovargį; palaiko normalią
kaulų ir dantų būklę, ląstelių dalijimosi pro
cesą, elektrolitų apykaitos procesą, energinių
medžiagų apykaitos procesą, nervų sistemos
veiklą, raumenų funkcijos veiklą, baltymų sin
tezės procesą. Be to, magnis padeda organiz
mui išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą, jis svarbus
palaikant normalią psichinę būseną. Žmogaus
organizmas magnį iš pieno (dėl jame esančios
laktozės) labai lengvai pasisavina [31]. Olandi
jos pienininkystės mokslinio tyrimo institute

atlikti išsamūs moksliniai tyrimai parodė, kad
magnis iš sojos baltymų pasisavinamas daug
sunkiau negu iš pieno baltymų. Todėl tyrimų iš
vadoje teigiama, kad, pakeitus pieno baltymus
sojos baltymais, organizme gali trūkti magnio
[5]. Manoma, kad piene esantis magnis papildo
kalcio ir fosforo funkcijas. Jeigu maiste yra pa
kankamas kiekis kalcio ir fosforo, tai magnio pa
sisavinimas sumažėja [31]. Magnio trūkumo su
keliami požymiai išsamiai nurodyti mokslininkų
darbuose [35, 38, 4, 37, 27]. Teigiama, kad, jeigu
žmogaus organizmui trūksta magnio, jam pasi
reiškia: nuolatinis fizinis ir psichinis nuovargis;
raumenų traukuliai (mėšlungis), trūkčioja vokai;
tirpsta rankų ir kojų raumenys; pasireiškia liū
desio priepuoliai, nemiga, atminties sutrikimai;
kamuoja galvos skausmai; galima osteoporozė.
Esant magnio trūkumui sutrinka širdies veikla.
Atsiranda tachikardija, sutrinka širdies ritmas,
pasireiškia prieširdžių virpėjimas [22, 38, 4, 51].
Be to, teigiama, kad magnis [38, 21] mažina
bendrojo cholesterolio kiekį; stabilizuoja širdies
ritmą; pagerina periferinę kraujotaką (nebešąla
galūnės); mažina kraujospūdį. Magnis teigiamai
veikia širdies raumenų funkcijas, gerina vainiki
nę kraujotaką, retina širdies susitraukimų dažnį
[22, 51].
Mikroelementai
Dabar žinoma, kad piene yra apie 30 įvairių
mikroelementų, tačiau tikslus jų skaičius nėra
nustatytas. Pagrindinių mikroelementų kiekis
(esančių piene), nurodomas įvairiuose literatū
ros šaltiniuose, pateikiamas 2 lentelėje.

2 lentelė. Mikroelementų kiekis, nurodytas įvairiuose literatūros šaltiniuose
Mikroelemento
pavadinimas
Geležis (Fe), mg
Varis (Cu), mg
Cinkas (Zn), mg
Jodas (I), µg

[3]
0,040
0,012
0,400
6,0

Kiekis mg ir µg 100 g pieno
[40]
[53]
[15]
[39]
0,027–0,12
0,140
0,099
0,1
0,002–0,072 0,026
0,034
–
0,2–0,7
0,350
0,394
0,320
1,0–34,0
11
9,8
9,0

Mikroelementų kiekis piene priklauso nuo
galvijo fiziologinės būklės, laktacijos laiko, pa
šarų. Mikroelementų piene yra biologiškai ak
tyviuose junginiuose, taip pat junginiuose su
baltymais ir kitomis pieno sudedamosiomis da
limis. Toliau bus apibūdinti tie mikroelementai,

[30, 28]
–
0,0523
0,410
–

kurių vertė išsamiau ištirta ir pateikta moksli
nėje literatūroje bei kurių įtaka svarbi žmogaus
sveikatai.
Cinkas. Žmogaus organizme gali būti nuo
1,4 iki 2,3 g cinko [57]. Pagrindinis jo kiekis
yra kraujo eritrocituose (75–85 proc.), kita da
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lis cirkuliuoja kraujo plazmoje (12–22 proc.) ir
šiek tiek yra leukocituose [57]. Mokslinėje lite
ratūroje teigiama, kad žmogui per parą reikia
10–15 mg cinko [3, 54, 51]. Europos Sąjungos
Reglamente Nr. 1169/2011 nurodyta, kad per
parą organizmas su maistu turi gauti 10 mg
cinko [11]. Cinko kiekis piene kinta nuo 0,2 iki
07, mg (2 lentelė). Vidutiniškai 100-te g karvių
pieno jo yra 0,32 mg [39]. Taigi 100-te g pieno
yra tik apie 3 proc. cinko reikiamo paros kiekio.
Paprastai retai suvartojama tik 100 g pieno, daž
niausiai šis kiekis yra didesnis – 200–400 g, tai
gi ir su pienu, ir jo produktais gaunamo cinko
kiekis organizme padidėja. Mokslininkai teigia,
kad vartojant pieno produktus į žmogaus orga
nizmą patenka apie 20–30 proc. cinko kasdie
nio poreikio [16]. Yra žinoma, kad cinkas įeina
į daugiau kaip 100 junginių sudėtį ir turi įtakos
svarbioms gyvybinėms funkcijoms [58]. Nors
piene esantis cinkas (pagal Europos Sąjungos
Reglamento Nr. 432/2012 nurodymus) nepri
skiriamas prie svarbių mikroelementų, tačiau
jis dalyvauja žmogaus organizmo svarbiuose
fiziologiniuose procesuose [23]: angliavande
nių apykaitoje; baltymų sintezėje; pagrindinių
maistinių medžiagų apykaitoje; palaiko norma
lią kaulų, nagų, odos ir plaukų būklę; palaiko
nervų sistemos stabilumą. Be to, cinkas būtinas
daugiau kaip 300 fermentų veiklos aktyvumui,
sumažina laisvųjų radikalų poveikį, gali slopinti
oksidacinius procesus, sustiprinti imuninę siste
mą, mažinti onkologinių ligų riziką [10]. Teigia
ma, kad cinkas dalyvauja pasisavinant riebalų
rūgštis, svarbias smegenų veiklai, trukdo cho
lesterolio kaupimąsi ant kraujagyslių sienelių,
aktyvina folio rūgšties absorbciją [57, 7, 58]. Kai
kurie medikai cinką priskiria prie „gydomųjų“
elementų. Teigiama, kad cinkas turi antivirusinį
poveikį, gelbsti esant peršalimui, stiprina imu
nitetą, mažina vaikų hiperaktyvumą. Nurodo
ma, kad cinko trūkumas neigiamai veikia nervų
sistemą: gali pasireikšti depresija, gali būti ne
vaisingumo priežastis [58]. Atsiradusios baltos
dėmelės ant nagų taip pat gali rodyti cinko trū
kumą [4, 36]. Cinko yra tiek augaliniuose, tiek
gyvūniniuose maisto produktuose, tačiau jis
gerai pasisavinamas tik iš gyvūninių produktų
[2]. Iš augalinių produktų cinkas pasisavinamas
sunkiau, nes tam trukdo augaluose esantys fita
tai [13, 41, 12]. Cinko pasisavinimui svarbu, kad
būtų baltymų, ypač turinčių daugiau amino
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rūgšties lizino [54]. Žmogaus organizmas gerai
pasisavina cinką iš pieno produktų, kuriuose yra
lizino. Vegetarams labai dažnai gali pasireikšti
cinko trūkumas [4]. Jeigu augančiam organiz
mui trūksta cinko, gali vystytis anoreksija, išsau
sėti oda, sutrikti augimas. Be to, gali susilpnėti
lytinių hormonų veikla, vystytis nervinis pakriki
mas [58]. Tyrimai, atlikti su žiurkėmis, įrodė, kad
cinko trūkumas jų maiste sukeldavo negimusių
žiurkiukų žūtį bei išsigimimus [54, 58, 41]. Trūks
tant organizme cinko pasireiškia ir vitamino A
trūkumas, vystosi regėjimo sutrikimai [58]. Ži
noma [41], kad, esant organizme pakankamam
kiekiui cinko, mažiau kaupiasi toksiškų elemen
tų – švino, gyvsidabrio, kadmio.
Geležis. Žmogaus organizme geležies gali
būti 3–5 g. Pagrindinis jos kiekis yra kraujo he
moglobine. Jame esanti geležis labai lengvai
prisijungia deguonį ir perneša jį į ląsteles. Pa
grindinis geležies kiekis, esantis piene, įeina į
išrūginių baltymų, kazeino bei fermentų sudėtį
(75 proc.), apie 25 proc. įeina į riebalų rutuliukų
apvalkalėlius. Teigiama, kad žmogaus organiz
mui per parą reikia apie 10–15 mg geležies [13,
51], tačiau rekomenduojamas paros kiekis –
14 mg (ES Reglamentas Nr. 1169/2011) [11]. Šio
mikroelemento svyravimų ribos piene yra labai
plačios: 0,270–1,400 mg/l (2 lentelė).
Priimta, kad 100 g pieno vidutiniškai yra 0,1
mg geležies [39]. Suvartojus 100 g pieno, ge
ležies galime gauti tik 0,7 proc. reikiamo paros
kiekio. Geležies biologinę vertę lemia tai, kad šis
mikroelementas dalyvauja svarbiuose žmogaus
organizmo fiziologiniuose procesuose [23]:
energinių medžiagų apykaitoje; kraujodaros
procesuose; deguonies pernešimo procesuo
se; padeda stiprinti imuninę sistemą; dalyvauja
ląstelių dalijimesi. Pienas nėra svarbus geležies
šaltinis žmogaus organizmui, tačiau iš pieno ji
lengvai pasisavinama. Pagrindiniai produktai, iš
kurių organizmas gauna geležies, yra jautiena,
paukštiena, duona, pupelės, kruopos ir kt. [39].
Geležis yra sunkiai pasisavinamas mikroele
mentas. Organizmas geriau jį pasisavina (iki 30
proc.) iš gyvūninių maisto produktų ir tik 7–10
proc. – iš augalinių produktų [16, 62]. Geležį pa
sisavinti padeda vitaminas B12, folio rūgštis, vita
minas C [58]. Grūdiniuose maisto produktuose
esantys fosfatai bei fitatai su geležimi sudaro
blogai tirpstančius junginius, kurie sunkiai ab
sorbuojami į organizmą [58].

