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Įvadas  

„Erasmus+“ projektas “Kalbų mokymasis per kultūrą ir maisto gaminimą ” Nr. 2019-1-UK01-

KA204-061490 yra dvejų metų projektas, finansuojamas „Erasmus + KA2 Strateginės partnerystės 

suaugusiųjų švietimo srityje programos. Projekto koordinatorius yra Community Action Dacorum 

(JK). Projekto partneriai iš Austrijos (Die Berater), Graikijos (Aktyvių piliečių partnerystė), Lietuvos 

(Socialinių inovaciju fondas), Rumunijos (Predict Consulting) ir Ispanijos (Magenta Consultoría). 

Projekto partneriai suburti siekiant dalintis žiniomis ir kompetencija kuriant naujoviškus mokymo 

produktus, kurie sujungtų kalbų mokymosi, kulinarijos ir tarpkultūrinio dialogo temas. Suaugusiųjų 

švietėjai ir bendruomenės plėtros agentūros yra pagrindiniai projekto naudos gavėjai, o migrantų 

bendruomenės yra galutiniai naudos gavėjos, pristatant mokymo medžiagą, nors kiti asmenys taip pat 

gauna naudos dalyvaudami maisto gaminimo ir kultūriniuose mainuose. 

Partneriai šiame projekte siekia pagerinti mokymąsi sukurdami novatoriškus būdus derinant kalbos 

mokymąsi ir įtvirtinant bazinius įgūdžius kulinarijos ir tarpkultūrinio dialogo priemonėmis. Geriausių 

rezultatų galima pasiekti kai įvairių kultūrų atstovai keičiasi žiniomis, o kulinarija gali praplėsti akiratį 

dalijantis tradiciniais receptais, pagrindinėmis žiniomis apie šalies maistą ir sveiką mitybą. Tai apima 

aplinkosaugos, sveikatos ir gerovės aspektus, taip pat suteikia galimybę aktyviam pilietiškumui ugdyti. 

Visuose suaugusiems besimokantiems dėstomuose dalykuose yra galimybė motyvuoti 

besimokančiuosius. Mokymo kokybė yra vienas iš svarbių aspektų, kitas yra - mokymosi aplinka ir 

tai, kaip sudarytas mokymosi planas. Kai kurie veiksniai padeda labiau sudominti besimokančiuosius 

ir projekto partneriai mano, kad maisto gaminimas ir tarpkultūriniai mainai turi teigiamą potencialą 

siekiant šio tikslo. Rezultatai yra susiję su tuo, kaip pravestas užsiėmimas. Tai, kas padeda pasiekti 

gerų rezultatų, galėtų veikti dar efektyviau, ir mes visada siekiame tobulėti. 

Siekdama projekto tikslo teikti suaugusiųjų švietėjams naujovišką ir patrauklią medžiagą kalbų 

mokymui per maisto gaminimą, projekto partneriai sukūrė mokymo medžiagos rinkinį, gaires, 

mokymo vadovus ir internetinius šaltinius, skirtus organizacijoms ir suaugusiųjų švietėjams, kad jie 

galėtų pasinaudoti teikdami mokymus. Šie minėti šaltiniai yra sukurti taip, kad juos galima būtų 

naudoti mokant kalbos kitakalbius, tuo pačiu paliekant galimybę panaudoti medžiagą ir mokymuose 

kitomis temomis.  

Šis vadovas yra vienas iš projekto partnerių sukurtų produktų. Leidinio tikslas yra perteikti sveikos 

mitybos svarbą ir tai, kaip tai prisideda prie asmeninės gerovės, taip pat pabrėžti vietinių produktų 

vartojimo naudą, siekiant suteikti mokymo šaltinių švietėjams, pagalbiniam personalui, savanoriams 

ir bendruomenės darbuotojams, kurie padėtų edukuoti šiomis svarbiomis temomis. Taip pat 

nagrinėjama, kaip vietiniai šalies maisto produktai gali būti panaudoti kūrybiškai juos pritaikant 

tradiciniuose receptuose iš viso pasaulio. 
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Pasaulyje atsiradus pandeminiam virusui COVID-19, projeko partneriai šiame leidinyje taip pat 

pateikė informaciją ir patarimus, kaip sveikai maitintis, pirkti ir laikyti/konservuoti maistą esant tokiai 

situacijai, kurią šiuo metu išgyvena dauguma pasaulio šalių: karantino metu. 

1. Ką reiškia sveikai maitintis? Kas yra „sveikas maistas“? 

Sveika mityba neturi būti pernelyg sudėtinga. Raktas į tinkamą proto ir kūno būseną yra mitybos 

įpročiai. Sveikos mitybos pagrindas turėtų būti perdirbto maisto pakeitimas tikru maistu, kai tik tai yra 

įmanoma. Sveika mityba suteikia visas maistines medžiagas ir vitaminus, kurių reikia mūsų 

organizmui, ribojant maistinių medžiagų ar kenksmingų medžiagų kiekį arba vengiant jų. Valgant 

tinkamą maistą, galima jaustis, mąstyti ir atrodyti 

kitaip. Tai nereiškia, kad turėtume apsiriboti žaliu 

maistu, pvz., vaisiais ir žaliomis daržovėmis, bet 

turėtume žinoti, kokius produktus vartojame ir kaip jie 

yra pagaminti. 

Mums visiems reikia išlaikyti baltymų, riebalų, 

angliavandenių, ląstelienos, vitaminų ir mineralų 

pusiausvyrą, kad išlaikytume sveiką kūną. Mes 

neturime iš savo mitybos išbraukti tam tikrų kategorijų 

maisto produktų, tačiau turėtume pasirinkti 

sveikiausius kiekvienoje kategorijoje. Vaisiuose ir 

daržovėse yra mažai kalorijų ir daug maistinių medžiagų, o tai reiškia, kad juose yra daug vitaminų, 

mineralų, antioksidantų ir skaidulų. Turėtume stengtis suvalgyti mažiausiai penkias vaisių ir 

daržovių porcijas per dieną. Mes taip pat turėtume atsižvelgti į savo kūno ir proto būseną, siekiant 

pritaikyti savo mitybą, norint pagerinti ar išlaikyti savo sveikatą. 

Sveika mityba padeda apsisaugoti nuo bet kokios formos nepakankamos mitybos, taip pat nuo rimtų 

ligų, tokių kaip diabetas, širdies ligos, insultas ir vėžys. Sveikos mitybos praktika turėtų prasidėti 

ankstyvame amžiuje ir turėtų apriboti laisvųjų cukrų suvartojimą iki mažiau nei 10% iš bendrojo per 

dieną suvartojamo energijos kiekio. Norint gauti papildomos naudos sveikatai, siūloma dar sumažinti 

iki mažiau nei 5% iš viso suvartojamo energijos kiekio. Tačiau padidėjusi perdirbtų maisto produktų 

gamyba, sparti urbanizacija ir besikeičiantis gyvenimo būdas paskatino mitybos įpročių pasikeitimus. 

Dabar žmonės vartoja daugiau maisto, kuriame yra daug energijos, riebalų, cukraus ir druskos (natrio 

chlorido), ir daugelis žmonių nevalgo pakankamai vaisių, daržovių ir kitų maistinių skaidulų, 

pavyzdžiui, neskaldytų grūdų. Dėl šių nesveikų įpročių atsirado nutukimas ir kitos su svoriu susijusios 

problemos, tapusios vienu iš pagrindinių šių laikų pasaulinių problemų. Tiksli įvairios, subalansuotos 

ir sveikos mitybos sudėtis bus kiekvienu atveju skirtinga priklausomai nuo asmens individualių 

savybių (pvz., amžiaus, lyties, gyvenimo būdo ir fizinio aktyvumo), kultūrinio konteksto, prieinamo 

maisto ir mitybos papročių. Tačiau pagrindiniai sveikos mitybos principai išlieka tie patys. 
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Dieta laikui bėgant keičiasi, tam įtakos turi daugybė socialinių ir ekonominių veiksnių, kurie 

kompleksiškai sąveikauja formuodami individualius mitybos įpročius. Šie veiksniai apima pajamas, 

maisto kainas (kurios įtakoja sveiko maisto prieinamumą ir įperkamumą), individualius 

pasirinkimus ir įsitikinimus, kultūrines tradicijas ir geografinius bei aplinkos aspektus (įskaitant 

klimato pokyčius). Todėl, norint skatinti sveiko maisto kultūrą, kuri remia įvairią, subalansuotą ir 

sveiką mitybą, reikia įtraukti kelis sektorius ir suinteresuotąsias šalis, įskaitant viešąjį ir privatųjį 

sektorius. Daugybė tyrimų parodė, kad mažesnės asmenų pajamos yra glaudžiai susijusios su prastesne 

mityba, nes švieži produktai yra brangesni, o naminių 

valgių gamyba paprastai užima daugiau laiko ir yra 

sunaudojama daugiau elektros energijos, o tai lemia 

didesnes sąskaitas. 

