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Kaunas 

KĄ VALGYS DARŽELIUOSE IR MOKYKLOSE MŪSŲ VAIKAI? 

 

Balandžio 10 d. sveikatos apsaugos ministras patvirtino naują vaikų maitinimo aprašą, kuris tampa 

privalomu visos Lietuvos mokyklose ir  darželiuose nuo šių metų rugsėjo 1 dienos. Kas laukia mūsų 

vaikų, ar spės vaikų maitinimo organizatoriai pasiruošti pokyčiams, kurių bus tikrai  nemažai. Ar 

maitindami vaikus, tėveliai atsižvelgs į naujoves ir  taikys jas namie.  

Vaikų maitinimo naujoves, pranašumus ir  galimus trūkumus apžvelgia sveikatai palankaus vaikų 

maitinimo iniciatorė, knygos „Sveikatai palankus technologinių kortelių ir  valgiaraščių rinkinys“ 

autorė, maisto technologė ir  mitybos specialistė Raminta Bogušienė.  

Vġǰ ĂSveikatai palankusñ knygos ĂSveikatai palankus technologiniȎ korteliȎ ir valgiaraġļiȎ rinkinysñ 

http://sveikataipalankus.lt/produktai/5492-2/ ir 100 technologiniȎ korteliȎ el. leidinys 

http://sveikataipalankus.lt/produktai/100-sveikatai-palankiu-technologiniu-korteliu/ gali pagelbǟti 

ugdymo Ǳstaigoms pereiti prie sveikatai palankesniȎ valgiaraġļiȎ ir atitikimo naujo vaikȎ maitinimo 

apraġo, kurio pakeitimai pristatomi ļia:  

1. Į darželius ir mokyklas – tik leistini užkandžiai 

Darģeliuose daģnai vaikai valgydavo iġ namȎ atsineġtus menkaverļius uģkandģius (guminukus, 

sausainius, saldainius, kramtomŃjŃ gumŃ, trapuļius ir kt.). Tǟveliai ir darģeliȎ personalas stebǟdavosi, kad 

po tokiȎ uģkandģiȎ vaikai nevalgydavo nei sriubos, nei salotȎ ir apskritai darģelio maisto beveik 

nepaliesdavo. Jei tarp valgymȎ vaikai gauna saldumynȎ,  tai gadina natȊralaus skonio suvokimŃ ir sveikas 

maistas vaikui tampa neskanus, gauna papildomȎ menkaverļiȎ kalorijȎ. Todǟl dģiugu, kad darģeliuose 

nuo rugsǟjo 1d.  maisto neatitinkanļio Apraġo reikalavimȎ neġtis nebus galima. Tǟveliai galǟs Ǳdǟti uogȎ, 

vaisiȎ, darģoviȎ ar kitȎ sveikatai palankiȎ produktȎ.   

Su ġiuo Ǳsakymu mokyklose turǟtȎ bȊti perģiȊrǟti uģkandģiȎ automatai ir bufetai su menkaverļiais 

gardumynais, nes apribotas desertȎ, konditeriniȎ gaminiȎ cukrȎ kiekis iki 16 g/100 g, gǟrimuose cukrȎ ne 

daugiau kaip 5 g/100 g, o tarp saldikliȎ negali bȊti netgi steviolio glikozido (E960), kuris daģnai 

sutinkamas gǟrimuose be cukraus. Jei mokykla norǟs pardavinǟti ġaltus uģkandģius, ji turǟs tai raġtiġkai 

suderinti su tǟveliȎ atstovais. Mokyklose vaikams turi bȊti sudaryta galimybǟ atsineġti, laikyti ir maitintis 

iġ namȎ tŃ dienŃ atneġtu maistu. Tǟveliai turǟs atidģiau stebǟti prieġpieļiȎ turinǱ, kad maistas bȊtȎ ne tik 

saugus, bet ir kokybiġkas, nebȊtȎ draudģiamȎ maisto produktȎ su iġ dalies hidrintais riebalais, per dideliu 

http://sveikataipalankus.lt/produktai/5492-2/
http://sveikataipalankus.lt/produktai/100-sveikatai-palankiu-technologiniu-korteliu/


   
 

   

cukraus kiekiu, neǱdǟti saldainiȎ, ġokolado, pieno produktȎ ir konditeriniȎ gaminiȎ su glaistu, rȊkytȎ 

gaminiȎ ir kita.  

2. Vaikai bus maitinami tik subalansuotais patiekalais 

Jei skaitant paskaitas valgydavau mokyklȎ valgyklose, daģnai meniu sutikdavau picŃ, kuri, mano dideliu 

apgailestavimu, yra populiariausias vaikȎ pietȎ patiekalas. Tikimǟs, kad su nauju teisǟs aktu, vaikai 

mokyklose nebegaus picȎ, nors picos nǟra draudģiamos, bet tikimǟs, kad ir pavieniȎ patiekalȎ 

pasirinkime bus tik subalansuoti patiekalai, kuriuose bus ne tik baltymai, riebalai, angliavandeniai, bet ir 

vitaminai bei kitos vertingos maistinǟs medģiagos. Nes Ǳsigalioja toks punktas: darģoviȎ (iġskyrus bulves) 

ar vaisiȎ garnyras turi sudaryti ne maģiau kaip 1/3 patiekalo svorio, o karġtas pietȎ patiekalas turi bȊti iġ 

daug baltymȎ turinļiȎ produktȎ (mǟsa, paukġtiena, ģuvis, kiauġiniai, ankġtinǟs darģovǟs, pienas ir pieno 

produktai) ir angliavandeniȎ turinļiȎ produktȎ. Su karġtu patiekalu turi bȊti patiekiamas darģoviȎ 

(iġskyrus bulves) ar vaisiȎ garnyras.  

