
 

 

Sveikos mitybos piramidė 

 Sveikos mitybos 

piramidė padės Jums pasirinkti 

maisto produktus, kad jūsų mityba 

būtų sveika. Ji iliustruoja mitybos 

įvairovės taisyklę ir parodo, koks 

turėtų būti maisto produktų grupių 

santykis paros maisto davinyje.  
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Mityba 

 Senovės mąstytojai teigė, kad 
mityba - sveikatos, grožio, energijos ir 
žvalumo šaltinis. Nuo mitybos priklauso 
žmogaus fizinė ir protinė raida, darbingumas, 
sveikata, gyvenimo trukmė. Žmogaus sveikatą 
veikia daugelis faktorių ir veiksnių: genetinis, 
aplinka, kasdienė veikla, įpročiai. Pernelyg 
didelis svoris, vitaminų ir mineralinių 
medžiagų trūkumas – tai savotiškas 
perspėjimas susirūpinti savo sveikata. 
Vienintelis būdas sau padėti – tinkamai 
pasirinkti ir  suderinti maisto produktus.  

Pagrindiniai sveikos mitybos principai 

• Saikingumas. Net ir būtina maisto 
medžiaga, jeigu jos vartojama per daug, 
yra kenksminga sveikatai.  

• Įvairumas. Reikia valgyti kuo įvairesnį 
maistą, nes su maistu organizmas 
gauna apie 40 maistinių medžiagų.  

• Subalansavimas. Mitybos 
subalansavimas - tai tinkamas baltymų, 
riebalų, angliavandenių, vitaminų, 
mineralinių medžiagų santykis.  

Sveikos mitybos taisyklės: 

• Valgyti kuo įvairesnį maistą  
• Išlaikyti normalų kūno svorį  
•  Pasirinkti maistą, turintį mažai 

riebalų, ypač sočiųjų, ir 

cholesterolio (palmių aliejus, 
kiaulienos taukai ir kt.  

• Kuo daugiau valgyti įvairių 
daržovių, vaisių, uogų ir grūdinių 
produktų  

• Kuo mažiau vartoti cukraus ir 
saldumynų  

• Kuo mažiau vartoti valgomosios 
druskos  

• Kuo mažiau vartoti alkoholio  

 Sveikam suaugusiam žmogui 
rekomenduojama laikytis mitybos režimo ir 
valgyti 3-4 kartus per dieną: pusryčius, 
priešpiečius arba pavakarius, pietus ir 
vakarienę. Kiekvieno valgymo metu gaunamas 
energijos kiekis taip pat turi skirtis. 

Atskirų valgymų rekomenduojamos 
energinės vertės: 

4 valgymai:  
pusryčiai 25% paros energinės vertės; pietūs 

35% paros energinės vertės;  
pavakariai (priešpiečiai) 15% paros energinės 

vertės;  
vakarienė 25% paros energinės vertės.  

3 valgymai:  
pusryčiai 30% paros energinės vertės;  
pietūs 40-45% paros energinės vertės;  

vakarienė 25-30% paros energinės vertės. 

 Su maistu žmogus gauna apie 40 
įvairių maistinių medžiagų. Pagrindinės maisto 
sudedamosios dalys yra baltymai, riebalai, 
angliavandeniai, mineralinės medžiagos ir 

vitaminai. Kiekviena iš pagrindinių maisto 
medžiagų turi savo funkcijas. 

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

Rekomenduojama paros maisto davinio 
sudėtis 
 

Maisto 
produktų 

grupė 

Porcijų 
skaičius Porcijos dydis Maistinė vertė 

Daržovės 3-5 

1 stiklinė 
lapinių 
daržovių 
1/2 stiklinės 
kitokių 
daržovių 

Energija, 
skaidulos, kalis, 
kiti 
mikroelementai, 
vit. C, B, beta 
karotinas 

Vaisiai 2-4 

1 vaisius 
1/2 stiklinės 
uogų 
3/4 stiklinės 
sulčių 

Energija, 
skaidulos, vit. C, 
beta karotinas 

Grūdiniai 
produktai ir 
bulvės 

6-11 

1 riekelė 
duonos (30g) 
1/2 stiklinės 
kruopų košės 
ar makaronų 
1/2 stiklinės 
dribsnių 
1 vidutinio 
dydžio bulvė 
(75 g) 

Energija, 
skaidulos, 
magnis, varis, 
geležis, B grupės 
vitaminai 

Pienas, pieno 
produktai 2-3 

1 stiklinė pieno 
ar rūgpienio 
1/2 stiklinės 
varškės 
40 g sūrio 

Energija, 
baltymai, kalcis, 
magnis, fosforas, 
vit. A, D, B 

Mėsa, žuvis, 
kiaušiniai, 
ankštiniai, 
riešutai 

2-3 

70 g mėsos, 
100g žuvies, 2 
kiaušiniai 
1 stiklinė virtų 
pupelių ar 
žirnių 

Energija, 
baltymai, 
geležis, cinkas, 
varis, vit. B 