Vyriausybių vaidmuo yra pagrindinis kuriant sveiko 

maisto aplinką, leidžiančią žmonėms pasirinkti ir 

palaikyti sveikos mitybos įpročius. Veiksmingi 

politikos formuotojų veiksmai, kuriais siekiama 

sukurti sveiko maisto aplinką, apima: 

- Suderinti nacionalinę politiką ir investicijų 

planus, įskaitant prekybos, maisto ir žemės 

ūkio politiką, siekiant skatinti sveiką mitybą ir 

apsaugoti visuomenės sveikatą pasitelkiant: 

o Didėjančias paskatas gamintojams ir mažmenininkams auginti, naudoti ir parduoti 

šviežius vaisius ir daržoves; 

o Paskatų maisto pramonei tęsti arba didinti perdirbtų maisto produktų gamybą, kuriuose 

yra daug sočiųjų riebalų, transriebalų, laisvųjų cukrų ir druskos (natrio chloride) 

mažinimas; 

o Maisto produktų pertvarkymas, skatinant sumažinti sočiųjų riebalų, transriebalų, cukrų 

ir druskos (natrio chloride) kiekį, siekiant pašalinti pramoniniu būdu pagamintus 

transriebalus; 

- Nustatyti standartus, skatinančius sveiką mitybą, užtikrinant sveiko, maistingo, saugaus ir 

įperkamo maisto prieinamumą ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose, kitose valstybinėse 

įstaigose ir darbo vietose. Tokie užsiėmimai, kaip sveikos mitybos seminarai mokyklose, gali 

būti labai naudingi siekiant nuo vaikystės išmokyti tinkamų įpročių. 

- Tirti reguliavimo ir savanoriškas priemones (pvz., rinkodaros reglamentus ir maistingumo 

ženklinimo politiką) ir ekonomines paskatas ar atgrasomąsias priemones (pvz., mokesčius ir 

subsidijas) sveikai mitybai skatinti; ir 

Mityba 

Pajamos

Maisto 
kainos

Pasirinki-
mai/įsitiki-

nimai

Kultūrinės 
tradicijos

Geografi-
niai/ 

aplinkos 
aspektai
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- Skatinti tarptautines, nacionalines ir vietines maitinimo įstaigas pagerinti jų maisto produktų 

maistinę kokybę, užtikrinant sveiko maisto pasirinkimo prieinamumą ir įperkamumą, ir 

peržiūrėti porcijų dydį bei kainas. 

Pagrindinė maisto ir sveikos mitybos sąvoka yra maisto piramidė: 

Maisto piramidė atspindi optimalų porcijų kiekį, kurias reikia suvalgyti kiekvieną dieną, iš kiekvienos 

iš pagrindinių maisto grupių. Pirmoji piramidė buvo paskelbta Švedijoje 1974 m. ir nuo to laiko tai 

buvo svarbus sveikos mitybos šaltinis. Ji sukurta siekiant palengvinti sveiką mitybą, o tai reiškia - 

siekiant išlaikyti gerą sveikatą turite gauti reikiamą maistinių medžiagų (baltymų, riebalų, 

angliavandenių, vitaminų ir mineralų) kiekį. 

 

Analizuodami migrantų sveikos mitybos situaciją, turime atkreipti dėmesį į galimas kliūtis, 

pavyzdžiui, migrantai linkę ieškoti pažįstamų pagrindinių maisto produktų, kurie yra glaudžiai susiję 

su jų nostalgišku prisirišimu prie pažįstamų kvapų, tekstūrosa, skonių, kurie sumažintų jų izoliacijos 

ir namų ilgesio jausmą. Sunkumai randant tinkamus ingredientus jų receptams ir galimi ekonominiai 

sunkumai dažnai priverčia juos vartoti nesveiką maistą ir susikurti netinkamus mitybos įpročius. Be 

to, jiems trūksta žinių apie vietinius receptus ar vietinius ingredientus, todėl jie vengia eksperimentuoti 

ir yra linkę rinktis nesveiką maistą. 



           LANGUAGE LEARNING THROUGH CULTURE & COOKING 
Project No.2019-1-UK01-KA204-061490 

 

6 

 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma 

atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.  

 

Plėtodami šį projektą, mes pabrėžiame subalansuotos mitybos naudą ir tai, kaip įprasti receptai gali 

būti naudingi migrantams integruojantis naujoje priimančioje šalyje, taip pat geriau suprantant naujųjų 

namų kultūrą ir socialinius įpročius. Norint pasiekti geriausių rezultatų, migrantai turi išmokti gaminti 

maistą, naudodamiesi turimais ingredientais. Gamindami maistą jie taip pat sužinos apie šalies kultūrą 

ir mokysis kalbos – o tai yra integracijos proceso pagrindas. 

Viduržemio jūros dieta yra viena iš sveikiausių dietų - joje yra augalinės kilmės produktų, joje yra 

daug vitaminų, yra grūdų ir alyvuogių aliejaus - ir ji gali būti pritaikyta gaunant skirtingas pajamas. 

Produktai, kurie paprastai vartojami šioje dietoje, yra: vaisiai, daržovės, grūdai (ypač duona), 

ankštiniai augalai, alyvuogių aliejus ir žuvis (kaip pagrindinis riebalų šaltinis). 

Perėjimas prie sveikos mitybos neturi būti pasirinkimas tarp „viskas” arba “nieko“. Jūs neturite tobulai 

laikytis naujos mitybos įpročių, neprivalote visiškai atsisakyti mėgstamų maisto produktų ir 

neprivalote visko keisti iš karto - dėl to paprastai tik imate apgaudinėti save ar atsisakote savo naujojo 

mitybos plano. 

Geresnis būdas yra vienu metu padaryti keletą nedidelių pakeitimų. Kuklus tikslų nustatymas gali 

padėti pasiekti daugiau ilgalaikėje perspektyvoje, nejaučiant nepritekliaus ir nekentėti dėl stiprių 

pokyčių mityboje. Naujus sveikos mitybos įgūdžius galite įgyti per kelis mažus, valdomus etapus, 

pavyzdžiui, salotų įtraukimas į savo dietą kartą per dieną. Kai nedideli pokyčiai taps įpročiu, galite 

toliau atlikti kitus sveikus pasirinkimus. 

2. Sveikos mitybos nauda sveikatai 

Žmonės dažnai mano, kad sveika mityba yra dietų laikymasis. Tai netiesa. Sveika mityba yra ne tik 

siekis numesti svorio, tai noras geriau jaustis tiek fiziškai, tiek emociškai.  Kitaip tariant, sveika mityba 

yra pusiausvyra ir užtikrinimas, kad jūsų kūnas gautų reikiamų maistinių medžiagų, kad jis galėtų 

tinkamai funkcionuoti. Maitindamiesi sveikai visi gali gauti naudos -  pailgėja gyvenimo trukmė, 

pagerėja bendra fizinė sveikata, taip pat sustiprėja imuninė sistema; pagerėja nuotaika ir padidėja 

produktyvumas, atsiranda svorio kontrolė ir geresnis santykis su maistu. 

2.1 Nutukimo mažinimas 

Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (2020b, 14) atliktais tyrimais, nutukimas visame 

pasaulyje nuo 1975 iki 2016 m. padidėjo trigubai. Todėl nutukimo problemos sprendimas ir sveikų 

įpročių ugdymas turėtų būti laikomas svarbiausiu prioritetu. Apskritai, antsvoris ir nutukimas yra 

susijęs su gausiu maisto, turinčio didelį energijos kiekį bei nedaug mikroelementų, vartojimu kartu 

su maisto produktais ir gėrimais, kuriuose yra daug riebalų, cukrų ir druskos. Nesveikus mitybos 

įpročius dažnai lydi nejudrus gyvenimo būdas arba gerokai sumažėjęs fizinis aktyvumas. Tai 

glaudžiai susiję su didėjančiu gyvenimo tempu, dėl kurio vietoje šviežių produktų tapo paklausūs 

ilgo galiojimo produktai ir pusfabrikačiai bei jau paruoštas maistas. 

Taip pat verta paminėti, kad greitas perdirbtas maistas yra ekonomiškas ir plačiai prieinamas, todėl 

jis prieinamas mažas pajamas gaunančioms šeimoms. Trūkstant švietimo apie sveiką mitybą ir 

mitybos įpročius, tai gali paskatinti tam tikrus visuomenės sluoksnius tapti pažeidžiamais ligų, 
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kurias sukelia netinkama mityba ir net nepakankama mityba. Kai kurios ligos, susijusios su 

antsvoriu ar nutukimu, pasak PSO (2020a), yra širdies ligos, insultas, diabetas, osteoartritas ir kiti 

raumenų sutrikimai, taip pat kai kurie vėžiniai susirgimai, tokie kaip endometriumo, krūties, 

kiaušidžių, prostatos, kepenų, inkstų ar storosios žarnos. Antsvorio turintys ir nutukę asmenys, taip 

pat kenčiantys nuo šių ligų, yra labai pažeidžiami ir Covid-19 viruso. 

Ypač reikėtų paminėti labai pažeidžiamą grupę: vaikus. 2019 m. 38,2 mln. vaikų iki 5 metų amžiaus 

turėjo antsvorio arba buvo nutukę (Pasaulio sveikatos organizacija 2020b, 14). Ši būklė gali turėti 

žalingą poveikį jų sveikatai pilnametystės metu, padidindama negalios ar net priešlaikinės mirties 

riziką. Nutukę ir antsvorio turintys vaikai 

gali patirti kvėpavimo ir susikaupimo 

sunkumų, dėl to dažnai prastai mokosi. 

Sveiki įpročiai turėtų būti formuojami 

vaikystėje, nes vaikai gali mėgautis vaisiais, 

daržovėmis ar pieno produktais o ne 

traškučiais, mėsainiais ar saldumynais. 

Priešingai nei manoma, iš tikrųjų galima 

pagaminti vaikams patrauklius ir sveikus 

patiekalus. Tai tampa vis populiariau dėl 

didėjančio supratimo apie sveiką mitybą. 