Varis. Šis elementas taip pat svarbus žmo
gaus organizmui. Jis įeina į daugelio fermentų
sudėtį, dalyvauja hemoglobino sintezėje, cen
trinės nervų sistemos veikloje, stimuliuoja kau
lų formavimosi ir kaulų čiulpų kraujo gamybos
funkcijas, turi įtakos kepenų bei skydliaukės vei
klai, dalyvauja toksinių medžiagų intoksikacijos
procesuose, vadinasi, padidina žmogaus orga
nizmo apsaugines galimybes [59, 56, 58]. Piene
vario yra junginiuose su kazeinu, išrūginiais bal
tymais ir fosfolipidais. Jo kiekis gali būti iki 0,072
mg/100 g (2 lentelė). Žinoma, kad vidutinis kie
kis yra tik 0,0523 mg / 100 g [30, 28]. Teigiama,
kad organizmui per parą reikia iki 2 mg vario
[2, 59]. Rekomenduojamas (ES Reglamentas Nr.
1169/2011) vario kiekis yra 1 mg per parą [11].
Iš 100 ml suvartoto pieno žmogaus organizmas
gautų tik 5,2 proc. reikiamo vario kiekio. Tačiau
bandymai su gyvūnais parodė, kad iš pieno (pa
lyginti su kitais maisto produktais) varis pasisa
vinamas geriausiai [31]. Vario biologinė reikšmė
susijusi su dalyvavimu žmogaus organizmo fi
ziologiniuose procesuose. Moksliniais tyrimais
nustatyta, kad varis dalyvauja [23]: energinių
medžiagų apykaitoje; odos ir plaukų pigmenta
cijos procesuose; geležies pernašos procesuo
se; imuninės sistemos veikloje. Paprastai vario
organizme netrūksta, jo pakankamai gaunama
su įvairiais augalinės ir gyvulinės kilmės maisto
produktais [39].
Jodas. Dar vienas žmogaus organizmui svar
bus mikroelementas, esantis piene, yra jodas.
Suaugusio žmogaus organizme yra apie 25–50
mg jodo. Daugiausia jo sukaupiama skydliaukė
je, nes šio elemento yra skydliaukės hormonuo
se. Per parą žmogus su maistu turi gauti apie
150 µg jodo [11]. Piene jodo kiekis kinta nuo 1,0
iki 34 µg / l00 g (2 lentelė). Vidutiniškai karvių
piene yra apie 9 µg / 100 g [39]. Taigi suvartojus
100 g pieno, į žmogaus organizmą patenka apie
6 proc. kasdien reikalingo jodo kiekio, o suvar
tojus puodelį pieno (~ 250 g) jodo kiekis sudaro
15 proc. rekomenduojamo paros kiekio. Toks
jodo kiekis (ES Reglamentas Nr. 1169/2011) yra
svarbus žmogaus organizmui. Biologinis jodo
vertingumas pasireiškia tuo, kad jodas daly

vauja šiuose fiziologiniuose procesuose [23]:
skydliaukės hormonų gamyboje bei skydliau
kės veikloje; energinių medžiagų apykaitoje;
nervų sistemos veikloje; palaiko normalią odos
būklę. Paprastai su maistu gaunama iki 90 proc.
reikalingo jodo kiekio, o su vandeniu – apie 10
proc. [2]. Teigiama, kad nemažai jodo galima
gauti vartojant pieno produktus [64, 51]. Piene
jodas yra aminorūgštyse, įeinančiose į balty
mų (daugiausia kazeino) sudėtį. Tokių amino
rūgščių vien tik kazeine yra 13 [64]. Teigiama,
kad suvartojus 1 l pieno į organizmą gali pa
tekti iki 100 µg jodo [51]. Maisto produktuose
jodo yra nedaug – iki 15 µg / 100 g produkto
[63]. Jūros žuvyse jodo yra apie 50 µg / 100 g
[58], jūros kopūstuose – dar daugiau, o menkės
kepenyse gali būti iki 80 µg / 100 g [58]. Jeigu
trūksta jodo, sutrinka tiroidinių hormonų sinte
zė bei skydliaukės veikla [26]. Įrodyta, kad jodo
deficitas labai ilgai užslėptai neigiamai veikia
žmogaus organizmą, kol galiausiai pasireiškia
skydliaukės padidėjimu. Pagrindiniai požymiai,
rodantys jodo trūkumą organizme, yra [64, 4,
51, 62]: centrinės nervų sistemos slopinimas;
nuolatinis nuovargis; intelektinio potencialo
sumažėjimas (gabumų sumažėjimas); vaikų že
mesnis intelekto koeficientas, lėtesnis vystyma
sis; moterų nevaisingumas; mažesnis ūgis. Jodo
trūkumą maiste galima sumažinti vartojant
joduotą druską (tačiau verdant jodo sumažėja
apie 60 proc. [58]).
Apibendrinimas
Kiekvieno mikroelemento ir makroelemen
to biologinė reikšmė apibendrinama lyginant
kasdienį elemento poreikį ir gaunamą jo kiekį
su pienu. Šių elementų dalyvavimas žmogaus
organizmo fiziologiniuose procesuose detaliau
buvo pateiktas apibūdinant atskirus elementus.
Moksliniais tyrimais įrodyta, kad kuo daugiau
vieno ar kito elemento patenka su maistu į žmo
gaus organizmą, kuo daugiau jo pasisavinama
ir kuo intensyviau jis dalyvauja fiziologiniuose
procesuose, tuo didesnė jo biologinė reikšmė.
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3 lentelė. Makroelementų kiekis (proc. žmogaus organizmui reikalingo paros poreikio) suvartojus
100 g ir 250 g (puodelį) pieno
RPN Reglamentas 100-te g pieno Dalis reikalingo paros kiekio (proc.
Makroelemento
suvartojus pieno)
esantis kiekis
Nr. 1169/2011
pavadinimas
[11]
[39]
100 g
250 g (puodelį)
Kalcis (Ca), mg
800
118
14,75
36,8
Fosforas (P), mg
700
85
12,1
30,3
Magnis (Mg), mg
375
12
3,2
8
3 lentelėje pateikiama, kiek procentų Ca, P
ir Mg paros poreikio gauna organizmas suvar
tojus 100 g ir 250 g (puodelį) pieno. Matome,
kad, suvartojus puodelį pieno, trečdaliu paten
kinamas kalcio (Ca) ir fosforo (P) paros poreikis.
Be to, šių makroelementų biologinės funkcijos
glaudžiai susijusios tarpusavyje. Jie abu, kaip
jau buvo minėta, yra ne tik skeleto formavimosi
pagrindas, bet ir dalyvauja daugelyje organiz
mo fiziologinių procesų. Ypač svarbus jų santy
kis tiek pasisavinimo metu, tiek ir kraujyje. Šis
santykis kraujyje tarp kalcio ir fosforo neturi būti
didesnis kaip 1,0:1,5. Jeigu šis santykis vartojant
produktus su mažu kalcio ir dideliu fosforo kie
kiu (mėsos, žuvų produktai, įvairios kruopos ir
kt.) yra nuolat pažeidžiamas, tai organizmas