3. Draudžiamų maisto produktų sąrašas pailgėjo 

Nuo naujȎ mokslo metȎ mokyklose nebeliks Kijevo kotletȎ, karbonadȎ, nes dģiȊvǟsǟliais volioti ar 

barstyti kepti mǟsos, paukġtienos ir ģuvies gaminiai yra draudģiami. Mokyklose vaikus daģnai lepindavo 

ġokoladiniais sȊreliais, teisinantis, kad tai ï pieno produktas, taļiau dabar teisǟs akte aiġkiai nurodyta, kad 

saldainiai, ġokoladas ir ġokolado gaminiai, pieno produktai ir konditerijos gaminiai su glajumi, glaistu, 

ġokoladu ar kremu mokymo Ǳstaigose yra draudģiami. Kai prieġ porŃ metȎ teko atlikti maitinimo 

vertinimus Vilniaus mokyklose, daugelis nustebo sutikň ten valgomuosius ledus, kurie bus draudģiami jau 

netrukus. Be senai jau uģdraustȎ gazuotȎ, energiniȎ gǟrimȎ, kavos ir jos pakaitalȎ, draudģiamas nuo 2014 

m. net kisielius, kad vaikai suvartotȎ kuo maģiau krakmolo bei cukraus ir apskritai atprastȎ nuo saldintȎ 

gǟrimȎ. BulviȎ plokġtainis, cepelinai galǟs bȊti patiekiami, tik retai ir be spirguļiȎ padaģo. Mokyklose 

kartŃ per savaitň bȊdavo galima patiekti rȊkytus mǟsos gaminius, o darģeliuose jie buvo draudģiami.  

Dabar ġaltai, karġtai, maģai rȊkyti mǟsos gaminiai ir gaminiai su rȊkymo kvapiosiomis medģiagomis bei 

rȊkyta ģuvis, uģdrausti. ǰdomu ir tai, kad prie draudģiamȎ maisto produktȎ paminǟtas nealkoholinis alus, 

sidras ir vynas. Cukruoti vaisiai (papajos, ananasai ir kt.), sulfituoti dģiovinti vaisiai (razinos, abrikosai ir 

kt.) draudģiami ant vaikȎ stalo dǟl cukraus ribojimo ir dǟl to, kad konservantas sieros dioksidas ES 

priskirtas prie maisto priedȎ, sukelianļiȎ alergijŃ, migreninius skausmus. Todǟl auksinǟs razinos ir ryġkiai 

oranģiniai abrikosai negalǟs bȊti ant vaikȎ stalo, vietoj to reikǟs rinktis tamsias razinas ir abrikosus 

4. Rekomenduojamuose produktuose vaikams nelieka bulvių ir sulčių 

Rekomenduojami produktai vaikams kasdieninǟje mityboje darģeliuose ir mokyklose: darģovǟs, vaisiai, 

uogos ir jȎ patiekalai; grȊdiniai (viso grȊdo gaminiai, kruopȎ produktai, duonos gaminiai); ankġtinǟs 

darģovǟs; pienas ir pieno produktai (rauginti pieno gaminiai, po rauginimo termiġkai neapdoroti);  



   
 

   

kiauġiniai; liesa mǟsa (neuģġaldyta); ģuvis ir jos produktai (neuģġaldyti); aliejai; turi bȊti maģiau 

vartojama gyvȊninǟs kilmǟs riebalȎ: kur Ǳmanoma riebi mǟsa ir mǟsos gaminiai turi bȊti keiļiami liesa 

mǟsa, paukġtiena, ģuvimi ar ankġtinǟmis darģovǟmis; geriamasis vanduo ir natȊralus mineralinis bei 

ġaltinio vanduo. BȊtȎ dģiugu, kad vaikȎ raciono pagrindŃ ir namuose sudarytȎ ġie produktai ir jȎ Ǳvairovǟ. 

