
Rekomendacijos maitinimuisi karantino 

 laikotarpiu 

Dėl karantino rekomenduojama kuo rečiau lankytis maisto prekių parduotuvėse, todėl 

dažniau įsigyjami ilgai negendantys, perdirbti, konservuoti produktai. Eilėje tokių produktų yra 

padidintas druskos, įvairių maisto priedų, sočiųjų riebalų kiekis, tokie produktai dažnai kaloringesni. 

Jei šie produktai sudarys mitybos pagrindą, tai gali turėti neigiamų pasekmių sveikatai: didėjanti kūno 

masė, riebalinio audinio didėjimas, taip pat skatinimas ir palaikomas lėtinis uždegiminis procesas. 

Pagal Lietuvos dietologų draugiją (LDD) ir Pasaulio sveikatos organizaciją (PSO) 

rekomenduojami pagrindiniai principai, kuriais reiktų vadovautis organizuojant savo maitinimąsi 

karantino sąlygomis: 

1. Prieš perkant maisto produktus, pasidarykite sąrašą. 

Prieš ruošiant pirkinių sąrašą peržiūrėkite namuose esančius maisto produktus bei jų galiojimo 

laiką. Tinkamo maisto produktų sąrašui parengti galite naudoti savaitės mitybos planą. Rinkitės 

didelės maistinės vertės produktus: 

• Vaisius, daržoves ir uogas 

• Šaldytus vaisius, daržoves ir uogas 

• Džiovintas ir konservuotas ankštines daržoves 

• Viso grūdo produktus ir šaknines krakmolingas daržoves 

• Liesą mėsą ir žuvį bei kiaušinius 

• Konservuotas daržoves (Rinkitės be druskos arba su minimaliu druskos kiekiu. Vartokite 

ruošdami troškinius, sriubas) 

• Konservuotą žuvį (Rinkitės savose sultyse konservuotą žuvį) 

2. Ruošiant namuose maistą pirmenybę teikite šviežiems produktams. 

Stenkitės pirma sunaudoti greičiau gendančius produktus, šviežias daržoves, vaisius, kt. 

 



 

3. Stebėkite suvalgomos porcijos dydį. 

Prieš valgant nusistatykite savo porcijos dydį. Taip išvengsite nereikalingo užkandžiavimo ir 

persivalgymo. 

 

4. Ribokite druskos vartojimą. 

Daugiau vartojant konservuoto, šaldyto maisto, didėja galimybė suvartoti per daug druskos. 

Sveikatai palankus ne didesnis kaip 5 g per dieną (nubrauktas arbatinis šaukštelis) druskos kiekis. 

Gaminat maistą jį skaninkite šviežiomis ar džiovintomis prieskoninėmis žolelėmis, druskos 

naudokit kuo mažiau. Prisiminkim, kad druskos yra ir kituose gaminiuose, pavyzdžiui duonoje, 

sūryje. 

 

5. Ribokite cukraus kiekį.   

      Vietoj cukraus rinkitės vaisius, konservuotus vaisius (be pridėtinio cukraus). Venkite sirupų, 

nenatūralių sulčių. Perkant produktus, atkreipkite dėmesį į sudėtį, ir rinkitės produktą be cukraus ar 

su kiek įmanoma mažesniu cukraus kiekiu. 



 

6. Ribokite riebalų suvartojimą. 

  Stenkitės ruošti maistą tausojančiu būdu (virti, gaminti garuose, troškinti) venkite 

kepimo, ypač naudojant daug riebalų. Rinkitės produktus, kuriuose yra nesočiųjų riebalų, tai yra 

žuvis, riešutai, sėklos, avokadas. Ribokite riebių pieno produktų, sviesto, taukų vartojimą. 

 

7. Vartokite skaidulų turinčius produktus.  

Skaidulos labai svarbios mūsų virškinimui, ilgiau padeda jaustis sotiems, apsaugo nuo 

persivalgymo. Į mitybos racioną įtraukite daržoves, vaisius, viso grūdo produktus. Pvz. avižos, 

rudieji makaronai ir ryžiai, viso grūdo duona, moliūgų sėklos, kriaušės, slyvos, linų sėmenys, 

sėlenos ir kt. Ribokite baltųjų ryžių, baltos duonos, konditerinių kepinių vartojimą. 

 



 

8. Gerkite skysčius. 

      Pakankamas kiekis skysčių yra būtinas sveikatai. Geriausia gerti vandenį. Jam paskaninti rinkitės 

šaldytus vaisius, uogas, žoleles, agurką. Ribokite saldintų gėrimų, gazuotų, spalvotų gėrimų 

suvartojimą. Skanaukite nesaldintas žolelių arbatas. 

 

9. Vertinkite ir džiaukitės valgydami kartu su šeima. 

Esant karantinui daugiau laiko praleidžiate su šeima, mylimaisiais. Išnaudokite šį laiką 

pagerinti santykius, dar geriau pažinti svarbiausius žmones. Tėvai turi puikią galimybę rodyti 

pavyzdį savo vaikams, juos mokyti kartu gaminti maistą, parodyti kaip paruošti skanų ir sveikatai 

palankų patiekalą. 

 

10. Formuokite naujus įpročius. 

Šiuo laikotarpiu yra ypatingai geros sąlygos naujų įpročių formavimui. Rytą pradėkite stikline 

vandens, plakitės vaisių/daržovių kokteilius, spauskite šviežias sultis, darykite mankštas. 

Mokslininkų teigimu, įpročiai susiformuoja per 3 savaites. Tinkamai suformuoti įpročiai yra 

ilgalaikiai. 

Linkiu išlikti ramiems, sveikiems ir laimingiems 

Dietistė Kristina 



 