kalcio trūkumą kraujyje kompensuoja imdamas
jį iš kaulų. Ilgainiui šis procesas gali tapti ne tik
osteoporozės, bet ir daugelio kitų organizmo
pokyčių priežastis. Kokią dalį (proc.) mikroele
mentų paros poreikio yra patenkinama suvar
tojus 100 g ar (250 g puodelį) pieno, pateikiama
4 lentelėje. Iš lentelėje pateiktų rodiklių matyti,
kad tarp pagrindinių pieno mikroelementų di
džiausią įtaką žmogaus organizmui turi jodas.
Suvartojus vieną puodelį pieno (250 g) organiz
mas gauna 15 proc. būtino kasdienio jodo kie
kio. Be to, įvertinus teiginius, kad jodas piene yra
aminorūgščių sudėtyje ir yra lengvai organizmo
pasisavinamas [64], galima teigti, jog pienas yra
gana svarbus produktas žmogaus organizmui.

4 lentelė. Mikroelementų kiekis (proc. žmogaus organizmui reikalingo paros poreikio) suvartojus
100 g ir 250 g (puodelį) pieno
Mikroelemento
pavadinimas
Geležies (Fe), mg
Varis (Cu), mg
Cinkas (Zn), mg
Jodas (I), µg

RPN Reglamentas
Nr. 1169/2011
[11]

100 g pieno esantis
kiekis
[28, 30, 39]

14
1
10
150

0,1
0,0523
0,32
9

Dalis reikalingo paros poreikio
(proc.) suvartojus pieno
100 g
250 g
0,7
1,75
5,23
13,0
3,2
8,0
6,0
15,0

Kitas gana svarbus mikroelementas yra varis.
Straipsnyje panaudoti apibendrinimai iš au
Viename puodelyje pieno yra apie 13 proc. bū torės monografijos „Pieno ir jo sudedamųjų da
tino kasdienio vario kiekio. Mažiausią biologinę lių biologinė reikšmė“, Kaunas, 2015.
reikšmę turi piene esanti geležis.
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2.8. Natūralios augalinės
kilmės medžiagos sveikam ir
saugiam maistui
Petras Rimantas Venskutonis

Įvadas
Maisto produktų kokybė priklauso nuo dau
gelio veiksnių ir rodiklių, tačiau maisto sauga
yra neabejotinai svarbiausias reikalavimas bet
kurio maisto gaminio kokybei. Todėl ir didžio
ji dauguma su maisto gamyba susijusių teisės
aktų Europos Sąjungoje yra skiriama maisto
saugai. Kita svarbi ir jau seniai naudojama sąvo
ka maisto vertei apibūdinti yra „sveikas maistas“.
Tačiau, jeigu dauguma maisto saugos rodiklių
yra pakankamai tiksliai apibrėžiami ir išmatuo
jami, pvz., maisto užteršimas ligas sukeliančiais
mikroorganizmais, kenksmingų cheminių me
džiagų likučiai maiste, reikalavimai su maistu
besiliečiančioms medžiagoms ir kt., tai „maisto
sveikumas“ yra gana abstrakti sąvoka, kuriai
pagrįsti daugeliu atvejų neturime konkrečių re
komendacijų, kurios būtų išreiškiamos tiksliais
skaičiais ar kitais pamatuojamais rodikliais. Šiuo
metu dažniausiai „maisto sveikumas“ siejamas
su tinkamai subalansuota mityba, mažesniu
sočiųjų riebalų, druskos, rafinuotų angliavan
denių (cukraus) kiekiu, reguliariu vaisių ir dar
žovių, polinesočių riebalų vartojimu ir kitomis
rekomendacijomis.
Tikslesniam maisto sveikumo įvertinimui
ateityje yra puikios perspektyvos, nes sparčiai
tobulėja maisto komponentų įtakos įvairioms
fiziologinėms žmogaus organizmo funkcijoms
bei susirgimų išsivystymui įvertinimo metodai
ir įranga bei bioinformatikos priemonės, gau
nama vis daugiau informacijos apie maisto me
džiagų poveikį žmonių sveikatai ir sąsajas tarp
mitybos ir įvairių susirgimų etiologijos bei ben
drosios žmonių savijautos. Be to, labai svarbus
šio amžiaus pradžios atradimas buvo žmogaus
genomo iššifravimas ir dėl to eksponentiškai
didėjantis mokslinės informacijos srautas apie
glaudžius ryšius tarp mitybos ir genetinių žmo
gaus savybių. Dėl to susiformavo nauja moks
lo disciplina – „nutrigenomika“, kurios vienas iš
tikslų yra moksliškai pagrįsta „personalizuota
mityba“, pagal kurią kiekvienam individui bus
sudaromos gana tikslios mitybos rekomenda
cijos, remiantis jo genomu. Visa tai ženkliai pa

sitarnautų susirgimų rizikos mažinimui bei jų
prevencijai, o taip pat bendros žmonių savijau
tos pagerinimui. Šiuolaikinio mokslo pasieki
mai mitybos srityje tampa ypač svarbūs sparčiai
senstančios visuomenės akivaizdoje – sveikas
senėjimas tampa vienu iš svarbiausių ekono
minių bei socialinių išsivysčiusių šalių gerovės
veiksnių.
Reikšminga ir sparčiai besivystanti sveiko
maisto koncepcija buvo sukurta ir įteisinta Ja
ponijoje praėjusio amžiaus pabaigoje; ji buvo
pavadinta FOSHU (angl. Food for Specified Health Use). 1991 m. Japonijos sveikatos ir socia
linio aptarnavimo ministerija patvirtino funkci
onaliojo maisto reglamentą, pagal kurį vienuo
likai maisto komponentų suteiktas funkciona
lumo statusas: tai – oligosacharidai, maistinės
skaidulos, polinesočios riebalų rūgštys, polihi
droksialkoholiai, peptidai ir baltymai, glikozidai,
izoprenoidai ir vitaminai, fenoliai, cholinas, pie
narūgštės bakterijos (Lactobacilli) ir mineralinės
medžiagos. Vėliau ši koncepcija sparčiai paplito
visame pasaulyje. Pagal Tarptautinio gyvybės
mokslų instituto (ILSI) apibrėžimą maistas gali
būti pripažįstamas funkcionaliuoju, jeigu pa
kankamai pagrįstai įrodyta, kad jis, lyginant su
įprastais mitybos produktais, pasižymi papildo
ma specifine nauda vienai ar daugiau žmogaus
kūno funkcijų, pvz. sumažina susirgimų riziką ir
/ ar pagerina savijautą. Europos Sąjungoje funk
cionaliojo maisto sąvoka nėra apibrėžta jokiuo
se teisės aktuose, tačiau 2006 m. buvo priimtas
reglamentas Nr. 1924/2006 „Dėl teiginių apie
maisto produktų maistingumą ir sveikatingu
mą“ [1]. Vėliau buvo priimtas reglamentas Nr.
432/2012 „Dėl tam tikrų leidžiamų vartoti tei
ginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus
teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų
vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo“, kuria
me yra išvardintos maistinės ar kitos medžia
gos, maisto produktai ar maisto produktų kate
gorijos, kuriems leidžiama taikyti teiginius apie
sveikumą, o taip pat apibrėžtos teiginio vartoji
mo sąlygos, maisto produkto vartojimo sąlygos
ir (arba) apribojimai ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai [2]. Todėl maisto produktus, ku
rie atitinka šio reglamento reikalavimus, galima
pagrįstai vadinti funkcionaliuoju maistu.
Funkcionaliojo maisto ir maisto papildų rin
ka kasmet didėja dėl šių pagrindinių veiksnių:

 naujų tyrimų ir mokslinės informacijos apie
glaudžius ryšius tarp mitybos ir chroniškų
ligų prevencijos gausėjimo;
 senyvo amžiaus visuomenės dalies didėji
mo daugelyje išsivysčiusių pasaulio šalių ir
augančio susirūpinimo dėl šios jautresnės
daugeliui susirgimų gyventojų grupės svei
katos vadybos (ypač tokių senėjimo ligų kaip
vėžys, širdies ir kraujagyslių ligos, diabetas,
osteoporozė, insultas);
 didėjančio dėmesio visuomenės sveikatai vis
labiau akcentuojant prevenciją ir didėjant in
dividualiai atsakomybei sveikatos apsaugos
srityje;
 vartotojų sąmoningumo sveikatos srityje di
dėjimo ir nuoseklesnio rūpinimosi mityba,
pvz., gaunamais su maistu komponentais;
 maisto mokslo ir technologijos vystymosi;
 pokyčių šią sritį reguliuojančių įstatymų sfe
roje.
Augaluose biosintetinami junginiai –
pagrindinės funkcionaliojo maisto ir maisto
papildų veikliosios medžiagos
Funkcionalųjį maistą galima pagaminti ke
liais būdais:
 pridedant konkrečia nauda sveikatai pasi
žyminčių gamtinės kilmės medžiagų (jungi
nių);
 padidinant tokių medžiagų koncentraciją
maiste;
 pašalinant kai kurias medžiagas iš maisto
(pvz., alergenus);
 pakeičiant tam tikras maiste esančias me
džiagas.
Pirmasis būdas yra pats svarbiausias ir daž
niausiai taikomas praktikoje, o įvairūs augalai
yra pagrindinis veikliųjų medžiagų šaltinis. Ma
noma, kad Žemėje yra apie 300–315 tūkstančių
augalų rūšių, tuo tarpu maistui yra naudojama
tik maža jų dalis, labai daug rūšių yra labai men
kai ištirtos. Todėl išsamus augalų įvertinimas,
tiek siekiant efektyviau ir racionaliau panaudoti
tradiciškai maistui naudojamas rūšis, tiek ir ieš
kant naujų vertingų augalinių žaliavų, yra svarbi
mokslo ir technologijos vystymosi sritis.
Augalai biosintetina tūkstančius įvairių
medžiagų, kurias santykinai galima suskirsty
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ti į makro ir mikrokomponentus. Tarp makro
komponentų maistinės skaidulos yra visuotinai
pripažintos sveikatai naudingomis ir būtinomis
sveikai mitybai medžiagomis. Tai – trumpai api
būdinant, nevirškinami augalų ląstelių sienelių
struktūriniai angliavandeniai ir su jais susijęs
lignanas, tačiau joms gali būti priskiriami ir oli
gosacharidai, pakeistas krakmolas. Maistinių
skaidulų vartojimas siejamas su tam tikrų rūšių
vėžio rizikos sumažinimu (pvz., kviečių gemalų
vartojimas – su žarnyno vėžio rizikos sumaži
nimu), sveiko cholesterolio kiekio palaikymu
kraujo plazmoje, kuris siejamas su širdies ir
kraujagyslių sveikata. Produkto su dideliu skai
dulų kiekiu pavyzdys – pilno grūdo makaronai,
kuriuose yra tris kartus daugiau skaidulų negu
paprastuose.
Augalų biosintetinami mikrokomponentai,
dar vadinami fitochemikalais, – tai milžiniška
ir labai perspektyvi tyrimų sritis praktinio tokių
medžiagų pritaikymo prasme. Nemažos šiuo
metu įteisintų ir gerai žinomų vaistų dalies kil
mė yra glaudžiai susijusi su gamtinių bioaktyvių
junginių tyrimais ir tradicinių vaistinių auga
lų vartojimu. Tačiau funkcionalusis maistas ir
maisto papildai šiuo metu tampa pagrindiniu
fitochemikalų mokslinių tyrimų ir praktinio
panaudojimo užsakovu. Fitochemikalai gali
būti grupuojami į stambias klases pagal labai
bendro pobūdžio poveikio mechanizmą (pvz.,
augaliniai antioksidantai), pagal naudą konkre
čioms organizmo funkcijoms (pvz., medžiagos,
padedančios palaikyti sveiką cholesterolio kon
centraciją kraujo plazmoje) ar galimą poveikį
tam tikrų susirgimų rizikos sumažinimui (pvz.,
priešvėžinės medžiagos), pagal cheminių struk
tūrų bendrumą (pvz., karotinoidai, flavonoidai,
fenolių rūgštys, gliukozinoliatai, terpenoidai ir
kt.).
Ypač didelio dėmesio pastaruoju metu su
silaukė natūralūs antioksidantai [3]. Yra žinoma,
kad vėžinės ir kitokios mutacijos gali atsirasti
oksidacijos būdu pažeidus DNR; tokio pažeidi
mo priežastis – laisvieji radikalai, susidarantys
dėl žalingo pašalinio aerobinio metabolizmo
poveikio. Augalų ir gyvūnų ląstelės apsisaugo
nuo tokio poveikio panaudodamos taip vadi
namus antioksidantinius junginius, kurie gali
prijungti laisvuosius radikalus ir užkirsti kelią jų
žalingam poveikiui. Tokiu būdu antioksidantai
galėtų vaidinti kūne apsauginį vaidmenį prieš
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širdies ir kraujagyslių ligas, tam tikras vėžio for
mas, regos silpnėjimą, artritą ir astmą. Antiok
sidantams priskiriami gerai žinomi vitaminai E
ir C, kai kurie karotinoidai ir šiuo metu plačiai
tiriami įvairių kitokių struktūrų fitochemikalai.
Funkcionaliojo maisto produktams su antioksi
dantų priedais galima būtų priskirti sportinius
batonėlius su vitaminu C ir E, o taip pat kelių
karotinoidų mišiniu (pvz., α- ir γ-karotenas ir li
kopenas). Tačiau reikia pabrėžti, kad vitaminui
C reglamente yra patvirtinta net 14 sveikatos
teiginių, vitaminui E – tik vienas (padeda apsau
goti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos), tačiau
šiame reglamente nėra nei vieno karotinoido
[2], nors yra labai daug tyrimų, patvirtinančių
įvairių šios klasės junginių naudą žmonių svei
katai. Natūralūs antioksidantai gali ne tik padėti
neutralizuoti neigiamą laisvųjų radikalų pervir
šio poveikį žmogaus organizme homeostazės
sutrikimo atvejais, bet ir apsaugoti maisto pro
duktus nuo sugedimo (oksidacijos). Šiuo metu
jau yra gaminami pramoniniu būdu efektyvūs
antioksidantai iš rozmarinų ir šalavijų, kurie gali
būti panaudoti maisto saugai pagerinti vietoje
sintetinių antioksidantų, kuriais nemažai varto
tojų nepasitiki.
Augalinės kilmės žaliavose ir produktuose
yra daug įvairių struktūrų mitybos mikrokom
ponentų, tarp kurių yra daug biologiškai akty
vių junginių – daugiausia nemaistinių antrinio
metabolizmo medžiagų, suteikiančių spalvą,
skonį ir kvapą: kai kurie junginiai yra natūralūs
toksinai graužikams, o kartais – ir žmonėms.
Nemažai augaluose identifikuotų ir iš jų išskirtų
fitochemikalų siejama su įvairių chroniškų ligų
rizika – vėžio, osteoporozės, širdies ir kraujagys
lių. Jiems priskiriami gliukozinolatai ir fenoliniai
junginiai, tokie kaip flavonoidai, kurie yra efek
tyvūs antioksidantai. Produktų su fitochemika
lais pavyzdžiai – vaikams skirta konditerija su
daržovių (brokolių, žiedinių kopūstų, daržo ko
pūstų ir morkų) koncentratais.
Kvapiosios žolės ir kitos botaninės kilmės
medžiagos yra labai svarbus bioaktyvių me
džiagų šaltinis. Pavyzdžiui, ginkmedis, ženšenis
ir guarana siejami su fizinio ir protinio veiklumo
pagerinimu. Tokių žaliavų panaudojimas gali
sudaryti prielaidas sukurti naujos kartos aktyvu
mo (angl. „performance“) funkcionaliojo maisto
produktus su šiais ir kitais komponentais, tokiais
kaip kreatinas, kofeinas ir triptofanas. Tokiais