VaikȎ taip mǟgstamos bulvǟs nǟra uģdraustos, iġskyrus bulviȎ traġkuļius ir fri bulvytes, bet iġimtos iġ ġio 

sŃraġo ir apribota, kad bulvǟs darģeliuose gali bȊti patiekiamos garnyrui ne daģniau kaip tris kartus per 

savaitň prie karġto pietȎ patiekalo. VirtȎ bulviȎ patiekalai ï ne daģniau nei kartŃ per savaitň, o tarkuotȎ 

bulviȎ ï ne daģniau kaip kartŃ per dvi savaites. Krakmolingi produktai apriboti todǟl, kad vaikai valgytȎ 

ǱvairȎ maistŃ, gerai funkcionuotȎ jȎ virġkinimo sistema. Sultys nǟra blogai, taļiau jos neturǟtȎ bȊti 

duodamos per daģnai ir negalǟs bȊti duodamos prie patiekalȎ. Geriant vien tik vaisiȎ sultis be minkġtimo, 

padedanļio reguliuoti cukraus kiekǱ kraujyje, vaikai patiria cukraus ġuolius, kurie yra viena iġ nutukimo, 

cukrinio diabeto ir kitȎ sveikatos sutrikimȎ prieģasļiȎ.  

5. Darželiuose – net 80 proc. tausojančių patiekalų  

Pusryļiai ir pietȊs, kaip Ǳprasta, sudarys 20-25 proc. visȎ kalorijȎ, pietȊs 30-35 proc., o 2-3 uģkandģiai po 

10 proc. Vaikams rekomenduojama valgyti 5-6 kartus per dienŃ. Kasdien vaikai turi gauti ġilto maisto, 

kuris patiekiamas kaip karġtas patiekalas, ne ģemesnǟs kaip +68 °C temperatȊros. Darģeliuose net 80 

proc. visȎ per tris savaites patiekiamȎ patiekalȎ turǟs bȊti tausojantys. Anksļiau tausojantys turǟjo bȊti ne 

maģiau kaip pusǟ pietȎ patiekalȎ. Tausojantis patiekalas ï tai maistas, pagamintas maistines savybes 

tausojanļiu gamybos bȊdu: virtas vandenyje ar garuose, troġkintas, pagamintas konvekcinǟje krosnelǟje, 

keptas Ǳvyniojus popieriuje ar folijoje. Tausojantiems patiekalams nepriskiriami tarkuotȎ bulviȎ 

patiekalai. Virtos deġrelǟs gali bȊti priskirtos prie tausojanļiȎ patiekalȎ, taļiau jas arba sumuġtinǱ su virta 

deġra galǟsime pateikti ne daģniau nei kartŃ per savaitň. 

Mokyklose pietȎ metu turi bȊti patiekiami karġtieji patiekalai: tausojantis patiekalas ir patiekalas, 

pagamintas tik iġ augalinǟs kilmǟs maisto produktȎ (iġskyrus mokyklas, Ǳ kurias maistas pristatomas 

termosuose). Jei pietȎ metu tiekiamas tik vienas karġtasis pietȎ patiekalas, ne maģiau kaip pusǟ Ǳ pietȎ 

valgiaraġļius (15 dienȎ) ǱtrauktȎ karġtȎjȎ pietȎ patiekalȎ turi bȊti tausojantys ir (ar) patiekalai, pagaminti 

tik iġ augalinǟs kilmǟs maisto produktȎ. 

6. Jokio pridegusio, pervirusio ir prikepusio maisto 

Maisto pervirimas, perkepimas, prideginimas draudģiamas. Todǟl pridegusi mǟsa, juoda duonos plutelǟ, 

iki tamsiai rudos spalvos apskrudň ģemaiļiȎ blynai negalǟs bȊti ant vaikȎ stalo, kad apsaugotume juos 

nuo kancerogeniniȎ medģiagȎ, o maiste iġsaugotume kuo daugiau vertingȎ maistiniȎ medģiagȎ. 

7. Saldintų gėrimų neliks? 



   
 

   

Nuo naujȎ mokslo metȎ daugelis saldģiȎ gǟrimȎ ï kompotȎ, sulļiȎ gǟrimȎ ï vaikams nebus teikiami su 

patiekalais, nes Ǳsigalioja punktas, draudģiantis gǟrimus su pridǟtiniais cukrumis tiekti su maistu. Taip pat 

sultys Ǳeina Ǳ ġǱ ribojimŃ, nors jose tik natȊraliai esantys cukrȊs. Gǟrimus, kuriuose cukrȎ iki 5 g/100 ml, 

vaikai galǟs gerti, bet ne valgio metu. ǰsakyme nurodyta arbatȎ (ģoleliȎ) koncentracija  - 1g/1L vandens ï 

maģoka, bet atsiģvelgta Ǳ tai, kad daugelis arbatģoliȎ yra kartu ir vaistaģolǟs. Pagaminň degustavome ï 

arbata neturi nei skonio, nei spalvos. Vaikams rekomenduojamas geriamasis vanduo ir natȊralus 

mineralinis bei ġaltinio vanduo. Vandens patiekimas reglamentuotas nuo 2011 m. Mokymo Ǳstaigose turi 

bȊti sudarytos higieniġkos sŃlygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens. Vanduo rekomenduojamas 

kambario temperatȊros, pilstomas iġ geriamajam vandeniui skirtȎ indȎ (talpȎ, automatȎ ir pan.), net jei 

vaikai nemaitinami. Rekomenduojama sudaryti galimybň vaikams gauti ir karġto virinto geriamojo 

vandens. Vandeniui atsigerti, turi bȊti naudojami asmeninio naudojimo arba vienkartiniai puodukai, 

stiklinaitǟs ar buteliukai.  