Sveikos gyvensenos svarba priklauso nuo pripažinimo, kad turime tik vieną kūną ir turime juo 

tinkamai rūpintis. Keli tyrimai parodė, kaip psichinė ir fizinė savijauta yra iš esmės susijusi, todėl 

be sveikos mitybos svarbus yra vidutinio sunkumo fizinis aktyvumas, 7–9 valandų nakties miegas 

ir kasdien gerti pakankamai vandens. Nors daugelyje kultūrų skatinamas socialinis alkoholinių 

gėrimų vartojimas, pasirinkus sveiką mitybą reikėtų vengti alkoholio (taip pat ir kitų nesveikų 

įpročių, tokių kaip rūkymas). Besaikis televizoriaus žiūrėjimas ar panašios technologinės 

priklausomybės prisideda prie nesveiko ir nejudraus gyvenimo būdo, kuris skatina nutukimą ir 

antsvorį. Panašiai ekspertai (Northup 2014; Robinson ir kt. 2013) teigia, kad nutukimas ir 

nereguliarus maitinimasis yra tiesiogiai proporcingi, nes žmonės vis dažniau valgo žiūrėdami 

televizorių, nekreipia dėmesio į tai, ką valgo, todėl nesupranta, kai jaučiasi sotūs. Įrodyta, kad 

nutukimo galima išvengti laikantis sveikos mitybos ir aktyvaus gyvenimo būdo. 

Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į tvarią sveiką mitybą, kuri šiuo metu yra pats protingiausias 

pasirinkimas. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), tvari sveika mityba yra mitybos 

įpročiai, kurie ne tik skatina žmonių sveikatą ir gerovę, bet ir daro mažą poveikį aplinkai (2019, 9). 

Taigi optimali mityba prisideda prie fizinės ir psichinės gerovės, užkertant kelią ligoms ir 

netinkamai mitybai bei gerbiant aplinką. Remiantis 2019 m. Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio 

organizacija ir PSO bendra ataskaita, į tvarią sveiką mitybą reikia įtraukti šiuos pagrindinius 

elementus: 

● Įvairūs neperdirbti maisto produktai - arba minimaliai perdirbti maisto produktai - taip 

ribojant stipriai perdirbtus maisto produktus ir gėrimus.  

● Pilnagrūdžiai, ankštiniai augalai, riešutai ir švieži vaisiai bei daržovės. 
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● Vidutinis ir gerai subalansuotas kiaušinių, pieno, paukštienos ir žuvies (nebūtinai) kiekis. 

Raudoną mėsą reikia vartoti dar mažesnėmis proporcijomis, jei ji vartojama. 

● Švarus geriamas vanduo. 

● Pakankamai energijos ir maistinių medžiagų, atsižvelgiant į individualius poreikius 

(kūdikiams, vaikams, paaugliams, jauniems žmonėms, suaugusiems ir senjorams), taip pat 

atsižvelgiant į aktyvumo lygį. 

● Be toksinų, patogenų, maistinių dažų ir priedų; su minimaliu kiekiu antibiotikų ir hormonų, 

arba jų visiškai vengti.  

● Prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo, per didelio vandens, 

žemės ir gamtos išteklių bei cheminių teršalų naudojimo. Įrodyta, kad dabartinė žemės ūkio 

praktika lemia 20–35% viso pasaulio šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. 

● Išsaugoti biologinę įvairovę - pasėlius ir gyvulius - sumažinti žemės pertvarkymą ir miškų 

naikinimą. Tai neturėtų skatinti per daug žvejoti ir medžioti. 

● Sumažinkite plastikų naudojimą maisto pakuotėse, o tai galima padaryti pirmenybę teikiant 

šviežiams maisto produktams, o ne perdirbtiems. 

Tai yra keletas įprastų ekologiškos ir sveikos mitybos elementų. Vis dėlto, taip pat reikia atsižvelgti 

į kultūrinius, socialinius, ekonominius ir geografinius veiksnius. Visada rekomenduojama pirkti 

vietinį maistą ir produktus, nes tai padeda sumažinti anglies dvideginio išmetimą dėl transporto, tuo 

pačiu prisidedant prie vietos ekonomikos skatinimo. Atsižvelgiant į padidėjusį supratimą apie 

sveikatą, siūloma išanalizuoti tris populiariausius dietos planus. Renkantis dietą, atsižvelkite į jos 

teigiamus ir neigiamus aspektus. Nors politinės ir etinės idėjos daro įtaką mitybos pasirinkimui, 

sveikata turėtų išlikti svarbiausiu prioritetu. Panašiai nereikėtų griežtai laikytis dietos nurodymų, ką 

galima valgyti ir ko negalima, ypač jei konkretus tam tikros dietos aspektas yra žalingas jūsų 

sveikatai. Žemiau pateikta keletas populiariausių dietų: 

2.1.1. Viduržemio jūros dieta 

Ši dieta ar gyvenimo būdas yra pagrįstas žmonių, gyvenančių aplink Viduržemio jūrą, tokiose 

šalyse kaip Italija, Graikija ar Ispanija, mitybos įpročiais. Šią dietą sudaro daugybė sezoninių 

vaisių ir daržovių, pilno grūdo kruopų (minimaliai perdirbtų arba visai neapdorotų) ir ankštinių 

daržovių. Ankštinės daržovės, riešutai ir sėklos suteikia daug baltymų, mineralų, skaidulų, 

kompleksinių angliavandenių ir polinesočiųjų riebalų rūgščių (Haas ir kt., 2014, 2). Dažnai 

valgomos jūros gėrybės ir žuvis, o paukštiena, kiaušiniai ir pieno produktai vartojami saikingai. 

Reikėtų vengti raudonos mėsos, taip pat saldumynų ir kitų perdirbtų maisto produktų. Šioje 

dietoje naudojamas aukščiausios kokybės pirmo spaudimo alyvuogių aliejus (EVOO) kaip 

pagrindinis riebalų šaltinis, pakeičiantis kitus mažiau naudingus riebalus, pavyzdžiui, sviestą. 

Apskritai, ši dieta laikoma naudinga širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikai. Tai taip pat 

prisideda prie kitų ligų, tokių kaip vėžys, Alzheimerio liga, nutukimas ar antro tipo cukrinis 

diabetas, sumažėjimo. Tačiau, taip pat svarbus aktyvus gyvenimo būdas ir kasdien reikia gerti 

daug vandens (ten pat, 2). 
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2.1.2. Veganiškos ir vegetariškos dietos 

Veganiškoje dietoje laikomasi etinių principų nevartojant jokių 

gyvūninių produktų, o tai reiškia, kad vengiama pieno produktų, 

kiaušinių, paukštienos, žuvies, raudonos mėsos ir medaus. 

Pagrindiniai veganiškos dietos produktai yra daržovės ir vaisiai. 

Didelis cinko kiekis yra gaunamas iš grūdų - valgoma duona, 

makaronai, dribsniai, avižiniai dribsniai ar ryžiai, ankštiniai 

augalai ir sojos produktai. Įrodyta, kad veganiškos ir 

vegetariškos dietos sumažina riziką susirgti tam tikros rūšies 

vėžiu, širdies ir kraujagyslių ligomis, 2 tipo cukriniu diabetu ir 

nutukimu. Tačiau žmonės, laikydamiesi šių mitybos įpročių, 

turi užtikrinti, kad jų dienos normoje netrūktų mikroelementų 

ar svarbių vitaminų ir mineralų. Siekdami užtikrinti pakankamą 

kalcio kiekį, veganai gali vartoti sojos pieną, sojos ir ryžių 

gėrimus, apelsinų ir obuolių sultis bei žalias lapines daržoves. 

Siekiant, kad būtų pakankamai suvartojama vitamino D, tinkami produktai yra sojos arba ryžių 

pienas, apelsinų sultys, javų dribsniai, margarinai, o sojos ir ryžių gėrimai, grūdai, maistinės 

mielės ir kitos mėsos alternatyvos padeda pasiekti tinkamą vitamino B-12 kiekį (Craig 2009, 

Rosell 2006) Veganiškoje dietoje taip pat vartojami riešutai, tofu ar sėklos. Priešingai nei 

manoma, beveik visi patiekalai turi veganišką alternatyvą, naudojant augalinius pieno ir 

kiaušinių pakaitalus. 

Kita vertus, nors ir turint daug panašumų su veganiška mityba, vegetariškoje dietoje nėra mėsos 

ar žuvies, nors kai kurie jos variantai leidžia naudoti gyvūninės kilmės produktus, tokius kaip 

pienas ir pieno produktai, kiaušiniai ar medus. Tačiau vegetariška mityba daugiausia grindžiama 

įvairių vaisių, daržovių, grūdų, ankštinių daržovių ir riešutų vartojimu, kaip tai daroma ir 

laikantis veganiškos dietos. Abiem atvejais taip pat reikėtų paminėti, kad, nors perdirbti maisto 

produktai nebūtinai turi gyvūninės kilmės ingredientų, jie neturėtų būti laikomi sveikos mitybos 

dalimi. Vanduo ir fiziniai pratimai yra labai rekomenduojami laikantis šių dietų. 

2.1.3. Paleo dieta 

Ši dieta tapo labai populiari tarp žmonių, kurie nori gyventi sveikiau. Šia dieta bandoma imituoti 

mūsų protėvių gyvenimo būdą priešistoriniais laikais, tiksliau paleolito laikais, t.y. prieš tai, kai 

buvo plėtojamas žemės ūkis. Todėl pagrindiniai mitybos komponentai yra gyvūniniai produktai, 

pavyzdžiui, raudona mėsa, žuvis ir jūros gėrybės bei kiaušiniai. Lapinės ir šakniavaisinės 

daržovės, vaisiai, sėklos, riešutai, šviežios arba džiovintos žolelės, arbata ir sveiki aliejai, tokie 

kaip alyvuogoų aliejus, graikiniai riešutai, avokadai ar kokosai, taip pat yra svarbūs paleo dietoje. 