produktais gali būti gėrimai, kramtoma guma,
sportiniai batonėliai. Tokio gaminio pavyzdys,
kuris apjungia kelias funkcionalumo pagerini
mo savybes, yra sportininkams skirtos vaisių
sultys su karnitinu (amino rūgštimi, padedančia
kūnui gaminti energiją ir mažinti cholesterolio
kiekį), kalciu (mineraliniu elementu, pagerinan
čiu kaulų stiprumą) ir chromo pikolinatu (jungi
niu, padedančiu kaupti liesą raumenų masę).
Nemažai fitochemikalų gali pasižymėti an
tikancerogeniniu (priešvėžiniu) poveikiu, nes
tyrimais nustatyta, kad jie lėtina vėžinių ląste
lių daugėjimą, sukelia jų apoptozę, slopina I-os
fazės fermentus, kurie paverčia nekenksmingas
medžiagas kancerogeninėmis, suaktyvina II-os
fazės fermentus, kurie gali prijungti kancero
geninius junginius prie molekulių, padedančių
greičiau pašalinti kenksmingas medžiagas. Fi
tocheminių medžiagų pavyzdžiai, jų šaltiniai ir
galima nauda sveikatai pateikti 1 lentelėje. Kal
bant apie tokių medžiagų naudą sveikatai, rei
kia pažymėti, kad jau paminėtame reglamente

Nr. 432/2012 [2] nėra teiginių, skirtų susirgimų
rizikos sumažinimui, todėl lentelėje pateikia
mus naudos sveikatai teiginius galima laikyti
tik kaip potencialius, nes neabejotinų mokslinių
įrodymų jiems pagrįsti dar nepakanka. Fitoche
mikalai nėra klasifikuojami kartu su vitaminais,
kuriems yra nustatytos rekomenduojamos pa
ros normos (RPN), tačiau jie gali reikšmingai pri
sidėti palaikant sveikatą ir gerą savijautą. Evo
liucijos metu žmonės prisitaikė prie fitochemi
kalų, esančių maiste. Pavyzdžiui, akies geltonoji
dėmė prisitaikė sukoncentruoti geltonus karo
tinoidus luteiną ir zeaksantiną, kad apsisaugotų
nuo kenksmingų mėlynos šviesos bangų. Ta
čiau būtina turėti omenyje ir tai, kad nemažai
fitochemikalų gali būti nuodingi ir kenksmingi,
todėl garsusis viduramžių šveicarų gydytojo ir
filosofo Paracelso posakis „sola dosis facit venenum“ (dozė padaro vaistus nuodais) yra aktu
alus ir veikliosioms maisto medžiagoms, ypač
vartojant maisto papildus.

1 lentelė. Fitocheminių medžiagų pavyzdžiai, jų šaltiniai ir galima nauda sveikatai
Fitocheminių medžiagų
grupės ar konkretūs
junginiai
Flavonoidai, polifenolių
rūgštys, kiti fenoliniai
junginiai

Izoflavonai (pvz.,
genisteinas) ir saponinai
Karotinoidai (pvz.,
likopenas, luteinas,
astaksantinas, βkarotenas)
Gliukozinoliatai,
izotiocianatai
Lignanai
Monoterpenai (pvz., dlimonenas)

Maisto šaltiniai

Potenciali nauda sveikatai

Uogos, obuoliai, morkos, citrusiniai
vaisiai, kopūstai, petražolės, agurkai,
pomidorai, baklažanai, paprikos, sojų
produktai, bulvės, pupelės, svogūnai,
ridikėliai, krienai, vynuogių sultys,
raudonas vynas
Sojų pupelės ir jų produktai

Antioksidantai, pasižymi
antikancerogeniniu poveikiu,
mažina širdies ir kraujagyslių
susirgimų riziką, padeda
palaikyti sveiką lipidų sudėtį

Mažina nuo hormonų veiklos
priklausančių vėžio formų riziką,
širdies ir kraujagyslių susirgimų
riziką
Geltonos, oranžinės ir raudonos
Pasižymi antikancerogeniniu
spalvos vaisiai ir daržovės (moliūgai, poveikiu, antioksidantai,
citrusiniai, morkos, abrikosai, batatai, palaiko sveiką cholesterolio
kantalupa)
kiekį ir sudėtį
Bastutinių šeimos daržovės (kopūstai, Aktyvina 2 fazės fermentus ir
kalafijorai, brokoliai, garstyčios,
tokiu būdu mažina vėžio riziką
rėžiukas)
Maistinės medžiagos, turinčios daug Mažina gaubtinės žarnos vėžio,
maistinių skaidulų, ypač sėklos (pvz., nuo estrogenų priklausančio
linų sėmenys)
krūtų vėžio riziką
Aromatiniai ir prieskoniniai augalai, Pasižymi antikancerogeniniu
citrusiniai vaisiai
poveikiu
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Fitocheminių medžiagų
grupės ar konkretūs
junginiai
Katechninai,
epikatechinai
Perdirbimo metu
susidarantys
taninai (teaflavinai,
tearubigenai)
Sulforafanas (išsiskiria
kramtant bastutinių
šeimos daržoves)
Likopenas

Maisto šaltiniai

Potenciali nauda sveikatai

Žalioji arbata

Antioksidantai, mažina širdies ir
kraujagyslių ligų riziką
Pasižymi antiestrogeniniu
poveikiu, teigiama įtaka serumo
lipidams

Juodoji arbata

Kopūstai, kalafiorai, brokoliai,
garstyčios, krienai, ridikėliai

Kapsaicinas

Pomidorų padažai, kečupas,
greipfrutai, guavos arbūzai
Kopūstai, kalafiorai, brokoliai,
garstyčios, krienai, ridikėliai,
kaliaropės, ridikai, špinatai
Aitriosios paprikos

Kumarinas
Kurkuminas
Dialilsulfidas

Petražolės, morkos, citrusiniai
Ciberžolė, karis, egiptietiški kmynai
Svogūnai, česnakai, porai