8. Darželiuose bent vienas patiekalas per dieną – augalinis, mokyklose – taip pat  

KiekvienŃ dienŃ darģeliuose vienas patiekalas turǟs bȊti iġ augalinǟs kilmǟs maisto produktȎ. Tai ġaltas 

arba ġiltas patiekalas, pagamintas be pieno produktȎ (sviesto, pieno, grietinǟs ir kt.), be kiauġiniȎ, be 

mǟsos, be ģuvies - be jokio gyvȊninǟs kilmǟs maisto. ĠǱ punktŃ iġpildyti sudǟtinga, nes Ǳ be pieno iġvirtŃ 

koġň Ǳdǟjus sviesto, ji jau tampa ne augaline, o Ǳ sriubŃ grietinǟs ar jogurto, ji taip pat neatitiks ġio punkto. 

Todǟl apibrǟģtis nueinanti Ǳ kraġtutinumus. Augalinis patiekalas ï tai darģoviȎ troġkinys vandens 

pagrindu, garuose keptos arba virtos darģovǟs arba sriuba vandens pagrindu. Asortimentas nedidelis. 

DarģoviȎ pjausniai, kotletukai, apkepai gaminami su kiauġiniais. Be jȎ, patiekalas neiġlaikys formos, 

dalinant Ǳ porcijas trupǟs. Kad to nenutiktȎ, galima dǟti daugiau miltȎ ar kruopȎ, bet nuo jȎ patiekalo 

skoninǟs savybǟs suprastǟs, jis taps sausas ir kietas. ǰ daugelǱ patiekalȎ dedamas plaktas kiauġinio 

baltymas, kad jis bȊtȎ minkġtenis, puresnis.  Dǟl ġio reikalavimo nukentǟs patiekalȎ iġvaizda ir skonis, 

kas vaikȎ maitinime neleistina. Taļiau pasak teisǟs akto rengǟjȎ, jie supranta augalinǱ patiekalŃ ï tik be 

mǟsos ir ģuvies, nes ġia nuostata nesiekiama painioti veganinio maisto, kuriame nebȊna jokiȎ gyvulinǟs 

kilmǟs sudedamȎjȎ daliȎ. Taļiau jei ant varġkǟs patiekalo pamatysime uģraġŃ ĂAugalinisñ, tikrai nebus 

logikos, todǟl bȊtinas teisǟs akto rengǟjo ġio punkto oficialus iġaiġkinimas ir patikslinimas.  

9. Visuose maisto produktuose – mažiau druskos ir cukraus  

Perkant produktus darģeliams ir mokykloms, nuo ġiol reikǟs atsiģvelgti Ǳ bendrŃ gaminio cukrȎ, druskos ir 

skaiduliniȎ medģiagȎ kiekǱ. Pavyzdģiui duona, kur cukrȎ kiekis didesnis nei 5 g/100 g, druskos daugiau 

nei 1 g, (ruginǟje daugiau nei 1,2 g), o skaiduliniȎ medģiagȎ maģiau nei 6 g/100 g, negalǟs atsidurti ant 

vaikȎ stalo, jei neatitiks nors vieno kriterijaus.  



   
 

   

Pagal ġǱ reikalavimŃ, vaikams draudģiama patiekti sausus pusryļius Ăkvieļius su medumiñ, nes juose 

cukrȎ beveik 40 g/100 g. Vaikams tinkami tik tie sausi pusryļiai, kuriuose cukraus ne daugiau nei 16 

g/100 g, druskos iki 1 g/100, o skaiduliniȎ medģiagȎ ne maģiau nei 6 g/100 g.  

Desertai, bandelǟs, pyragai cukrȎ galǟs turǟti ne daugiau nei 16 g/100 g, druskos iki 1 g/100 g. Dģiovinti 

vaisiai negalǟs bȊti cukruoti. Gǟrimuose cukrȎ negalǟs bȊti daugiau nei 5 g/100 g. ǰ sultis pridǟti cukraus 

negalima, taļiau jose esantis cukrus nereglamentuojamas, nes priklauso nuo vaisiaus cukringumo. Jei Ǳ 

sultis bus dedama cukraus, jos vadinsis sulļiȎ nektaru arba gǟrimu, o cukrȎ kiekis jose negalǟs virġyti 5 

g/100 g. 

ǰ gaminamus patiekalus cukraus kaip ir iki ġiol bus galima dǟti ne daugiau nei 5 g/100 g. ǰ pieno gaminius 

ï iki 5 g/100 g cukraus ir ne daugiau kaip 1 g/100 g druskos. Tik sȊriuose druskos galǟs bȊti daugiau ï 

1,7 g.  

Iki 2019 metȎ, jogurtuose ir varġkǟs gaminiuose leistinas cukrȎ kiekis ï 10 g/100 g. Taļiau kasmet cukrȎ 

kiekis turǟs maģǟti. 2023-2024 mokslo metais, cukrȎ bus leistina tik 5 g/100 g. Vadinasi, vaikai valgys 

natȊralius, be jokio pridǟtinio cukraus pieno produktus, nes tiek piene natȊraliai yra pieno cukraus ï 

laktozǟs. Jei produktai bus paģymǟti simboliu ĂRakto skylutǟñ kriterijȎ nereiks taikyti, nes pagrinde tokiȎ 

produktȎ kriterijai ï cukraus, druskos, skaiduliniȎ medģiagȎ, dar aukġtesni.  