Kita vertus, draudžiami maisto produktai yra šie: grūdai (įskaitant avižas, makaronus ir grūdus), 

pieno produktai, ankštiniai augalai, bulvės (išskyrus saldžiąsias bulves) ir druska bei cukrus. 

Retai galima naudoti medų ar melasą, kavą, alų ar vyną, migdolų miltus ar kitus kepimo 

pakaitalus (The Paleo Diet, 2021). 
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Tiek dėl to, kad jie pradėti gaminti po neolito laikotarpio, tiek dėl to, kad jie yra labai nesveiki, 

perdirbti maisto produktai ir rafinuoti augaliniai aliejai neturi būti įtraukti į paleo dietos patiekalų 

sąrašą. Atsižvelgiant į tai, ką darė mūsų protėviai, ir laikantis bendrų bet kokios sveikos mitybos 

rekomendacijų, be minėtų maisto produktų, visada reikia reguliariai atlikti fizinius pratimus ir 

gerti vandenį. 

Dažniausiai dietos yra naudojamos kaip priemonė siekiant numesti svorio ir atitikti nerealiems grožio 

standartams. Be žalingo poveikio, kurį dietos gali turėti žmogaus psichikai, kai kurios dietos, tokios 

kaip protarpinis badavimas ar garsioji Dukano dieta, gali sąlygoti nesėkmingus rezultatus, pavyzdžiui, 

sukelti “JOJO” efektą. Svorio susigrąžinimas ir dėl to kylančios emocinės pasekmės yra tik keletas 

priežasčių, dėl ko reikėtų vengti tokių dietų. Vis dėlto, svarbiausias yra sveikatos veiksnys. Dietų 

nereikėtų suvokti kaip vieno - penkių mėnesių valgymo plano, kurį galima keisti, kai numetamas 

norimas svoris. Mitybos įpročius reikėtų priimti kaip gyvenimo būdą, prisidedantį prie mūsų gerovės. 

Taigi dietos tikslas niekada neturėtų būti svorio metimas, o tai turi būti suvokiama kaip tinkamas 

elgesys, užtikrinantis ilgą ir sveiką gyvenimą. 

2.2 Vaisių ir daržovių valgymo nauda 

Pagrindinis aspektas, į kurį reikia atsižvelgti laikantis dietos, yra pusiausvyra tarp rekomenduojamų 

kasdien suvartoti mineralų, vitaminų ir maistinių medžiagų kiekio. Tinkamas tokių elementų kiekis 

mūsų dietoje prisideda prie fizinės ir psichologinės gerovės. 

Viena iš svarbiausių maisto produktų grupių visose sveikose dietose yra daržovės. Šioje maisto 

produktų grupėje yra svarbių maistinių medžiagų, tokių kaip maistinės skaidulos, vitaminai A, C, 

B6, E ir K, kalis, varis, magnis ir geležis. Norint pasiekti rekomenduojamą penkių daržovių paros 

normą, siūloma daug ir įvairių variantų: nuo oranžinių ir raudonų daržovių, tokių kaip pomidorai, 

morkos, saldžiosios bulvės, paprikos ar moliūgai, iki tamsiai žalių, tokių kaip lapiniai kopūstai, 

brokoliai ar špinatai. Daržovių maisto grupėje taip pat yra ankštinių augalų, pvz. įvairių pupelių, 

lęšių, avinžirnių ar sojų pupelių. Galiausiai, krakmolingas daržoves, turinčias daug angliavandenių, 

pvz., bulves, kukurūzus ar kasavas, taip pat galima įtraukti į sveikos mitybos sąrašą. 

Kartu su daržovėmis, sveika mityba taip pat grindžiama penkių vaisių 

vienetų, pageidautina sveikų, suvartojimu per dieną. Kai kurie iš dažniausiai 

vartojamų vaisių yra obuoliai, bananai, arbūzas, mėlynės, kriaušės, melionai, 

persikai, apelsinai, ananasai, vynuogės, braškės ar razinos. Kaip jau buvo 

minėta anksčiau, vartojant vaisius, geriausia juos valgyti pilnus, kad būtų 

užtikrintas visas maistinių skaidulų kiekis. Galima vartoti ir vaisių sultis, 

tačiau jokiu būdu negalima jų saldinti; saldintos sultys yra pagamintos 

cukraus pagrindu, o jose esančių vaisių kiekis yra žymiai mažesnis. Taigi, 

tiek 100% vaisių sultys, tiek džiovinti vaisiai yra tinkamos alternatyvos 

vaisiams. Vaisiuose yra šios maistines medžiagos - maistinės skaidulos, cukrus, kalis ir vitaminas 

C. 
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Grūdus ir neskaldytus grūdus rekomenduojama valgyti reguliariai pagal beveik visas mitybos 

rekomendacijas. Pusė iš visų sunaudotų grūdų turėtų būti visaverčiai grūdai. Grūdų maistinę vertę 

sudaro maistinės skaidulos, geležis, cinkas, magnis, vitaminai B6 ir A, selenas ir fosforas. 

Rafinuotuose grūduose, paprastai vadinamuose „prisodrintais grūdais“, yra pridėta geležies ir 

vitamino D, tačiau kadangi jie dažniausiai būna sausainiuose, pyraguose ir kituose užkandžiuose, 

jų vartoti nerekomenduojama. Kai kurie grūdiniai maisto produktai yra duona, dribsniai, avižiniai 

dribsniai, ryžiai, spraginti kukurūzai, krekeriai, makaronai ar Bolivinė balanda.  

Kalcis, vitaminai A, D ir B12, baltymai, kalis ir cinkas yra tik keletas iš daugelio maistinių 

medžiagų, kurių yra piene. Tokie maisto produktai kaip jogurtas, pienas ir sūris yra pagrindiniai 

pieno produktai. Tačiau pieno netoleruojantiems žmonėms ir veganams visiškai tinkami yra pieno 

pakaitalai - maisto produktai, turintys daug kalcio – tai sojų pienas ar sojos gėrimai, migdolų, ryžių 

ir kokosų pienas. 

Maisto produktaių, kurie yra pagrindinis baltymų šaltinis, o taip pat ir vitaminų B, D, E, cinko, 

vario, seleno, cholino ir fosforo šaltiniai, įvairovė yra nepaprastai plati: vienas iš pavyzdžių yra 

jūros gėrybės, tokios kaip lašiša, ančiuviai, sardinės, austrės, upėtakis arba šapalas. Liesa ar raudona 

mėsa, pavyzdžiui, jautiena, kiauliena, ėriena ar veršiena, organizmui suteikia baltymų ir cinko. 

Naminiai paukščiai, tokie kaip vištiena, kalakutiena, antis ir žąsys, taip pat yra daug baltymų 

turintys produktai. Kiaušiniai yra turtingas baltymų ir cholino šaltinis. Tiems, kurie laikosi 

veganiškos dietos ir dėl to nusprendžia nevalgyti gyvūninės kilmės maisto, baltymais turtingi 

pakaitalai gali būti riešutai, įskaitant žemės riešutų sviestą, ankštinius augalus, sėklas ir sojos 

produktus. 

Galiausiai, svarbu atsižvelgti į riebalų vartojimą, kuris yra būtinas bet kuriai sveikai mitybai. 

Įvairios riebalų rūgštys, kurias galima rasti maisto produktuose, yra polinesočiosios, 

mononesočiosios, prisotintos ir trans-riebalų rūgštys. Tiek daržovėse, tiek mėsoje yra riebalų 

rūgščių, o polinesočiųjų galima rasti saulėgrąžose, kukurūzuose, graikiniuose riešutuose ar 

moliūguose. Kita vertus, maistas, kuriame gausu omega-3 (polinesočiųjų riebalų rūgščių), yra 

lašiša, upėtakis, tunas ar kitos jūros gėrybės ir žuvis. Vištienoje, kiaulienoje, jautienoje bei 

alyvuogių, žemės riešutų, avokadų ar saulėgrąžų aliejuose yra daug mononesočiųjų riebalų. Sočiųjų 

riebalų rūgščių yra palmių aliejuje, riešutuose, kiaulienoje ar vištienoje. Trans-riebalų rūgštys, 

esančios kai kuriuose aliejuose ir atrajojančių gyvulių mėsoje, nerekomenduojamos, todėl jų 

vartojimas turėtų būti griežtai ribojamas. Tai taip pat riebalai, esantys perdirbtuose produktuose. 

Tačiau, kaip minėta anksčiau, riebalai yra būtini, taigi, rekomanduojama vartoti sveikus aliejus, 

pavyzdžiui, aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo alyvuogių aliejų. 

Nors cukrus yra daugybėje saldžių maisto produktų ir gėrimų, greito maisto ir kitų perdirbtų 

produktų, cukrus taip pat yra vienas pagrindinių maisto komponentų. Rekomendacijose siūloma 

vengti pridėtinio cukraus visais pavidalais, neviršijant 10 kalorijų per dieną. Cukrus, esantis 
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vaisiuose, piene ar kituose pieno produktuose, prisideda prie mūsų pažintinės sistemos vystymosi. 

Pažymėtina, kad vienas pagrindinių bet kokios sveikos mitybos principų yra kalorijų balansas: 

kalorijos gaunamos vartojant maistą, ir yra reikalingos fizinei veiklai ir medžiagų apykaitos 

procesams, kurie sunaudoja daug energijos. Taigi, svarbiausias dalykas sudarant maisto planą yra 

tai, kad reikia aprūpinti kūną visais reikalingais vitaminais, mineralais ir maistinėmis medžiagomis, 

suderinti skirtingus maisto produktus ir išvengti stygiaus. 

