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SVEIKATAI PALANKI MITYBA – GYVENIMO BŪDAS

Sveikatai palanki mityba yra sveikatos

gararantas. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad

netinkama, nepalanki sveikatai mityba

neigiamai įtakoja gyventojų lėtinių ligų

vystymąsi bei didina gyventojų mirtingumą.



SVEIKATAI PALANKI MITYBA – GYVENIMO BŪDAS

Sveikatai palanki mityba, tai ne tik sveikų

maisto produktų vartojimas, bet tokia mityba

palaiko sveikatą, suteikia energijos ir

patenkina visų reikalingų maistinių medžiagų

(angliavandenių, baltymų, riebalų, vitaminų,

skaidulinių ir mineralinių medžiagų, riebalų

rūgščių, antioksidantų ir t. t.) poreikius.



KUO GALI BŪTI NAUDINGA  DARŽOVĖS IR VAISIAI

Žinoma, kad daržovių ir vaisių

teigiamas poveikis sveikatai susijęs

su tuo, kad, kaip jau buvo minėta, 

juose yra daug skaidulinių

medžiagų, vitaminų, mineralinių bei

fotocheminių medžiagų, 

antioksidatorių ir kitų biologiškai

aktyvių medžiagų, kurių poveikis

sveikatai įrodytas įvairiais

moksliniais tyrimais.



Morkos

Turi ypač daug beta-karoteno, vitamino A provitamino. Vitaminas A

stiprina akies tinklainę ir padeda išsaugoti normalų regėjimą, palaiko

normalią odos ir gleivinių būklę, padeda palaikyti normalią geležies

apykaitą, būtinas kaulų ir dantų formavimuisi, normaliam augimui.



Morkos

Morkose taip pat yra vitaminų C (vitaminas C, (randamas daugelyje

daržovių, vaisių ir uogų), organizme atlieka daug funkcijų. Vitaminas C

padeda palaikyti normalią organizmo imuninės ir nervų sistemos veiklą,

normalią psichologinę funkciją, energijos apykaitą, padeda palaikyti

normalų kolageno, kuris reikalingas normaliai kraujagyslių, bei kaulų

funkcijai, susidarymą. Vitaminas C padeda apsaugoti ląsteles, mažina

nuovargį, gerina geležies įsisavinimą ir kt.).



Morkos

B1, B2 (B grupės vitaminai skatina normalų augimą, yra svarbūs

fermentiniams procesams, vykstantiems galvos smegenyse, skatina

hemoglobino gamybą,veikia riebalų įsisavinimą),PP (jis padeda funkcionuoti

nervų sistemai, palaikyti normalią energijos apykaitą, odos ir gleivinių būklę,

mažinti nuovargį, K (vitamino K paprastai yra beveik visose daržovėse. Šis

vitaminas dalyvauja kraujo krešėjimo procesuose, taip pat padeda palaikyti

normalią kaulų būklę).



Morkos

Pektinų, mineralinių medžiagų – magnio, cinko,

fluoro, jodo, vario, sieros, fosforo, mangano, kobalto,

geležies (šios mineralinės medžiagos dalyvauja

daugelio fermentų veikloje, angliavandenių, lipidų,

energijos apykaitoje, termoreguliacijos procese, baltymų

sintezėje, nervų sistemos veikloje, padeda mažinti

pavargį nuovargį, padeda palaikyti normalią

psichologinę funkciją, dalyvauja susidarant

raudoniesiems kraujo kūneliams).

Kadangi morkose yra riebaluose tirpių vitaminų, todėl

geriausia valgyti morkas, pagardintas nedideliu aliejaus

ar grietinės kiekiu.



Pomidorai

Iš visų vaisių ir daržovių, pomidorai turi didelį

kiekį likopeno ir flavonoidų, tai naturaūs

antioksidatoriai, saugantys ląsteles.

Taip pat pomidouose randama nemažai

vitamino C, kalio (kalis padeda palaikyti

normalią nervų sistemos ir raumenų veiklą),

skaidulinių medžiagų (skaidulinės medžiagos

labai svarbios žmogaus organizmui – padeda

mažinti cholesterolio koncentraciją kraujo

plazmoje, taip apsaugodamos nuo

aterosklerozės, padeda greitinti maisto

virškinimą ir apsaugo nuo vidurių užkietėjimo.



Pomidorai

Moksliniais tyrimais patvirtinta, kad

skaidulinės medžiagos pektinai padeda

palaikyti normalią cholesterolio

koncentraciją kraujyje bei, kai jų su maistu

suvartojama per dieną ne mažiau kaip 10 g. 

mažina padidėjusi gliukozės kiekį kraujyje) ir

vitaminas A.



Kopūstai (žiediniai, raudongūžiai, baltagūžiai, Briuselio, Pekino kopūstai, 
brokoliai ir kt.)

Kopūstuose gausu vitaminų P(vitaminas P 

mažina kapiliarų laidumą, pasižymi

antioksidaciniu poveikiu)., A, C , K, B1, B2, 

B6. 

Kopūstai puikus mineralinių medžiagų –

kalio, kalcio, fosforo, magnio, sieros, 

skaidulinių medžiagų šaltinis. 



Burokėliai

Burokėliuose yra mineralinių

medžiagų: kalio, fosforo, magnio,

geležies, jodo, boro, stroncio, vario, taip

pat vitaminų C, B1, B2, PP, folio

rūgšties.



Špinatai

Špinatai laikomi vienomis iš naudingiausių

daržovių – jie turi daug vitaminų C, K, A,

taip pat juose yra mineralinių medžiagų:

kalio, magnio, geležies taip pat gausu

skaidulinių medžiagų.