10. Miltiniai gaminiai – pirmenybė iš viso grūdo ir ne vien kviečiai 

Nuo naujȎ mokslo metȎ, darģeliȎ ir mokyklȎ meniu negalǟs sudaryti vien manai, rafinuoti ryģiai, 

rafinuotȎ miltȎ makaronai, aukġļiausios rȊġies kvietiniȎ miltȎ gaminiai. Nuo ġiol pirmenybǟ teikiama 

viso grȊdo arba iġ dalies viso grȊdo produktams. Vaikai turǟs valgyti kuo Ǳvairesnes kruopas ar dribsnius: 

aviģas, grikius, ryģius, kvieļius, mieģius, kukurȊzus, soras ir kt. Pirmenybǟ teikiama ruginei duonai 

(kurioje ne maģiau kaip 30 proc. sausos produkto masǟs sudaro rugiai). ApkepȎ, blynȎ, bandeliȎ teġlai 

aukġļiausios rȊġies miltus rekomenduojama maiġyti su viso grȊdo miltais, sǟlenomis. Pirmenybǟ teikiama 

makaronams, pagamintiems iġ kietȎjȎ kvieļiȎ arba viso grȊdo miltȎ. 

11. Gera žinia – ne vien rafinuotas aliejus. Bloga žinia – margarinas vietoj sviesto 

Iki ġiol tiek gaminant salotas, tiek kepant blynus, buvo naudojamas rafinuotas, daģniausiai saulǟgrŃģȎ 

arba rapsȎ aliejus. Nuo ġiol, ġaltȎjȎ patiekalȎ gaminimui, turǟs bȊti naudojamas tik ġalto spaudimo 

nerafinuotas aliejus (rapsȎ, alyvuogiȎ, ġvieģias linȎ sǟmenȎ ir kt.). Tik Ǳdomu, kokios kokybǟs aliejus 

atsidurs ant vaikȎ stalo? Kepimui galǟs bȊti naudojamas tiek rafinuotas, tiek dezodoruotas aliejus, kuris 

yra pigesnis. Taļiau galima pirkti chemiġkai neapdorotŃ nerafinuotŃ aliejȎ, atlaikantǱ iki 180 laipsniȎ 

temperatȊrŃ, pavyzdģiui, tam tikras rȊġis saulǟgrŃģȎ, alyvuogiȎ ar kitȎ aliejȎ. Rinkoje jau galime rasti net 

rapsȎ aliejaus, atlaikanļio iki 180 laipsniȎ temperatȊrŃ. 



   
 

   

Labai gaila, kad sviestas, kur Ǳmanoma, keiļiamas aliejumi arba margarinu, kurio sudǟtyje soļiȎjȎ riebalȎ 

rȊgġļiȎ ne daugiau kaip 33 proc. bendrojo riebalȎ kiekio. Jei virǟja Ǳ koġň pridǟs ne sviesto, o margarino, 

bus tarsi paģeistas Ǳsakymas, o gal tai bus traktuojama tik kaip rekomendacinio pobȊdģio ir kas norǟs 

galǟs naudoti margarinŃ ir sutaupyti? Ļia matau tik vienŃ ï kad vaikȎ sveikatos sŃskaita siekiama 

sutaupyti, nes sviesto kaina 7 kartus didesnǟ nei margarino. O gal tiesiog nesivarginama perskaityti 

margarino sudǟtǱ: rafinuoti ir dezodoruoti kokosȎ, rapsȎ, palmiȎ aliejai, vaikȎ maitinime neleistini maisto 

priedai kaip konservantas (E202), kvapiosios medģiagos ir emulsikliai, pridǟtinǟ druska. Margarinas ï 

stipriai perdirbtas produktas, neturǟtȎ bȊti nei vaikȎ, nei suaugusiȎjȎ mityboje, nors ir ġiuolaikinǟmis 

technologijomis pagamintas, kaip teigiama, kad be transriebalȎ, o svieste transriebalȎ nedidelis kiekis 

susidaro natȊraliai, bet viskas priklauso nuo naudojamo sviesto kiekio ir visȎ suvartojamȎ riebalȎ kiekio.  

Tačiau pasak teisės aktų rengėjų ġia nuostata siekta apsaugoti vaikus nuo soļiȎjȎ riebalȎ pertekliaus, 

kancerogeniniȎ transriebalȎ (kuriȎ pasak jȎ svieste yra beveik 3 kartus daugiau nei leidģia norma 

kitokiam maistui), cholesterolio, sveikatai nepalankiȎ aterogeniniȎ miristo ir palmitino rȊgġļiȎ bei 

laktozǟs. Viso to nǟra maģo riebumo minkġtame, nehidrintame margarine. Pasak teisės akto rengėjų 

tokios politikos jau eilň metȎ laikosi visos ġiaurǟs ġalys, kuriose vaikȎ ir suaugusiȎjȎ sveikata yra ne tik 

geriausia ES bet ir toliau gerǟja. Lietuva tuo tarpu yra kitame sveikatos skalǟs gale.  