Norint patikrinti savo sveikatą ir sužinoti, ar vartojamas tinkamas vitaminų, mineralų ir maistinių 

medžiagų kiekis, geriausia yra apsilankyti pas gydytoją ar mitybos specialistą. Klinikinė analizė 

visada bus patikimiausias būdas patikrinti jūsų bendrą sveikatos būklę. Nors kai kurios 

organizacijos, tokios kaip Didžiosios Britanijos NHS, rekomenduoja žmonėms sveiko kūno masės 

indekso (KMI) skaičiuoklę patikrinti jų kūno masės indeksą, šiuo metodu visiškai pasitikėti 

nereikėtų, nes tai neparodo riebalų, raumenų ir kaulų masės. Todėl šis apribojimas kelia rimtą 

grėsmę žmonių psichologinei gerovei, ir asmuo gali pradėti naudoti svorį mažinančias, mažiau 

sveikas dietas, kad galėtų pasiekti tinkamus KMI standartus. 

2.3 Gerai jaustis 

Daugelis tyrinėtojų sutelkė dėmesį į specifinius ryšius tarp to, ką valgome, ir kaip jaučiamės. Vienas 

iš plačiausiai pripažįstamų yra emocinis valgymas. Tai - valgymo elgesys, kuris yra serotonino 

išsiskyrimo, kurį žmonės paprastai patiria suvalgę perdirbto maisto, 

kuriame yra daug angliavandenių, cukraus ir riebalų, pasekmė. Taigi, 

norėdami pasijusti geriau ar pagerinti savo nuotaiką, kai kurie žmonės 

siekia vartoti užkandžius, traškučius ar pyragus (Wurtman ir Wurtman 

1995, 477). Regis, to priežastis yra tai, kad maždaug 95% žmogaus 

serotonino gaminasi žarnyne, todėl asmuo serotonino išsiskyrimą sieja 

su maisto vartojimu (Selhub MD, 2020). Žarnyno hormonai yra susiję su 

teigiama ar neigiama įtaka, kurią gali sukelti maisto vartojimas mūsų 

emocijoms ir kognityviniams procesams (Gómez-Pinilla 2008, 571). 

Tačiau šios medžiagos išsiskiria ne tik vartojant perdirbtus maisto 

produktus ir saldžius gėrimus, bet ir vartojant sveiką maistą. Tyrimai 

parodė, kad laikantis sveikos mitybos, pavyzdžiui, Viduržemio jūros regiono dietos, gali sumažėti 

rizika susirgti depresija, o netinkama ir nesveika mityba labai padidina riziką sirgti ne tik depresija, 

bet ir kitomis ligomis, tokiomis kaip nutukimas ar diabetas. 

Sveikos mitybos įpročiai gali skirtingai paveikti fizinę ir psichinę žmogaus savijautą. Kalbant apie 

psichinę sveikatą, nuotaikos pagerėjimą ir susikaupimą, nesveiki mitybos įpročiai yra žalingi. Dėl 

šios priežasties, labai svarbu jau nuo vaikystės ugdyti sveikos mitybos įpročius. Nepaisant to, kaip 

buvo minėta ankstesniuose skyriuose, sveika gyvensena įgyjama ne tik laikantis tinkamų mitybos 

įpročių, bet ir atliekant vidutinio sudėtingumo bei reguliarią fizinę veiklą. Fizinis aktyvumas padeda 
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suvartoti energiją, o tai yra labai svarbu norint išlaikyti sveiką pusiausvyrą tarp kalorijų suvartojimo 

ir sunaudojimo. Be to, įrodyta, kad fiziniai pratimai yra labai naudingi streso valdymui. 

Šiuolaikinėje visuomenėje stresas (natūrali kūno reakcija į spaudimo jausmą) yra vis dažnesnis. Dėl 

itin neigiamo streso poveikio kūnui ir protui rekomenduojama sportuoti, medituoti ar imtis fizinės 

veiklos, siekiant sumažinti įtampą, depresiją, pyktį ar fiziologinius pokyčius, atsirandančius dėl 

streso (Berger 1996, 339). Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad norint mėgautis gera nuotaika ir 

gerai jaustis reikia dažnai mankštintis. Be to, atliekant pratimus turi būti įgyjama teigiama patirtis, 

kitaip ji turės priešingą poveikį. 

Bendra savijauta pasiekiama tik derinant sveiką ir įvairią mitybą bei sveiką gyvenimo būdą, 

įskaitant fizinius pratimus, vandens gerimą ir reguliarų miegą. Kalbant apie mitybą ir valgio 

planavimą, smegenų funkcijai pagerinti galima įtraukti antioksidantų turinčių maisto produktų, 

tokių kaip brokoliai, bulvės ar mėlynės. Kita vertus, dėl omega-3 riebalų rūgščių trūkumo gali 

padidėti dėmesio trūkumo sutrikimo, depresijos ar kitų su kognityvomis susijusių būklių rizika 

(Gómez-Pinilla 2008, 573). „Nepageidaujamas maistas“ arba perdirbtas maistas, kuriame yra daug 

angliavandenių, trans-riebalų ir cukraus, 

gali sukelti iš pažiūros teigiamą mūsų 

smegenų reakciją, tačiau ilgainiui šie 

produktai yra labai kenksmingi mūsų 

sveikatai: jie susiję ne tik su nutukimu, 

antro tipo cukriniu diabetu ar kai kuriais 

vėžiniais susirgimais, tačiau jie taip pat 

padidina tikimybę susirgti depresija. Pats 

protingiausias būdas jaustis lengvai ir 

gerai bei gyventi ilgai ir sveikai yra sveiko 

gyvenimo būdo pasirinkimas. 

  

Sveika 
mityba

Sveikas 
gyvenimo 

būdas
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2.4 Teigiamas santykis su maistu 

Svarbu sukurti teigiamą santykį su tuo, ką valgome. Valgymo dėl fiziologinių priežasčių, o ne dėl 

emocinio alkio, samprata yra labai svarbi formuojant žmogaus santykius su maistu. Manoma, kad 

mūsų maisto pasirinkimas yra tiesiogiai susijęs su emocijomis ir socialine sąveika, todėl svarbu 

sukurti sąmoningą santykį su tuo, ką valgome. 

Žmonės linkę vartoti daugiau maisto dėl patirtų neigiamų 

emocijų, kurios gali sukelti perteklinį valgymą ir kitas 

sveikatos problemas. Emocinio valgymo sąvoka 

suprantama kaip maisto vartojimas norint pasijausti 

geriau - patenkinti emocinius, o ne skrandžio poreikius. 

Manoma, kad maistas sukuria klaidingą laikiną „sotumo“ 

ar visumos jausmą: 

Emocinis valgymas gali sukelti persivalgymą ir turėti 

tiesioginį ryšį su dramatišku svorio padidėjimu. Toliau 

kyla kaltės jausmas ir sąžinės graužatis supratus, kad 

suvalgyta per daug maisto. Šis kaltės jausmas taip pat gali sukelti daugiau emocinių valgymo 

protrūkių ar salygoti žemą savivertę, ir tai sukuria užburtą ratą. Cukrinis diabetas, aukštas 

kraujospūdis, nuovargis ir didelis cholesterolio kiekis yra visos sveikatos problemos, kurios gali 

atsirasti dėl pasikartojančių emocinio valgymo protrūkių. 

Emocinis persivalgymas ypač būdingas migrantams, nes jiems maistas vaidina gyvybiškai svarbų 

vaidmenį priprantant prie kitokios kultūros. Svarbu pažymėti, kad migrantai labai nori išlaikyti savo 

tradicinius patiekalus kartu su valgymo įpročiais. Tačiau, remiantis AMES (Australija) atliktu 

tyrimu, kai kurie migrantai gali pakeisti savo mitybą dėl nepakankamo ingredientų kiekio, vaikų 

įtakos ir maisto kainos. Kiti gali reikšmingai pasikeisti ir pereiti prie labiau vakarietiško stiliaus 

dietų, pasižyminčių didesniu energijos kiekiu ir perdirbtu maistu. Dėl nežinomybės, nepažįstamo 

maisto migrantai gali patirti stresą ar atskirties jausmą. Dėl šių neigiamų emocijų jie gali “griebtis” 

nesveiko maisto, siekdami rasti komfortą. Kai kuriems migrantams gali pasireikšti net besaikio 

valgymo sutrikimas (BED). BED dažnai sukelia emocinis stresas, dėl kurio valgoma daug maisto 

per trumpą laiką. Kai kurie migrantai priauga papildomo svorio, nes maistas jiems tampa 

pagrindiniu komforto šaltiniu. Nepaisant to, svarbu atskirti emocinius ir tikruosius alkio ženklus, 

norint susidaryti sveikos mitybos įpročius. Yra keli patarimai, kuriais migrantai gali pasinaudoti, 

kad išvengtų emocinio valgymo: 

● Ieškokite kitų būdų, kaip įveikti stresą  

● Darykite mankštą  

● Medituokite  

● Veskite maisto dienoraštį  

● Kreipkitės pagalbos ir kt. 
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Maisto vartojimas gali padėti sušvelninti neigiamas emocijas, tačiau ilgainiui svarbu spręsti 

emocines problemas. Būtų gerai ieškoti alternatyvių būdų įveikti stresą ir išbandyti sąmoningus 

valgymo įpročius. Siekti profesionalios pagalbos gali atrodyti didelis žingsnis, tačiau tai labai 

naudinga patiriant emocinį išgyvenimą. Terapija su sveikatos priežiūros specialistais gali padėti 

kontroliuoti emocinį valgymą. Medicinos ar psichinės sveikatos specialistas gali patarti renkantis 

individualų gydymo planą. Svarbu palaikyti teigiamą santykį su maistu, nes sveikos mitybos 

įpročiai yra svarbiausi naujai atvykusių migrantų sveikatai ir gerovei. 

