
Nebadauk! Tas  paprastas būdas atneš neigiamą rezultatą- pervargimą, prastą 

koordinaciją ir greitą svorio grįžimą po sulieknėjimo dėl sulėtėjusios medžiagų apykaitos. 

Be to, negalėsi ilgą laiką valgyti mažiau, negu yra dienos kalorijų norma. Galu gale, grįši 

prie senų įpročių, ir labai gretai priaugsi svorio. 

 

  Kaip sulieknėti 
         Lengvai, sveikai ir be aukų, arba sveikos mitybos taisyklės 

Daug žmonių laikosi dietų. Deja – nesėkmingai. Kaip rodo tyrimai, tai neigiamai veikia žmonių sveikatą ir psichiką. 

Dešimtys išskirtinių dietų, badavimų ir būdų turėti „plokščią pilvą per 30 dienų“ yra neveiksmingi. Dietologai 

tvirtina, kad pasiekti rezultatą galima nesilaikant dietų arba atsisakant daugelio produktų, bet keičiant savo 

mitybos įgūdžius kasdien.  

 

 

Valgyk reguliariai! Valgyk kasdien 5 kartus kas 3-4 valandas. 
Niekada nepersivalgyk, bet ir sek, kad nebūtum alkanas. 
Valgiai turi atitikti paros laiką ir fizinio aktyvumo krūvį.  
Asmenys, kurie daug sportuoja, turi vartoti daugiau 
angliavandenių ir baltymų. 

PUSRYČIAI Svarbiausias dienos valgis. Kaip sako patarlė „Valgyk 
pusryčius kaip karalius, pietus kaip kunigaikštis, o vakarienę 
kaip ubagas“.  Pusryčiai turi būti sudaryti iš pilnaverčių 
angliavandenių, lengvai virškinamų, kad neapkrauti skrandžio 
visai dienai. Pvz.: avižiniai dribsniai, kiaušiniai, sveikuoliški 
sumuštiniai, vaisiai. 

PRIEŠPIEČIAI Turi beveik tokią pačią svarbą kaip ir pusryčiai. Daug kas 
klysta, per priešpiečius valgydami „šlamšto“ užkandžius. Jeigu 
pietus valgai anksti, tai galėtų būti pvz.: sumuštiniai su pilno 
grūdo duona, salotos, vaisiai, daržovės, o jeigu vėliau (po 15 
val.) -  tai pietūs turi būti gausesni. 

PIETŪS Pietus turi sudaryti baltymai (žuvis, mėsa, ankštinės daržovės) 
ir angliavandeniai  su mažu glikemijos indeksu( pvz. kruopos).  
Didžiąją dalį pietų patiekalo turi sudaryti daržovės. 
Netraktuok pietų kaip valgio, po kurio negali pajudėti. 

PAVAKARIAI Kuklūs užkandžiai – vaisiai, daržovės. 

VAKARIENĖ Minimaliai 2 val. iki miego. Kitaip nesuspėsi sudeginti kalorijų, 
o likučiai virs riebalais. Vakarienei pirmenybė teikiama 
baltymams (varškė, žuvis). Reikia mažinti angliavandenius.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Gerk vandenį! 

 

Išgerk kasdien maždaug 1,5 l vandens. Venk saldžių gėrimų. Ar 
žinote, kad 1 l coca-colos buteliuke yra apie pusė stiklinės 
cukraus. Tai apie 400 kcal. Nesaldink arbatos, ribok sultis ir 
venk nesveikų gėrimų „light“. 

Vaisiai ir 

daržovės 

 

Pagal sveikos mitybos piramidę vaisiai ir daržovės užima 
pagrindinę vietą. Deja, šios rekomendacijos ne visą laiką būna 
įgyvendinamos. Daržovės turi sudaryti 1/3 patiekalo svorio. 
Daržovių ir vaisių santykis dienos racione turi sudaryti 3:1. 
  

Atsisakyk 

„šlamšto“ 

 

Ar įsivaizduoji, kad noras valgyti saldumynus ir greitus 
užkandžius – tai priklausomybė. Tai yra „tuščios“ kalorijos, 
kurios turi mažai maistinių savybių. Jei turi nenumaldomą norą 
suvalgyti „ką nors saldaus“, suvalgyk  saldžių vaisių: braškių, 
aviečių, nektariną. Vietoj cukraus naudok medų arba cinamoną. 
O jei turi norą suvalgyti sumuštinį, tai tegu tai būna sveikas 
sumuštinis su rupia duona ir virta liesa vištienos krūtinėle. 

Judėk!  

Tinkama mityba – tik pusė rezultato. Labai svarbus fizinis 
aktyvumas. Rekomenduojama sportuoti tris kartus į savaitę. 
Tai bėgimas, važiavimas dviračiu, gimnastika, plaukimas, 
komandiniai žaidimai ir kt. 

Nepersistenk! 

Tinkama ir sveika mityba suteikia gražią išvaizdą, deja tai ne 
visam gyvenimui. Kartais reikia leisti sau pasmaguriauti.  Viena 
kartą į dvi savaites galima leisti sau močiutės pyrago. Svorio 
metimas neturi būti kančia, nes greitai atsibos. 

                                                                                                                                                            

                                                  Žmogaus organizmui reikalingas subalansuotas įvairus maistas. Pagrindinės 

maisto medžiagos yra baltymai, angliavandeniai bei riebalai. Visi jie būtini žmogui, bet realybėje  dauguma 

žmonių per mažai vartoja baltymų, blogus angliavandenius ir per daug riebalų.         

ANGLAVANDENIAI (50-65%)Angliavandenius apibūdina glikemijos indeksas, kuris parodo kuris 

angliavandenis organizme virsta riebalais, o kuris suteiks organizmui energijos per ilgesnį laiką, ir 

organizmas jį sudegins. Kartais GI yra svarbesnis negu produktų kaloringumas. Rinktis produktus su 

mažu GI ir venk su dideliu. Žemas GI: žalios daržovės, pomidorai, pilno grūdo duona ir makaronai. 

Aukštas GI: bulvės, ryžiai, kukurūzų dribsniai, pyrago gaminiai, traškučiai. 

BALTYMAI (20-30%) Baltymai- tai statybinė raumenų medžiaga, todėl sportuojant reikia vartoti 

daugiau baltymų. Pagrindiniai baltymų šaltiniai: žuvis, vištos, kalakuto krūtinėlė, liesa jautiena, 

pieno produktai ir ankštinės daržovės. 

RIEBALAI (10-15%) Vartoti riebalus privaloma, kad organizmas gerai funkcionuotų, tik svarbu 

kokie tai riebalai. Riebalus skirstome į sočiuosius ir nesočiuosius. „Blogųjų“ riebalų šaltiniai: riebi 

mėsa, sviestas, riebūs sūriai ir t.t. „Gerieji“ riebalai: alyvuogių aliejus, riebios žuvys, riešutai, 

avokadas. 

PATARIMAI Virimas, virimas garuose, kepimas orkaitėje ir ant žarijų vietoje kepimo 
riebaluose. Nepaniruoti patiekalai. Mažesnės lėkštės – mažesnės porcijos. 
Valgai iš lėto, gerai sukramtydamas. Apsipirkimas parduotuvėje tik su pilnu 
skrandžiu. 

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Varėna, Parko g. 8 

NEUŽKANDŽIAUK TARP VALGIŲ!!! 

ĮVAIRUMAS 