12. Daržovių, vaisių ir uogų turės būti daugiau 

VaikȎ mityboje nǟra tiksliai apibrǟģta, kiek darģoviȎ ir vaisiȎ jie turi gauti per dienŃ. Nurodyta, kad 

patiekalo darģoviȎ garnyras turi bȊti ne maģesnis nei treļdalis. Rekomenduojama kasdien patiekti ġvieģiȎ, 

geriausia sezoniniȎ darģoviȎ ir vaisiȎ. Vaisiai turǟtȎ bȊti tiekiami papildomo maitinimo metu. 

Atsiģvelgiant Ǳ sezoniġkumŃ, patiekalus reikǟtȎ keisti: pvz., raugintȎ kopȊstȎ sriuba ģiemŃ, ġvieģiȎ 

kopȊstȎ sriuba pavasarǱ, burokǟliȎ sriuba rudenǱ, ġaltibarġļiai pavasarǱ. Darģoves ir vaisius iki 3 metȎ 

vaikams pateikti taip, kad jie galǟtȎ gerai sukramtyti. Vaisiai negali bȊti su kauliukais, kad neuģspringtȎ. 

DarģoviȎ salotos turi bȊti su aliejaus arba jogurto, bet ne grietinǟs padaģu. BulviȎ patiekalai negali bȊti su 

riebiais padaģais, tik su liesesniais jogurtais, pomidorȎ padaģu.  

13. Sriubos kultas nyksta 

Rekomenduojama sriubŃ tiekti papildomo maitinimo metu, kuriam sudaryti galimybiȎ nǟra: vaikai 

darģeliuose vos spǟja valgyti ï po pietȎ eina miegoti, atsikǟlus skuba valgyti pavakarius. Didģiausia 

problema buvo, kad pietȎ metu duodamos sriubos porcija buvo per didelǟ, todǟl vaikai nebeǱstengdavo 

suvalgyti antro patiekalo ir negaudavo visȎ reikalingȎ maistiniȎ medģiagȎ ir maisto ġvaistymas buvo 

didelis. Dabar su kitu maistu sriubos bus patiekiamos tik nedideliais kiekiais (100-150 ml), o kiekis 

nebedidǟja pagal vaiko amģiȎ. Bet ar tikslinga toks nurodymas, jei ġeġeriȎ metȎ vaikui ir 18 metȎ 

jaunuoliui patieksime ta patǱ kiekǱ, t.y. nepilnŃ stiklinň sriubos? 



   
 

   

14. Virta dešra ir dešrelės meniu išliks, tik numatyti ribojimai 

Pirmenybǟ teikiama ġvieģiai, atvǟsintai mǟsai: paukġtienai, triuġienai, verġienai, jautienai, kiaulienai, 

avienai. Tiekiama liesa mǟsa ir paukġtiena patiekalȎ gamybai naudojama be odos, kad vaikai gautȎ kuo 

maģiau soļiȎjȎ riebalȎ. Mǟsa patiekiama taip, kad vaikai galǟtȎ sukramtyti, kad virġkinimo sistema veiktȎ 

gerai, nevyktȎ puvimo procesai. Mǟsos gaminiai iġlieka, bet jie gali bȊti tik aukġļiausios rȊġies, taļiau 

nǟra apibrǟģtas juose esantis mǟsos kiekis. Mǟsos gaminiai galǟs bȊti duodami vaikams ne daģniau kaip 1 

kartŃ per savaitň. Jei sumuġtinis su deġra buvo pirmadienǱ, tai deġrelǟs galǟs bȊti tik kitŃ pirmadienǱ. 

Raudona mǟsa ï ne daģniau kaip 2 kartus per savaitň, balta mǟsa ï ne daģniau kaip 3 kartus per savaitň. 

Kiti maisto produktȎ reguliarumai pateikti lentelǟje (ģr. ģemiau).  

15. Privaloma informacija apie maistą  

Matomoje vietoje turi bȊti skelbiami esamos savaitǟs valgiaraġļiai, sveikŃ mitybŃ skatinanti informacija.  

Ikimokyklinio ir prieġmokyklinio ugdymo programas vykdanļiose Ǳstaigose, vaikȎ priǟmimo -

nusirengimo patalpoje, turi bȊti iġkabinti draudģiamȎ maisto produktȎ sŃraġai. ĠaltȎ uģkandģiȎ, jei jie 

tiekiami, sŃraġas ir svoris ï bendrojo ugdymo programas vykdanļiose Ǳstaigose. Mokyklos interneto 

svetainǟje, jeigu jŃ turi, turi bȊti skelbiama vieġa prieiga: juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis vaikȎ 

maitinimo ir (ar) maisto produktȎ tiekimo paslaugas, tvarkos apraġas ir valgiaraġļiai. Tai skirta vaikams, 

tǟvams, pedagogams, visuomenǟs sveikatos specialistams bei maisto kontrolǟs institucijai nuotoliniu 

bȊdu suģinoti kŃ vaikai valgo. 