2.5 Skaitmeninės programėlės 

Skaitmeninės programėlės taip pat atlieka svarbų vaidmenį palaikant mūsų mitybos balansą: 

 

„Cronometer.com“ yra nemokama svetainė ir programėlė, 

skirta kalorijų skaičiavimui ir dietos bei sveikatos rodiklių 

stebėjimui. Kiekvienas suvartotas maistas yra tiksliai 

registruojamas, o žmonės gali gauti patarimų ir pasisemti 

įkvėpimo iš kitų vartotojų. Programą lengva naudoti, tačiau, 

norėdami atrakinti papildomas funkcijas, pvz., laiko 

žymėjimo duomenis arba maisto ir receptų dalijimąsi, turite 

įsidiegti versiją „Cronometer Gold“. Kronometras yra geras 

maisto stebėjimo prietaisas, kuris labai tinka tiems, kurie nori 

numesti svorio ir pagerinti savo sveikatą. 

Programa „Myfitnesspal.com“ turi internetinę ir mobilią 

versijas. Joje pateikiama informacija apie produktų 

maistingumą ir vartotojui sudaromos sąlygos susikurti asmeninį 

maisto dienoraštį. Taip pat yra mokoma skaičiuoti kalorijas, 

maistingumą ir porcijų dydį. „Myfitnesspal“ turi didžiulę 

duomenų bazę, kurioje yra 3,2 milijono maisto produktų, 

įskaitant veganiškus produktus. Skaitmeniniai kalorijų 

dienoraščiai teikia žmonėms tiesioginį grįžtamąjį ryšį ir 

informuoja apie tai, kas naudinga būtent jiems. Tačiau jei nėra 

belaidžio ryšio, neįmanoma prisijungti ir naudotis programėle. 

Programa “Eatthismuch.com” turi internetinę ir mobilią 

versijas. Programa siūlo jums pritaikomus receptus, teikia 

informaciją apie maistingumą. Duomenys yra atnaujinami 

realiuoju laiku, apžvelgiama jūsų pažanga, naudojant automatinį 

svorio ir kalorijų stebėjimą. Vartotojai gali įvesti savo mitybos 

tikslus, kiek kalorijų nori suvartoti kiekvieną savaitę, ir netgi 

kokį biudžetą asmuo planuoja panaudoti mitybai. Tačiau, kai 

kurios funkcijos nėra galimos, kol neatnaujinsite programos. 
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„Livestrong.com“ yra sveikatingumo svetainė, teikianti ekspertų įžvalgas apie 

dietą, mitybą, kūno rengybos ir gyvenimo būdo sritis. Jos tikslas yra teikti 

lankytojams įvairų su sveikata susijusį turinį, įskaitant naudingus ir 

suasmenintus internetinius įrankius bei profesionalią su sveikata bei fizine 

būkle susijusią informaciją. Tačiau sergant vėžiu, siūloma vartotojams kreiptis 

į medicinos specialistus onkologijos srityje, užuot pasikliovus svetaine ir jos 

ekspertais. 

Programa „Livestrong.com MyPlate“ padeda vartotojams mesti 

svorį ir pagerinti bendrą sveikatos būklę, sekanti kalorijas ir 

suteikianti patarimų, kaip tinkamai maitintis. „MyPlate“ yra 

paprastas ir lengvas metodas, nurodantis, koks turėtų būti idealus 

valgis, nenurodantis per daug mitybos apribojimų. Tačiau jis yra 

ribotas, siekiant mokyti žmones apie sveiką mitybą. Pavyzdžiui, 

programa rodo įvairias maisto grupes, kurias svarbu vartoti, tačiau 

nėra būtina tai daryti vieno valgio metu. Joje taip pat nėra 

nagrinėjamos vegetarų ir veganų dietos ir jų poreikiai. 

„Easymeals“ yra nemokama sveikos mitybos programa, kurioje pateikiami 

nesudėtingi patarimai kaip sveikai maitintis ir padedama praktiškai pritaikyti 

daugiau nei 150 receptų. Norėdami sutaupyti laiko, galite išsiųsti receptus į 

automatiškai sukurtą ir suskirstytą kategorijomis pagal ingredientus pirkinių 

sąrašą. Taip pat yra dienos patiekalų planavimo priemonė, siūlanti daugybę idėjų, 

ką valgyti pusryčiams, pietums ir vakarienei, kur numatyta galimybė maitintis 

vegetariškai. Pagrindinis trūkumas yra tas, kad negalima planuoti daugiau nei 

vienai dienai. 

 

3. Vietinis maistas  

Šis skyrius skirtas vietiniam maistui bei jo poveikiui aplinkai ir ekonomikai nagrinėti. Bet ką turime 

omenyje sakydami „vietinis maistas“ ir kodėl tai svarbu? 

Nors nėra vieno apibrėžimo, visuotinai pripažįstama, kad šis terminas reiškia maisto produktus, 

pagamintus kuo arčiau jų vartojimo vieto, paprastai maždaug apie 50 km iki gamybos vietos. 

Gyvenimas dideliame mieste gali apsunkinti vietinio maisto paiešką, tačiau daugelyje miesto vietovių 

klesti ūkininkų turgūs ar parduotuvės, palaikančios maisto gamintojus iš šio regiono. 
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Vietoje auginamas ir gaminamas maistas turi daug privalumų, palyginti su maisto produktais, 

gaunamais iš viso pasaulio, kurie dažnai yra gabenami dideliais atstumais, kol pasiekia vartotoją. Nors 

visuotinis apsirūpinimas reiškia, kad prekybos centruose ne sezono metu galite įsigyti įvairių vaisių ir 

daržovių, aplinkosaugos sąnaudos yra didelės, nes šiuos produktus reikia gabenti oro ar jūrų transportu 

dideliais atstumais. 

Daugelis aplinką tausojančių vartotojų mano, kad nenori padidinti anglies pėdsako. Prekybos centrų 

vaisiai ir daržovės dažnai skinami dar nesunokę ir kelis mėnesius yra laikomi šaldytuvuose, kad juos 

būtų galima ilgai transportuoti ir laikyti, o tokiu būdu jie praranda kokybę ir skonį. Vietinio maisto 

iniciatyvos taip pat skatina tvarų ir ekologišką ūkininkavimą, nors tai nėra tiesiogiai susiję su 

lokalumu. 

Apskritai, pirkdami vietinius produktus - perkame sezoninius produktus, o tai reiškia, kad galime 

mėgautis geriausios kokybės vaisiais ir daržovėmis! 

Pastaraisiais metais atsirado judėjimai, skatinantys vartoti vietinį maistą. Jų tikslas yra apjungti to 

paties geografinio regiono gamintojus ir vartotojus bei sukurti savarankiškus ir atsparius maisto 

tinklus, gerinant vietos ekonomiką. Vietinių maisto produktų judėjimas augo mažiausiai dešimtmetį 

ir, atrodo, pandemijos metu įsibėgėjo. 

Apklausos Europoje ir JAV parodė, kad vartotojai nori pirkti iš nepriklausomų mažmenininkų ir 

restoranų, nes daugelis jų susidūrė su iššūkiais, kylančiais dėl COVID-19 plitimo. Manoma, kad tokia 

bendruomenės parama vietos ūkininkams padidėjo. 

Pandemijos metu padidėjęs susidomėjimas maisto ruošimu namuose, kartu su augančiu susidomėjimu 

namų sodininkyste ir maisto konservavimu, padidino vietoje gaminamo maisto vartojimą. 
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Pandemijos pradžioje atsiradusios tuščios prekybos centrų lentynos atskleidė tiekimo grandinės 

sutrikimų galimybę ir paskatino pirkėjus įsigyti maistą kitur. Spartesnis elektroninės prekybos 

naudojimas daugeliui restoranų suteikė galimybę pirmą kartą paįvairinti priimamus užsakymus 

išsinešimui ar parduoti patiekalų rinkinius, skirtus pasigaminti namuose. 

3.1 Vietinio maisto poveikis aplinkai ir ekonomikai 

Yra daug priežasčių valgyti vietoje pagamintą maistą, įskaitant naudą sveikatai, taip pat aplinkosaugos, 

ekonominius ir bendruomeninius privalumus. 

Daugybė smulkių ūkininkų, kurie parduoda savo produkciją vietinėje rinkoje, augindami ekologiškus 

pasėlius naudoja sėjomainos metodą. Tai sumažina pesticidų naudojimą ir padeda išlaikyti gerą 

dirvožemio būklę. Vietinių produktų vartojimas žymiai sumažina pristatymo laiką, reikalingą maistui 

patekti iš ūkio ant stalo, o tai leidžia transportuoti pasėlius, kol jie dar švieži, nenaudojant cheminių 

konservantų. Vietiniams maisto produktams laikyti ir transportuoti reikia mažiau energijos, todėl tai 

gali sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija. Dėl vietinių ūkininkavimo metodų ir 

nedidelių kelionės atstumų, labiau tikėtina, kad vartojamas maistas bus šviežias. 