Indolai

Funkcionaliųjų augalinės kilmės medžiagų
gamybos perspektyvos Lietuvoje
Lietuvoje yra neblogai išvystytos kai kurios
žemės ūkio ir maisto tyrimų sritys, pastaraisiais
metais buvo įkurti šiuolaikiška įranga aprūpin
ti mokslo slėniai. Saugesnis ir funkcionalusis
maistas, o taip pat agrožaliavų perdirbimas į
aukštos vertės medžiagas taikant biorafinavimo
koncepciją buvo patvirtinti Lietuvos Sumanio
sios specializacijos prioritetais. Visa tai sudaro
palankias sąlygas ir atveria geras perspektyvas
natūralių augalinės kilmės medžiagų, skirtų
sveikam ir saugiam maistui, tyrimų, pritaikymo
bei komercializavimo perspektyvas.
Nuo 2011 m. yra vykdoma nacionalinė moks
lo programa (NMP) „Sveikas ir saugus maistas“,
kurios paskirtis yra įvertinti bei ištirti maisto
žaliavų ir produktų sudėtį, kiekybinius ir ko
kybinius pokyčius, vykstančius gamybos pro
cesų, saugojimo ar transportavimo metu, bei
panaudoti tyrimų rezultatus užtikrinti maisto
žaliavų ir produktų kokybę bei saugą apimant
ir naujų technologijų prototipų kūrimą. Iš viso
pagal šią Lietuvos mokslo tarybos koordinuoja
mą NMP buvo finansuojami 22 projektai, skirta
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Mažina tabako sukeliamų
auglių riziką, mažina krūtų,
prostatos ir, galbūt, gaubtinės
žarnos vėžio riziką
Mažina prostatos vėžio riziką
Mažina nuo hormonų veiklos
priklausančių vėžio formų riziką
Mažina gaubtinės ir tiesiosios
žarnos, skrandžio vėžio riziką
Mažina vėžio riziką
Mažina odos vėžio riziką
Antikancerogeninis poveikis

beveik 4,5 mln. eurų. Nemažai šios programos
projektų buvo skirta gamtinės kilmės medžiagų
tyrimams ir šioje srityje per pastaruosius metus
buvo gauta vertingų žinių bei pasiekta reikš
minga pažanga. Toliau bus trumpai apibūdinti
kai kurių šios programos projektų pasiekimai.
Vykdant NMP projektą ,,Nauji daugiafunkci
niai fitocheminiai komponentai maisto biolo
ginei vertei ir saugai padidinti“ (SVE-06/2011)
buvo ištirta daugiau kaip 30 įvairių rūšių bo
taninių žaliavų; iš jų išskirti ekstraktai ir frakci
jos, nustatyta, kad visi pagaminti fitocheminiai
preparatai pasižymėjo geba sujungti laisvuo
sius radikalus ir antioksidacinėmis savybėmis,
tačiau jų potencialas priklausė tiek nuo augalo
rūšies, tiek ir nuo gamybos būdo [4, 5]. Kitose
projektuose buvo įvertinamas fenolinių jun
ginių ir antocianinų kiekis, sudėtis bei ekstrak
tų antioksidacinis aktyvumas Ribes ir Prunus
genčių rūšių ir jų tarprūšinių hibridų vaisiuose
(SVE-01/2011: „Tarprūšiniai sodo augalų hibri
dai – naujas antocianinų šaltinis“), buvo tiriami
įvairūs šilauogių ir putinų genotipai, auginami
Gamtos tyrimų centro Botanikos institute ir Vy
tauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos

sode, ir įvertinamas bioaktyvių komponentų
kitimas priklausomai nuo genotipo ir aplinkos
(SVE-04/2011: ,,Retesniųjų uoginių augalų bio
aktyvių komponentų kitimas priklausomai nuo
genotipo ir aplinkos“). Vykdant pastarąjį projek
tą, nustatytos vertingiausios šilauogių veislės,
pirmą kartą išsamiai įvertinti putinų bioktyvieji
junginiai [6, 7]. Pvz., nustatyta, kad putinų uo
gos sukaupia daug chlorogeno rūgšties, kuri yra
gerai žinomas antioksidantas ir sulėtina gliuko
zės koncentracijos kraujyje didėjimą po maisto
vartojimo. Vykdant SVE-08/2012 „Naujo tipo
prebiotinių oligosacharidų kūrimas termofilinių
fermentų pagalba“ projektą, atrinkti optimalūs
skaidulinių maisto medžiagų bei Ca preparatų
variantai, kurie panaudoti sudarant praturtintų
veikliosiomis maisto medžiagomis bandomųjų
modelinių išrūgų gėrimų matricų receptūras.
Buvo sudarytos receptūros, nustatyti optima
lūs gėrimų gamybos technologiniai parametrai,
parinkti ir optimizuoti biologiškai aktyvių me
džiagų pridėjimo į maisto matricas metodai. Nu
statyta technologinių veiksnių įtaka fizikinėms,
cheminėms, mikrobiologinėms ir juslinėms gė
rimų savybėms bei kokybiniam ir kiekybiniam
biologiškai aktyvių medžiagų išlikimui šviežio

se ir laikomose matricose. SVE-01/2014 („Uogų
išspaudų biorafinavimas į funkcionaliuosius
komponentus aukšto slėgio ir fermentiniais
metodais“) projektas tyrė aviečių, putinų, juo
dųjų serbentų ir aronijų išspaudų perdirbimo į
didelės vertės funkcionaliuosius ingredientus
galimybes, taikant šiuolaikiškus ekstrakcijos di
deliame slėgyje ir biotechnologinio perdirbimo
metodus. Šiuo metu paminėtų uogų išspaudos
panaudojamos labai neefektyviai (pvz., kom
postavimui) arba pašalinamos kaip atliekos. Dėl
to prarandama daug labai vertingų mitybai me
džiagų, kurios galėtų būti išskiriamos iš atliekų
ir panaudojamos sveikesniam bei saugesniam
maistui gaminti. Vykdant aukščiau paminėtus ir
kitus mokslo projektus, nustatyta, kad Lietuvoje
auginamos tradicinės ir netradicinės agrožalia
vos ir jų perdirbimo produktai yra perspektyvūs
bioaktyvių junginių šaltiniai (2 lentelė) [8–11].
Galima pagrįstai tikėtis, kad šie moksliniai duo
menys panaudojant Sumaniosios specializa
cijos ir kitus paramos šaltinius bus sėkmingai
komercializuojami įkuriant inovatyvias įmones,
o taip pat įsisavinant naujų produktų gamybą
esančiose maisto perdirbimo ir žemės ūkio ben
drovėse.

2 lentelė. Perspektyvios funkcionaliųjų ingredientų gamybos žaliavos ir jose esančios medžiagos
Augalinė žaliava
Uogų ir vaisių sulčių
gamybos išspaudos
Šalutiniai grūdų
perdirbimo produktai
(pvz., kviečių ir rugių
sėlenos, gemalai)
Aromatiniai ir vaistiniai
augalai
Aliejinės sėklos

Funkcionalios medžiagos
Polifenoliniai antioksidantai, antocianai, karotinoidai, aukštos vertės
sėklų aliejus, tokoferolių (vit. E) frakcija, pektinas, oligosacharidai,
skaidulinės medžiagos
Aukštos vertės aliejus, tokoferolių (vit. E) frakcija, polikozanoliai,
fitosteroliai polifenoliniai, oligosacharidai, skaidulinės medžiagos
Eteriniai aliejai (terpenai), polifenoliniai antoksidantai, specifinės
struktūros fitochemikalai
Polinesočių riebalų rūgščių aliejus, tokoferolių (vit. E) frakcija,
fitosteroliai, baltymai, oligosacharidai, skaidulinės medžiagos
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2.9. Inovacijos pieno produktų
rinkoje: pasukų ir išrūgų biologinė vertė, sauga bei jų panaudojimas produktų gamybai
Dalia Sekmokienė

Maisto produktai be pagrindinės funkcijos –
aprūpinti organizmą reikiamomis maistinėmis
ir energinėmis medžiagomis – gali stiprinti
žmogaus organizmą, veikti profilaktiškai, ma
žinti susirgimų riziką. Tokie yra funkcionaliojo
maisto produktai, papildyti bioaktyviais ingre
dientais. Pritaikant inovacijas pieno produktų
gamyboje, vis dažniau prekyboje galima rasti
produktų, praturtintų bioaktyviais ingredien
tais. Bioaktyvūs ingredientai gali būti skirstomi
į maistines skaidulas, oligosacharidus, peptidus
ir proteinus, vitaminus ir mineralines medžia
gas, polinesočiąsias riebalų rūgštis, poliolius,
pieno rūgšties bakterijas, antioksidantus ir au
galų ekstraktus [1].
Paskutiniais dešimtmečiais išplėtoti atskirų
pieno sudėtinių dalių, pieno baltymų frakcijų,
piene esančių biologiškai aktyvių junginių tyri
mai, panaudojant juos funkcionaliojo maisto ir
maisto papildų gamyboje. Viena iš prioritetinių
šios srities krypčių – nugriebto pieno, pasukų ir
išrūgų panaudojimas biologiškai vertingiems
produktams gaminti [2,3]. Išrūgų baltymai ypač
vertingi, nes jų gausi ir subalansuota amino
rūgščių sudėtis, didelė biologinė vertė. Kaip ir
visi kiti maisto papildai, išrūgų baltymai negali
išgydyti visų ligų, tačiau vaidina svarbų vaidme
nį stiprinant imuninę sistemą. Jie ypač populia
rūs tarp kultūristų ir sportininkų, nes teikia rei
kalingas amino rūgštis, kurios padeda stiprinti
raumenų masę. Be aukštos biologinės vertės,
išrūgų baltymai yra turtingi amino rūgščių (t. y.
baltymų pagrindinės sudedamoios dalies) – va
lino, leucino, izoleucino, kurios yra nepakeičia
mos amino rūgštys, nes žmogaus organizmas jų
susintetinti negali ir turi būtinai gauti su maistu.
Dideli šių amino rūgščių kiekiai yra panaudo
jami tam, kad atkurtų raumens baltymą, suar
dytą treniruotės metu, todėl yra labai svarbūs
sportuojantiems žmonėms. Išrūgų baltymai iš
siskiria greita rezorbcija (įsiurbimu) virškinimo
trakte, greitu amino rūgščių patekimu į kraują
ir jų panaudojimu baltymų sintezei. Šiuo atveju
išrūgų baltymai turi stiprų anabolinį (raumenį