16. Ar vaikus pasieks ekologiški, simboliu „Rakto skylutė“ pažymėti produktai? 

Perkant maisto produktus rekomenduojama pirmenybň teikti: ekologiġkiems, atitinkantiems maisto 

produktȎ ģenklinimo simboliu ĂRakto skylutǟñ kriterijus, tiekiamiems trumposiomis maisto tiekimo 

grandinǟmis iġ ȊkiȎ (ne daugiau kaip vienas tarpininkas tarp Ȋkio ir maitinimo organizatoriaus) ir 

nacionalinǟs kokybǟs maisto produktams.  

Jei vaisiai, darģovǟs, uogos, bulvǟs Ǳsigyjami iġ fiziniȎ asmenȎ, jie turi laikytis  Lietuvos  Respublikos  

valstybinǟs  maisto  ir  veterinarijos  tarnybos nustatytȎ reikalavimȎ. Ġio punkto reikalavimai netaikomi, 

jeigu vaisius, darģoves, uogas ir bulves augina pati mokykla ar socialinǟs globos namai, taļiau visi 

vaisiai, uogos, darģovǟs, bulvǟs, skirti maistui, turi atitikti kokybǟs ir saugos reikalavimus.  

Kiti reikalavimai: 

¶ bent kartŃ per savaitň vaikai turǟs valgyti ģuvǱ.  Pakaitomis tiekiama riebi ir liesa jȊrinǟ arba 

gǟlo vandens ģuvis. Jei yra rizika, kad ģuvyje liks smulkiȎ aġakȎ, ji patiekiama malta. 

¶ ikimokyklinio amģiaus vaikai, jei gydytojas nenurodǟ kitaip, kasdien turǟs gauti ne maģiau kaip 

200 ml pasterizuoto pieno arba kitŃ atitinkamŃ kalcio kiekǱ pieno produktȎ per dienŃ. 

¶ tiekiamas maistas turi bȊti kokybiġkas, Ǳvairus ir pateiktas estetiġkai. 



   
 

   

¶ patiekalas gali kartotis ne daģniau nei kartŃ per savaitň, iġskyrus gǟrimus, garnyrus ir ġaltus 

uģkandģius. 

¶ ġiltas maistas turi bȊti gaminamas ir patiekiamas tŃ paļiŃ kalendorinň dienŃ. 

¶ pienas ir kiti gǟrimai vaikams neteikiami ġalti, rekomenduojama temperatȊra ne ģemesnǟ kaip 

15
o
C. 

¶ Kasdien privaloma mokyklose organizuoti pietus, kuriȎ metu turi bȊti sudarytos sŃlygos 

vaikams pavalgyti ġilto maisto. PietȊs organizuojami ne ankġļiau kaip 2,5 val. ir ne vǟliau kaip 

praǟjus 4 val. nuo pamokȎ pradģios. VaikȎ aptarnavimui pietȎ metu pagerinti rekomenduojama 

pailginti pertraukas arba pertraukas organizuoti skirtingu metu skirtingoms klasǟms. Visi pietȎ 

metu patiekiami patiekalai turi bȊti nurodyti valgiaraġtyje. Rekomenduojama sudaryti galimybň 

pasirinkti iġ keliȎ karġtȎjȎ pietȎ patiekalȎ ir keliȎ garnyrȎ. Rekomenduojama sudaryti sŃlygas 

vaikams patiems Ǳsidǟti maisto. 

 

Maisto produktai 

ir patiekalai
2
 

Visos paros maitinimas Trys maitinimai per dienŃ 
Vienas arba du 

maitinimai per dienŃ 

1. Patiekalai iġ 

raudonos mǟsos  

Ne daugiau kaip  

2 kartus/sav. 

Ne daugiau kaip 

2 kartus/sav. 

Ne daugiau kaip 

2 kartus/sav. 

2. Patiekalai iġ 

baltos mǟsos 

Ne daugiau kaip  

3 kartus/sav. 

Ne daugiau kaip  

3 kartus/sav. 

Ne daugiau kaip  

2 kartus/sav. 

3. Termiġkai 

apdoroti mǟsos 

gaminiai 

Ne daugiau kaip  

2 kartus/sav. 

Ne daugiau kaip  

1 kartas/sav. 

Ne daugiau kaip  

1 kartas/sav. 

4. Termiġkai 

neapdoroti mǟsos 

gaminiai 

Ne daugiau kaip  

1 kartas/2 sav. 

Ne daugiau kaip  

1 kartas/2 sav. 

Ne daugiau kaip  

1 kartas/2 sav. 

5. Ģuvis ir ģuvies 

patiekalai 

Ne maģiau kaip 

1 kartas/sav. 

Ne maģiau kaip 

1 kartas/sav. 

Ne maģiau kaip 

1 kartas/sav. 

6. Subproduktai 

ir jȎ patiekalai 

(kepenys, 

lieģuvis) 

Ne daugiau kaip  

1 kartas/2 sav. 

Ne daugiau kaip  

1 kartas/2 sav. 

Ne daugiau kaip  

1 kartas/2 sav. 