Yra ir bendruomeninių pranašumų: ūkininkų turgeliai gali įkvėpti bendrauti, skatint pirkėjus sustoti ir 

pabendrauti su kitu pirkėju, darbuotoju ar ūkininku. Ūkininkų turgeliai ir vietinis ūkininkavimas gali 

sukurti darbo vietas ir tvarų užimtumą vietinėse bendruomenėse, o tai, savo ruožtu, lemia, kad darbo 

vietos yra arčiau ir žmonių kelionė į darbą sutrumpėja. 

Jei norite pirkti vietinį maistą, koks yra geriausias būdas tai padaryti? Žemiau yra pateikta 

keletas patarimų. 

 

1. Atlikite tyrimą. Skirkite šiek tiek laiko informacijos paieškai internete ar pokalbėkite su 

žmonėmis apie jų vietinius pirkinius, tam, kad pasisemtumėte idėjų.  

2. Sužinokite, kokie yra sezoniniai produktai. Prieš apsipirkdami sužinokite, kokie tuo metu 

yra sezoniniai produktai ir pagal tai suplanuokite mitybą. 

3. Jei turite vietinį mėsininką, žuvies pardavėją ir sūrio pardavėją, prieš vykstant apsipirkti verta 

paskambinti telefonu ir pasiteirauti, ar jie turi kokių nors vietinių produktų – dažnai jie greitai 

išperkami, tačiau galbūt susitarsite, kad jums atidėtų kai kuriuos produktus. 

4. Suplanuokite, kiek maisto jums reikia. Daugelis ūkininkų turgelių vyksta tik savaitgaliais, o 

vietinės parduotuvės dažnai uždaromos anksti, todėl nusipirkite pakankamai, kad užtektų 

savaitei. 

5. Daugelis ūkininkų turgelių ir ūkininkų parduotuvių ima tik grynuosius pinigus, ir ne visos 

jos siūlo krepšius, todėl pasiimkite tai su savimi (be to, taip saugosite aplinką!)  

 

Atvejo analizė - „Hemel“ maisto sodas 

 

Socialinė įmonė „Hemel Food Garden“, esanti Hemel Hempstead mieste, netoli Londono, Anglijoje, 

siūlo mokymą ir užimtumą mokymosi negalią turintiems žmonėms. Jie augina ir parduoda šviežius 

vaisius, daržoves ir salotas. Įmonė taip pat augina naminius paukščius ir užsiima bitininkyste, taip pat 
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augina ir parduoda įvairiausius augalus. Įmonė turi šešias dienas per savaitę veikiančią parduotuvę, 

kurioje parduoda savo produkciją - kiaušinius, medų, uogienę ir daržoves. Parduotuvė palaiko vietos 

maisto gamintojus ir reklamuoja vietinius ekologiškus ir sąžiningos prekybos maisto produktus. Jie 

taip pat neturi atliekų ir gaminių su plastiku. 

 

 

          
 

3.2 Integruojantis vietinio maisto vaidmuo 

Maistas atlieka svarbų vaidmenį sudėtingame kultūrinių mainų procese ir turi didelį potencialą 

suburti žmones. Kadangi tai universali kalba, ji gali sugriauti ribas ir skatinti socialinius ryšius. 

Tokio tipo mainai praturtina vietinį maistą, prisideda prie jo įvairovės ir padeda ugdyti priimančią 

bendruomenę kitų kultūrų atžvilgiu.  

Puiku, kai šie mainai vyksta abipusiai: migrantai yra supažindinti su priimančiosios bendruomenės 

mitybos įpročiais, taip pat jie turi galimybę pasidalinti savo maisto kultūra su šeimininkais. Tokiu 

būdu abi bendruomenės gauna naudą: imigrantai gali sužinoti apie vietinius ingredientus, maisto 

ruošimo būdus, tradicijas ir įpročius, susijusius su maistu, o tai padeda geriau suprasti 

priimančiosios bendruomenės kultūrą ir užmegzti ryšį su vietiniais žmonėmis. Panašiai priimančioji 

bendruomenė gauna naudos sužinodama apie naujus maisto ruošimo būdus ir receptus, kuriuos 

galima pritaikyti naudojant vietinius ingredientus ir tai gali paskatinti sukurti visiškai naujus skonių 

derinius. Nauji maisto produktai ir naujos kultūros suteikia naujų idėjų ir perspektyvų, suteikiant 

pridėtinę vertę visai bendruomenei. 

Persikėlimas į naują šalį gali būti nemaloni patirtis - gali prisidėti ir nepažįstami maisto produktai, 

ir negalėjimas laikytis tam tikrų maisto įpročių ar šventinių ritualų, prie kurių galbūt asmuo buvo 

įpratęs visą savo gyvenimą. Prisitaikymas prie naujos kultūros turi būti laipsniškas procesas, 

įtraukiant vietos bendruomenės narius ir pasikliaujant jų požiūriu. Po truputį imigrantai sužino apie 

vietinio maisto kultūros aspektus ir gali juos priimti arba pritaikyti pagal savo pageidavimus. 

Vienas iš būdų, kaip galime paskatinti šį procesą, yra remti mažas vietines parduotuves ir 

gamintojus, o tai suteikia naudą visiems dalyviams: ingredientai yra daug šviežesni ir gaminami 

tvariau, nes paskirstymo grandinė yra daug trumpesnė. Yra žinoma, kad šviežių produktų maistinė 

vertė yra didesnė, nes vaisiai ir daržovės jas nuskynus palaipsniui pradeda gesti. Vietiniai produktai 

būna skanesni, nes jie yra sezoniniai ir nuskinami gerai sunokę. Kitas svarbus faktorius, į kurį reikia 
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atsižvelgti, yra tai, kad perkant vietinius produktus, daromas teigiamas poveikis aplinkai, nes 

naudojama mažiau pakuočių ir susidaro mažiau atliekų, o transportavimui sunaudojama mažiau 

degalų. Vietinis maistas taip pat laikomas sveikesniu, nes jo nereikia apdoroti įvairiais 

konservantais, kad būtų išvengta gedimo gabenant ir laikant, ir yra mažesnė tikimybė, kad jis bus 

užterštas skirtingomis medžiagomis visoje gamybos grandinėje. Ilgainiui vietinio maisto 

populiarinimas gali padėti mums išsiugdyti tvaresnius vartojimo ir gamybos įpročius. 

Remdami mažas parduotuves, mes taip pat remiame vietinę ekonomiką ir darbo vietas; kadangi 

pinigai lieka bendruomenėje, jie reinvestuojami į kitus vietos verslus ir padeda bendruomenei augti. 

Lygiai taip pat galime užmegzti asmeninius santykius su vietos pardavėjais, parduotuvių 

savininkais ir pačiais gamintojais. Tai padės atvykėliams iš kitų šalių integruotis vietos 

bendruomenėje, susirasti draugų ir rasti daugiau galimybių ateityje. 

Kalbant apie maistą, smulkieji gamintojai ir parduotuvių savininkai gali geriausiai patarti kaip 

gaminti produktus, kaip juos galima tinkamai laikyti ar konservuoti, nes jie kasdiens užsiima tokia 

veikla. Jie taip pat gali suteikti informacijos apie tai, kaip yra užauginti jų produktai, kokia praktika 

naudojama, o tai padeda geriau suprasti ir užmegzti gilesnį ryšį su maistu. Kartais šie žmonės gali 

paaiškinti apie kultūrnius aspektus gaminant maistą tam tikrų švenčių metu ar laikotarpiu, kai tam 

tikri ingredientai yra mėgstami, vengtini ar sunkiau gaunami.  

Jei migrantai gali prisijungti prie seminarų, užsiėmimų ar maisto ruošimo grupių, kurias organizuoja 

vietos bendruomenė, jie gali eksperimentuoti su visais šiais jiems naujais ingredientais, sužinoti, 

kaip jie naudojami, kaip juos pasirinkti ir kokius klausimus jie gali užduoti pardavėjams apie jų 

pagaminimą. Be to, jie gali šviesti vietos bendruomenę apie savo kultūrą, keistis receptais ir maisto 

ruošimo būdais ir paprašyti patarimų dėl kai kurių ingredientų įsigijimo, jų auginimo namuose ar 

sužinoti, kurie vietiniai ingredientai galėtų juos pakeisti. 

3.3 Vietinis maistas pandemijos laikotarpiu 

2020 m. pradžioje visus nemaloniai nustebino COVID-19 pandemija. Kadangi visame pasaulyje 

buvo priimtos skirtingos ribojančios priemonės, siekiant sustabdyti pandemijos plitimą, daugelio 

Europos šalių ir JAV žmonės pradėjo panikuoti ir kaupti maisto produktus, kad apsisaugotų nuo 

galimo bado. Mažmenininkai buvo priversti nustatyti produktų pirkimo ribojimus vienam asmeniui, 

ir dėl to žmonės manė, kad jiems reikia pirkti dar daugiau, nes pasiūlos nepakako. 

Nors pagrindinių prekių atsargos buvo nuolat pildomos, daugelis platintojų iš tiesų patyrė tiekimo 

grandinės sutrikimų ir jiems buvo sunku laiku papildyti trūkstamus gaminius. Dėmesys nuo itin 

globalizuotos ekonomikos nukrypo į produktų paiešką vietinėse rinkose ir pasikliaujant vietos 

įmonėmis, nes jos galėjo daug greičiau pritaikyti procesus ir patenkinti vartotojų poreikius. 

Dabar, kai praėjo įiek tike laiko, galime atsigręžti atgal ir pažiūrėti į tai, kas pavyko, o kas ne. 