Svogūnai 

Svogūnuose yra vitaminų C, yra mineralinių

medžiagų: kalio, kalcio, fosforo, kiek mažiau – jodo ir

geležies. 

Svogūnuose taip pat yra nemažai eterinių aliejų, kurie

ne tik suteikia specifinį kvapą, bet ir pasižymi

antibakterinėmis savybėmis. Svogūnuose esantys

fitoncidai gali padėti naikinti kenksmingus

mikroorganizmus.



Česnakai

Česnakuose yra daugiau kaip 70 įvairių

biologiškai aktyvių medžiagų. 

Česnakuose yra mineralinių medžiagų:

fosforo, kalio, geležies, sieros, jodo. 

Pastebėta, kad tie, kurie česnakus valgo

dažnai, 2–3 kartus rečiau suserga peršalimo

ligomis, nes česnakuose esantis vitaminas C,

cinkas ir geležis padeda palaikyti normalią

imuninės sistemos veiklą. 



Ankštiniai (žirniai, pupelės, pupos, sojos, lęšiai)

Ankštiniai augalai – puikus augalinių baltymų šaltinis.

Šiose daržovėse gausu vitaminų A, C, B1, B2 ir mineralinių medžiagų:

niacino, geležies ir skaidulinių medžiagų.



Obuoliai

Obuoliai – labai lietuviški vaisiai, jie yra

labai maistingi. Obuoliuose gausu

skaidulų, vitamino C, Kalio, vitamino K,

B grupės vitaminų. Obuoliuose esantys

antioksidantai gali pagerinti širdies

sveikatą bei sumažinti 2 tipo diabeto,

vėžio ir Alzheimerio riziką Be to,

obuoliuose gausu pektino, kuris gerina

virškinimą bei medžiagų apykaitą.



Citrinos

Tikriausiai kiekvienas žinome, jog citrinose gausu

vitamino C. Citrinos gali būti naudingos

kenksmingiems kraujo lipidams bei kraujo

spaudimui mažinti. Šios savybės tiesiogiai

susijusios su gera širdies sveikata.



Mėlynės

Mėlynės yra labai maistingos –

jose gausu skaidulų, vitamino C, 

K ir mineralinių medžiagų.

Mėlynės daugiausiai

antioksidantų turintis vaisius.



Greipfrutai

Greipfrutas – vienas sveikiausių

citrusinių vaisių. Negana to, jog

greipfrutuose gausu vitaminų ir

mineralų, šie vaisiai taip pat gali

padėti numesti svorio.



Ananasai

Ananasuose gausu vitamino C ir

mangano. Be to, šiuose vaisiuose

yra virškinimo enzimo, padedančio

suvirškinti baltymus.



Apelsinai

Apelsinas – puliariausias vaisius

pasaulyje. Suvalgydami po vieną

vidutinio dydžio apelsiną per dieną

gausite nemažai vitamino C ir kalio. Be

to, apelsinai yra puikus B grupės

vitaminų šaltinis.



Alyvuogės

Alyvuogė– tai vaisius. Alyvuogės yra puikus vitamino E, mineralinių

medžiagų (geležies, vario ir kalcio) šaltinis. Jose taip pat gausu

antioksidantų, kurie dėl savo antuždegiminių savybių gali apsaugoti nuo

širdies bei kepenų ligų.



Braškės

Braškės - tai viena skaniausių uogų, kuri ne tik skani bet ir labai naudinga

organizmui. Braškėse gausu antioksidantų, vitamino C, B2, B5, B6,

mineralinių medžiagų, kalio. Jos yra puikus vaistas nuo širdies ir

kraujagyslių ligų - gerina širdies darbą.



Avokadai

Avokadas yra vaisius o ne daržovė.
Avokaduose yra mažai angliavandenių ir
daug gerųjų riebalų (gerieji riebalai
galisumažinti uždegiminius organizmo
procesus bei pagerinti širdies sveikatą), 
mineralinių medžiagų ir skaidulų.



Arbūzai

Arbūzuose yra vitamino A ir C. Be to, juose , 

maistinių medžiagų ir antioksidantų.



Bananai

Bananai- tai tikra vitaminų ir mikroelementų

bomba. Bananai padeda atsikratyti 

depresijos, skatina smegenų veiklą, kovoja su 

inkstų vėžio rizika, osteoporoze



Vynuogės

Vynuogių uogų sudėtyje yra vitaminų: A, B1, 

B2, B6, PP ir kt.

Pagrindinė vynuogių naudos sveikatai

paslaptis - gliukozė ir fruktozė. Virškinimo

metu vynuogėse esantis cukrus

transformuojasi nežymiai, todėl yra lengvai

pasisavinamas tiesiai į kraują. Tai stiprina

širdies raumens susitraukimus, tonizuoja

raumenis, plečia kraujagysles ir skatina

medžiagų apykaitą.



Išvada

Labai svarbu pasiekti, kad būtų vartojama

pakankamai daržovių ir vaisių, kurių PSO 

rekomenduovartoti ne mažiau kaip penkis

kartus per dieną ir vienam asmeniui per dieną

suvartoti bent 400 gramų.  Daržovių

rekomenduojama per dieną suvartoti daugiau,  

apie 3–5 porcijas, o vaisių: 2–4 porcijas. Deja, 

daugelio Europos šalių gyventojų,  vaisių bei

daržovių suvartojimas ne tik nedidėja, bet  net 

ir mažėja



NAUDOTA LITERATŪRA 

Parengta pagal sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centro daržovių skatinimo 

rekomendacijas.
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