atstatantį) poveikį organizmui ir juos yra ypač
svarbu vartoti sportininkams iš karto po treni
ruotės arba anksti ryte. Išrūgų baltymai laikomi
švariais baltymais, kuriuose yra reikalingų vita
minų ir mineralų [4]. Tyrimai rodo šių baltymų
perspektyvų potencialą gydant tam tikras vėžio
rūšis – storosios žarnos, kepenų, plaučių. Labo
ratoriniais eksperimentais nustatyta, kad išrū

gų baltymai slopina navikų augimą [5]. Išrūgų
baltymai naudingi net kūdikiams, kurie gimsta
mažo svorio. Tokiais atvejais išrūgų baltymai yra
įtraukiami į dirbtinio pieno ar pieno mišinius.
Suaugusiems išrūgų baltymai padeda išvengti
kaulų ir raumenų atrofijos. Baltymai taip pat yra
svarbūs audinių kaip odos atnaujinimui [6].

1 lentelė. Pagrindiniai bioaktyvūs komponentai išrūgose
Proteinai
Imunoglobulinai
ß-laktoglobulinas ir jo
dariniai
Α-laktoalbuminas ir jo
dariniai
Laktoferinas ir
laktofericinas

Pagrindinės savybės (įtaka sveikatai)
Mažina cholesterolio kiekį, kraujo spaudimą, stiprina priešvėžinį bei
bendrą imunitetą.
Turi kraujagysles stiprinančių savybių, mažina cholesterolio kiekį,
kraujospūdį. Antimikrobinis aktyvumas.
Vykdomi tyrimai dėl antikancerogenio poveikio, mažina kraujospūdį.
Antikancerogeninis, priešuždegiminis veikimas. Antimikrobinis
aktyvumas.

Pagrindinės išrūgų baltymų frakcijos, kurios
pasižymi sveikatai palankiomis ir funkciona
liosiomis savybėmis, yra: β-laktoglobulinas, αlaktoalbuminas, imunoglobulinai, laktoferinas,
osteopontinas. Antivirusinėmis ir antibakteri
nėmis savybėmis ypač pasižymi laktoferinas ir
α-laktoalbuminas, kuriais dažnai praturtinami
pieno produktai, skirti vaikų mitybai [3]. Šiuose
baltymuose esančios aminorūgštys (leucinas,
valinas, izoleucinas) stiprina raumenis, gerina
kai kuriuos metabolizmo procesus.
Pasukose gausu specialių biologiškai ak
tyvių medžiagų – fosfolipidų, glikomakripep
tidų. 40 procentų fosfolipidų sudaro lecitinas,
likusius – kefalinas, sfingomielinas. Lecitinas yra
nervų ląstelių ir skaidulų mielininio apvalkalo
pagrindas. Vartoti lecitiną tinka profilaktiškai
bei gydant ligas, susijusias su nervų sistemos
sutrikimais. Palankiai veikia protinį vystymąsi.
Stiprina atmintį. Lecitinas dalyvauja daugelyje
biocheminių procesų. Jis mažina cholesterino
kiekį kraujyje; nuolat vartojant lecitiną, rezul
tatas juntamas jau po kelių savaičių. Nustatyta,
jog augalinės kilmės lecitinas (pvz., sojų pupo
se) cholesterino sankaupas tirpina veiksmin
giau negu lecitinas iš gyvulinės kilmės produktų
(pvz., iš kiaušinio). Jis – vienas iš būtinos gyvybi
nėms funkcijoms palaikyti fosforo rūgšties šal
tinių. Lecitinas – pagrindinis mielino sluoksnio
(nervų ląstelių bei skaidulų apsauginio apval
kalo) komponentas. Maždaug 30 proc. centri

nės nervų sistemos mielino sudaro lecitinas.
66 proc. izoliuojamųjų bei apsauginių audinių,
supančių galvos smegenis, stuburą ir tūkstan
čius kilometrų nervų, sudaro lecitinas. Žmonių,
sergančių išsėtine skleroze, mielino sluoksnyje
lecitino kiekis nesiekia normos [7].
Lecitinas stiprina vaikų, ypač blogai besimo
kančių, atmintį, padeda susikaupti ir išlaikyti
dėmesį, daro juos imlesnius. Kiek reikia vartoti
lecitino, priklauso nuo organizmo būklės bei fi
zinio krūvio. Nuo fizinio darbo lecitino raumeny
se padaugėja, kartu padidėja jų darbingumas.
Organizmui senstant, lecitino kiekis mažėja. Dėl
jo stygiaus plonėja mielino apvalkalas, sutrinka
nervų sistemos veikla, atsiranda dirglumas, gali
prasidėti chroniško nuovargio sindromas, sme
genų išsekimas. Lecitino svarbą organizmo ak
tyvumui rodo faktas, jog badaujant, kai riebalų
atsargos bei baltymai suskaidomi energijos ga
mybai, lecitinas panaudojamas paskiausiai [8].
Lecitinas padeda maksimaliai pasisavinti vi
taminus, ypač tirpstančius riebaluose, tokius
kaip vitaminai A, D, E ir K. Vartojant lecitiną, ge
riau sveikstama nuo kai kurių odos ligų (pvz.,
psoriazės), atsiradusių dėl riebalų apykaitos su
trikimų. Lecitino stoka tulžyje yra viena iš prie
žasčių, kodėl sutrinka riebalų metabolizmas ir
susidaro tulžies akmenų, tad vartojant lecitino
juos galima pašalinti. Lytinių liaukų normalus
funkcionavimas taip pat dažnai priklauso nuo
lecitino kiekio produktuose, kuriais maitinama
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si. Lecitinas saugo kepenis nuo žalingo konser
vantų, insekticidų, toksinų, vaistinių preparatų,
alkoholio poveikio. 100 mg pasukų yra apie 250
mg natūralaus lecitino. Kadangi jo norma nėra
nustatyta, rekomenduojama jo suvartoti apie
500 mg, tai yra tereikia išgerti stiklinę pasukų.