7. Pieno 

produktai ar jȎ 

patiekalai 

Ne maģiau kaip  

1 kartas/d. 

Ne maģiau kaip  

1 kartas/d. 

Ne maģiau kaip  

2 kartus/sav. 



   
 

   

8. Ankġtiniai, 

ankġtinǟs 

darģovǟs ir jȎ 

patiekalai 

Ne maģiau kaip 

3 kartus/sav. 

Ne maģiau kaip 

3 kartus/sav. 

Ne maģiau kaip 

1 kartas/sav. 

9. Kruopos, javȎ 

dribsniai 

(iġskyrus 

ġlifuotus ryģius) 

ir jȎ patiekalai 

Ne maģiau kaip 

7 kartus/sav. 

Ne maģiau kaip 

5 kartus/sav. 

Ne maģiau kaip 

3 kartus/sav. 

10. Ġlifuoti ryģiai 

ir jȎ patiekalai 

Ne daugiau kaip 

2 kartus/sav. 

Ne daugiau kaip 

2 kartus/sav. 

Ne daugiau kaip  

1 kartas/sav. 

11. PusryļiȎ 

dribsniai  

Ne daugiau kaip 

3 kartus/sav. 

Ne daugiau kaip 

2 kartus/sav. 

Ne daugiau kaip 

1 kartas/sav. 

12. Makaronai ir 

jȎ patiekalai 

patiekalai 

Ne daugiau kaip  

2 kartus/sav. 

Ne daugiau kaip  

2 kartus/sav. 

Ne daugiau kaip  

2 kartus/sav. 

13. Virtos ar 

keptos bulvǟs (su 

daug baltymȎ 

turinļiais 

produktais) 

Ne daugiau kaip  

3 kartus/sav. 

Ne daugiau kaip  

3 kartus/sav. 

Ne daugiau kaip  

2 kartus/sav. 

14. VirtȎ bulviȎ 

patiekalai 

Ne daugiau kaip  

1 kartas/sav. 

Ne daugiau kaip  

1 kartas/sav. 

Ne daugiau kaip  

1 kartas/2 sav. 

15. TarkuotȎ 

bulviȎ patiekalai 

Ne daugiau kaip  

1 kartas/2 sav. 

Ne daugiau kaip  

1 kartas/2 sav. 

Ne daugiau kaip  

1 kartas/2 sav. 

16. Darģovǟs  
Ne maģiau kaip  

3 rȊġys/d. 

Ne maģiau kaip  

3 rȊġys/d. 

Ne maģiau kaip  

2 rȊġys/d. 

17. Vaisiai 
Ne maģiau kaip  

1 rȊġis/d. 

Ne maģiau kaip  

1 rȊġis/d. 

Ne maģiau kaip  

1 rȊġis/d. 

18. VaisiȎ sultys 

arba darģoviȎ-

vaisiȎ sultys 

Ne daugiau kaip  

2 kartus/sav. 

Ne daugiau kaip  

2 kartus/sav. 

Ne daugiau kaip  

1 kartas/sav. 

19. DarģoviȎ 

sultys 

Ne daugiau kaip  

3 kartus/sav. 

Ne daugiau kaip  

2 kartus/sav. 

Ne daugiau kaip  

2 kartus/sav. 



   
 

   

20. Gǟrimai su 

pridǟtiniu 

cukrumi 

Ne daugiau kaip  

2 kartus/sav. 

Ne daugiau kaip  

2 kartus/sav. 

Ne daugiau kaip  

1 kartas/sav. 

21. Desertai (ne 

maģiau kaip 50 

proc. vaisiȎ ) 

Ne daugiau kaip  

4 kartus/sav. 

Ne daugiau kaip  

3 kartus/sav. 

Ne daugiau kaip  

3 kartus/sav. 

22. Desertai viso 

grȊdo ar (ir) 

pieno produktȎ 

pagrindu) 

Ne daugiau kaip  

3 kartus/sav. 

Ne daugiau kaip  

2 kartus/sav. 

Ne daugiau kaip  

2 kartus/sav. 

 

 

Pagrindinis ne pelno siekiančios organizacijos VšĮ „Sveikatai palankus“ tikslas – ugdyti visuomenės 

sveikatai palankios mitybos raštingumą, didinant jos sąmoningumą, kad vartotojai rinktųsi sveikatai 

palankius maisto produktus, inicijuoti,  kad sveikatai palankus maistas atsirastų prekybos centruose, 

viešojo maitinimo sektoriuje, ikimokyklinio ir  mokyklinio amžiaus ugdymo įstaigose. Studijoje 

"Sveikatai palankus" ir  visoje Lietuvoje vykdomi seminarai, mokymai, konsultacijos mitybos ir  sveikos 

gyvensenos klausimais.  

Parengė: Sveikatai palankaus maisto technologǟ, ekologiġkȎ maisto produktȎ sertifikavimo ekspertǟ, 

mitybos specialistǟ ir Vġǰ ĂSveikatai palankusñ direktorǟ Raminta Boguġienǟ, 864517472, 

raminta.bogusiene@sveikataipalankus.lt 

 