Į pasukas patenka 75 proc. grietinėlėje esan
LSMU
Maisto saugos
ir kokybơs
čių fosfolipidų,
reguliuojančių
riebalų
apykaitą katedroje a
asortimentas
prekybos
centruose
bei
vartotojǐ
žmogaus organizme ir pasižyminčių antiskle žinios apie
ypatumǐ
rinkos analizơ.
rotinėmisbei
savybėmis.
Taip pat į pasukas sviesto
Išrǌgǐ
produktǐ
Lietuvoje
rinkos analizơs
rezultatai. R
mušimo metu patenka ir nebaltyminės
azotinės
rǌšiǐ
gaminiǐ,
savo
sudơtyje
turinþiǐ
išrǌgǐ
produktǐ.
medžiagos, vitaminai, fermentai [9].
x Visuose trijuose prekybos centruose prekiaujama rik
2 lentelė. Pasukose esantys biologiškai aktyvūs komponentai
sǌris, pagaminamas nusodinant išrǌgǐ baltymus.
x
Lietuvoje
Bioaktyvūs komponentai Pagrindinės savybės (įtaka sveikatai) gaminami ir analizuotuose prekybos ce
pieninis gơrimas „Šaltekšnis“, kurƳ gamina ŽǋB „
Lecitinas
Biologinis cholesterolio antagonistas,
gerina
nervų sitemos,
ŽǋK „Ơriškiǐ
pienas“.
smegenų, kepenų funkcijas.
x Rinkos analizơ parodơ, jog daugiausia savo sudơty
Kefalinas
„Rokiškio pienas“.
Sfingomielinas
x Išrǌgǐ gaminiǐ savo sudơtyje turintys produktai yra
Glikomakropeptidas
Antimikrobinis, antitrombinis,
prebiotinis
poveikis.
TeigiamaiPrancǌzijos.
veikia
Lenkijos,
Italijos,
Vokietijos,
Iš Norv
smegenų funkcijas.
kuriǐ sudơtyje yra išrǌgǐ baltymǐ, laktozơs bei riebalǐ
LSMU Maisto saugos ir kokybės katedroje
analizuotas išrūgų bei pasukų produktų asorti
mentas prekybos centruose bei vartotojų žinios
apie šiuos produktus, atlikta jų vartojimo ypatu
mų bei rinkos analizė.
Išrūgų produktų Lietuvoje rinkos analizės
rezultatai. Rinkos analizės metu rasta 12 skir
tingų rūšių gaminių, savo sudėtyje turinčių išrū
gų produktų.
 Visuose trijuose prekybos centruose prekiau
jama rikotos sūriu. Rikota yra itališkos kilmės
sūris, pagaminamas nusodinant išrūgų bal
tymus.
 Lietuvoje gaminami ir analizuotuose preky
bos centruose parduodami išrūgų gėrimai:
pieninis gėrimas „Šaltekšnis“, kurį gamina
ŽŪB „Šaltekšnis“ bei pieno gira, gaminama
ŽŪK „Ėriškių pienas“.
 Rinkos analizė parodė, jog daugiausia savo
sudėtyje išrūgų turinčių produktų pagamina
„Rokiškio pienas“.
 Išrūgų gaminių savo sudėtyje turintys pro
duktai yra importuojami į Lietuvą iš kitų ša
lių: Lenkijos, Italijos, Vokietijos, Prancūzijos.
Iš Norvegijos importuojami specialūs sūriai,
kurių sudėtyje yra išrūgų baltymų, laktozės
bei riebalų.
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1 pav. Ricottos sūris iš išrūginių baltymų

1 pav. Ricottos
sǌrisLietuvoje
iš išrǌginiǐ
baltymǐ
Pasukų
produktų
rinkos
analizės
rezultatai:
Pasukǐ
produktǐ
Lietuvoje
rinkos
rezultatai:
 Natūralios
pieniškos
pasukos,
0,3analizơs
proc. rie
bumo;

raugintos
pasukos,
0,30,3
proc.
rie
x Natūralios
Natǌralios
pieniškos
pasukos,
proc.
riebumo;
bumo;
x
Natǌralios raugintos pasukos, 0,3 proc. riebumo;
 Įvairaus riebumo raugintos pasukos su įvai
x
Ʋvairaus riebumo raugintos pasukos su Ƴvairias pried
rias
priedais
– kviečių sėlenomis, probiotinė
kultǌromis;
mis kultūromis;
x
Natǌrali pasukǐ varškơ, 2 proc. riebumo;
 Natūrali pasukų varškė, 2 proc. riebumo;
x
Ʋvairaus riebumo pasukǐ varškơ su Ƴvairias prieda
 Įvairaus riebumo pasukų varškė su įvairias
veikliosiomis dalimis;
priedais, jų tarpe su funkcionaliojo maisto
x
Ʋvairaus riebumo natǌralus pasukǐ jogurtas;
veikliosiomis dalimis;
x
Pasukǐ jogurtas su priedais, dažniausiai su vaisiais ir
 Įvairaus riebumo natūralus pasukų jogurtas;
 Pasukų jogurtas su priedais, dažniausiai su
vaisiais ir uogomis.

Tyrime dalyvavo 320 respondentų. Šio tyri
mo metu buvo išdalijamos anketos, pristatytas
tyrimo tikslas, trumpai išdėstoma pildymo ins
trukcija ir žymėjimas. Anketoje naudojami klau
simai su pasirinkimo variantais. Užpildytos an
ketos buvo analizuojamos ir apibendrinamos.
Gauti rezultatai susumuoti, palyginti ir nurody
tas pasiskirstymas procentine išraiška.
Tyrimo rezultatai parodo, kad pasukas ar
pasukų produktus kasdien vartoja labai maža
respondentų dalis – tik 2,5 proc., apklaustųjų.
Didžioji dalis apklaustųjų pasukas ar pasukų
produktus vartoja tik keletą kartų per mėnesį,
tai sudaro beveik 30 proc. apklaustųjų; respon
dentai, suvartojantys pasukas ar pasukų pro
duktus rečiau nei keletą kartų per mėnesį, su
darė beveik 26 proc. apklaustųjų. Iš pateiktų ty
2 pav.
„Gamtos“
raugintospasukos
pasukos su
su avietơmis
avietėmis irirlinų
2 pav.
„Gamtos“
raugintos
linǐ sơmenimis
rimo rezultatų galime spręsti, kad respondentai
sėmenimis
pasukas ar pasukų produktus vartoja retai. Reto
vartojimo priežastis: nustatyta, kad 72,2 proc.
AtliktaAtlikta
ir išanalizuota
vartotojų
apklausa.
ir išanalizuota
vartotojǐ
apklausa.
Vartotojǐnežino,
anketos
klausimai
buvo medžia
apklaustųjų
kokios
bioaktyvios
Vartotojųremiantis
anketosmoksline
klausimai
buvo suformuoti
suformuoti
literatǌra.
Anketavimas – tai informacijos rinkimo bǌdas, kurio
gos yra pasukose bei kokią naudą jos turi žmo
metu
tyrimo dalyviai
patys
atsako Anketavimas
Ƴ tyrơjo parengtus
remiantis
moksline
literatūra.
– taiir pateiktus klausimus. Anketavimas atliktas
gaus sveikatai.
raštu,
anonimiškai.
Tyrimebūdas,
naudota
anketa
sudarơ
16 klausimǐ, klausimai anketoje suformuluoti
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medžiagomis praturtintus produktus.
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se esantys fosfolipidai, ypač lecitinas, daro tei
giamą įtaką smegenų ir nervų sistemos veiklai.
Sfingomielinas padeda išvengti vėžinių susirgi
mų. Išrūgose gausu albuminų, imunoglobuli
nų, laktoferino, kurie stiprina imunitetą. Išrūgų
baltymai turi daug aminorūgščių valino, leuci
no, izoleucino, pasižymi stipriu anaboliniu po
veikiu, ypač naudingi sportininkams. Lietuvos
rinka siūlo platų pasukų produktų asortimentą,
tačiau trūksta išrūgų produktų, nors galimybė
juos gaminti yra. Didelis informacijos trūkumas
apie šiuos produktus, juose esančias biologiškai
aktyvias medžiagas, jų poveikį sveikatai. Dažnai
to nežino ir medikai. Tai riboja šių produktų pa
sirinkimą bei rinkos vystymąsi.
Pasiūlymai.
1. Informuoti vartotojus apie pasukose bei
išrūgose esančias biologiškai aktyvias me
džiagas, jų naudą sveikatai, pasitelkiant vi
suomenės informavimo priemones.
2. Plėsti išrūgų gaminių asortimentą, nes Lie
tuvoje esančiuose prekybos centruose iš
rūgų produktų pasirinkimas labai siauras.
3. Gamintojai turėtų daugiau naudotis regla
mento 1924/2006 teikiama informacija,
ženklinti produktus teiginiais apie mais
tingumą bei sveikatingumą ir taip skatinti
rinktis veikliosiomis medžiagomis pratur
tintus produktus.
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