Tikimės, jog daugelis bendruomenių įvertino vietinių maisto produktų, vietinių gamintojų ir 

vietinių įmonių svarbą. Daugelis žmonių pakeitė mitybos įpročius, dažniau nei anksčiau rinkosi 
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sveikesnius ingredientus ir gamino maistą namuose ar net patys augino kai kuriuos produktus, 

pavyzdžiui, žoleles ar daržoves. Be to, daugelis vietinių įmonių ir organizacijų priėmė iššūkius ir 

tapo tvirtomis atramomis savo bendruomenėse, teikdamos paramą pažeidžiamiausiems nariams ir 

teikdamos paslaugas, kurių prireikė krizės metu. Belieka tikėtis, kad šių pokyčių poveikis bus 

pastebimas dar ilgai. 

Kita vertus, žmonės, kurie jau buvo pažeidžiami, dėl pandemijos atsidūrė dar keblesnėje padėtyje 

ir dažnai jie negalėjo įsigyti net pagrindinių produktų, o paramos organizacijos neturėjo galimybės 

padėti. Daugelis žmonių patyrė skurdo riziką ir buvo priversti stipriai keisti gyvenimo būdą, tuo 

metu, kai pragyvenimo išlaidos išaugo ir vyravo nesaugumas. 

Galime išskirti keletą iniciatyvų, kurios daugeliui bendruomenių suteikė palengvėjimą: 

- Daugelis ūkininkų ir vietinių gamintojų sukūrė grupes ir puslapius socialinėje žiniasklaidoje, kad 

galėtų pristatyti šviežius produktus tiesiogiai šeimoms ir sumažinti riziką 

- Karantino metu kai kurios įmonės nusprendė panaudoti savo transporto priemones, kad padėtų 

tiekti pagrindinius produktus pažeidžiamiems žmonėms ir izoliacijoje esantiems namų ūkiams, net 

jei jų pagrindinė veikla iki pandemijos nebuvo susijusi su maistu, 

- Daugelis smulkių gamintojų sukūrė internetines užsakymų sistemas, paspartindami pokyčius 

įsitvirtinant ekonomikoje, ir geriau pasiruošė patenkinti XXI amžiaus kliento, kuris daugiausia 

dėmesio skiria patogumui, poreikius, 

- Daugelis restoranų pirmą kartą pasiūlė maisto pristatymo paslaugas, leidžiančias tęsti verslą ir 

pasiekti naują klientų ratą, 

- Buvo sukurtos naujos internetinės platformos, skirtos pristatyti vietinius produktus ir vietinius 

gamintojus, iš kurių kai kurie anksčiau niekada nesinaudojo elektronine prekyba, 

- Daugelis vietinių įmonių ir organizacijų sunkiai dirbo, kad 

pristatytų maistą pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir 

reikalingiausiems daug dirbantiems darbuotojams krizės 

įkarštyje ir už jos ribų.  

Tačiau visa tai turi būti papildyta vyriausybės sprendimais, 

kuriais remiami pažeidžiamiausi visuomenės nariai, stipriau 

pajutę pandemijos poveikį, ir remiant smulkiuosius 

gamintojus bei smulkiąsias įmones, kurioms kilo didžiausia rizika stengiantis išgyventi krizę. 

Svarbu, kad net pandemijos metu ir priversti mažinti biudžetą žmonės galėtų patenkinti savo 

mitybos poreikius ir nepasikliautų maistu, kuriame yra daug kalorijų, bet mažai maistingų 
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medžiagų. Produktų tiekimas tiesiogiai iš vietinių gamintojų ir ūkininkų rinkų gali padėti šiuo 

aspektu, jei mes išmoksime gaminti maistą iš sezoninių produktų, kurie gali būti pigesni ir tikrai 

skanesni nei tie, kurie gabendami iš viso pasaulio. Nebrangūs, tačiau pilni maistingųjų medžiagų 

produktai gali būti kūrybiškai naudojami, siekiant sukurti skanius patiekalus. 

Sprendžiant, kokį maistą laikyti ilgesnį laiką, taip pat turėtume atsižvelgti į jo maistinę vertę, 

galiojimo laiką ir į tai, ar iš tikrųjų esame pasirengę įtraukti tuos produktus į savo mitybą - atidžiai 

įvertinus šiuos veiksnius ir reguliariai tikrinant laikomus produktus ir suvartojant juos iki kol 

nesibaigęs jų galiojimo laikas, sumažės tikimybė, kad švaistysime savo biudžetą ir patį maistą. 

4. Žinių pritaikymas praktikoje 

Šiame skyriuje norima pasidalinti praktiniais patarimais, kaip sveiką maistą galima optimaliai naudoti 

kasdieniame gyvenime. Šiame vadove mes siekiame pasidalinti rekomendacijomis apie alternatyvias 

daržovių ir vaisių konservavimo galimybes ir pristatyti geriausius patarimus kaip pasiruošti 

nenuspėjamoms situacijoms, tokioms kaip karantinas, kurios 2020 metais pakeitė kiekvieno žmogaus 

gyvenimą. Šiame skyriuje bus kalbama apie vietinį maistą: kodėl tai yra nauda tiek žmonėms, tiek 

aplinkai ir kur galėtima įsigyti vietinių ingredientų. Kūrybingi maisto panaudojimo būdai gaminant 

gardžius patiekalus taip pat bus šio skyriaus dalis, kartu pateiksime geriausius sveiko maisto receptus 

iš visų mūsų projekto partnerių - atraskite Europos kultūros paveldą naudodamiesi daugybe receptų iš 

visų mūsų žemyno vietų. 

4.1. Vietinių daržovių ir vaisių konservavimas 

Maisto konservavimas atsirado dar senovėje, nes žmonėms reikėjo kuo ilgiau išsaugoti maistą. 

Anksčiau dažniausiai naudojami konservavimo būdai buvo kepimas, džiovinimas, sūdymas ir 

rūkymas. Medžiagų naudojimas maisto konservavimui buvo pradėtas naudoti vėliau, naudojant 

druską, o tai praturtino maisto skonį ir naudojimo trukmę. Taigi, druska yra pats seniausias 

naudojamas konservantas, ir ji vis dar naudojama iki šiol. Vis dėlto, buvo sukurti įvairūs maisto 

konservantai. Šiais laikais, šaldytuvų ir kitų prietaisų naudojimas, norint išlaikyti produktus 

šviežius, pailgino maisto produktų galiojimą. Milijonai žmonių plūsta į pagrindines pasaulio 

sostines ir auga maisto paklausa, todėl būtina ieškoti geresnių saugaus ir kokybiško maisto produktų 

išsaugojimo būdų. Pasitelkę technologijas ir naujas pramonines technologijas, mes galime pratęsti 

maisto produktų galiojimą taip, kad vartotojus jie pasiektų beveik nepakitę, kad būtų galima laikyti 

ilgesnį laiką ir neribotai pasirinkti norimus produktus. 

Šie metodai vadinami „išsaugojimo/laikymo metodais“ ir turi šiuos tikslus: 

● kintančių savybių, pavyzdžiui, spalvos, tekstūros ir maistinės vertės pokyčių, prevencija 

● produkto naudojimo trukmės prailginimas 

● fermentų inaktyvavimo tikslas 
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Geriausiai žinomi laikymo būdai yra terminis apdorojimas, aukšto slėgio naudojimas, šaldymas, 

užšaldymas, cukraus ar druskos naudojimas ir konservantų pridėjimas. Norint pasiekti optimalių 

rezultatų, dažnai naudojami šių metodų deriniai.  

Terminės procedūros apima virimą, plikymą, pasterizavimą ir sterilizavimą. Virimas - kad ir kaip 

būtų keista - laikomas konservavimo technika, jei maistas laikomas ilgiau nei šviežias, o infekcijos 

galimybės yra kuo mažesnės. Beveik visada jis derinamas su šaldymu ar užšaldymu. 

Virimo metu mikroorganizmai sunaikinami ir fermentai inaktyvuojami, užkertant kelią spalvos, 

skonio ir tekstūros pokyčiams. 

Plikymas daugiausia naudojamas prieš vaisių ir daržovių konservavimą, užšaldymą ar dehidraciją. 

Pasterizavimas yra metodas, kai produktas tam tikrą laiką kaitinamas iki 80–100 ° C temperatūros 

ir sunaikinama dalis patogeninių mikroorganizmų, kurių gali būti maiste, o sterilizuojant 

mikroorganizmai visiškai sunaikinami. 

Kiti laikymo būdai yra šaldymas ir užšaldymas, kurie naudojami siekiant sumažinti gedimą 

platinant maistą ir padidinti galiojimo trukmę. Žemos temperatūros palaikymas sulėtina visus 

pokyčius, kurie gali atsirasti maiste, nes mikroorganizmai negali augti esant žemai temperatūrai. 

Tokie metodai kaip produktų laikymas cukruje ar druskoje taip pat padeda išsaugoti produktus, 

tačiau keičia jų pobūdį (skonį, tekstūrą, spalvą ir kt.). Pridedant konservantų į produktus, 

neleidžiama daugintis mikroorganizmams. Tačiau produktai yra pakeičiami ir daugelis įmonių 

stengiasi išvengti konservantų naudojimo maiste ir pakeisti kitais natūraliais konservavimo būdais. 

 

4.1.1. Laikymo būdai:  

Kaip minėta anksčiau, yra gausybė laikymo būdų, kurie padidina maisto galiojimo trukmę. 

Kalbant apie vaisius ir daržoves, taikomi ne visi šie metodai. Dažniausi daržovių ir vaisių 
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konservavimo būdai yra: druska, cukrus, actas ar bet kokie rūgštiniai tirpalai, dehidracija, 

rūkymas, šaldymas, konservavimas stikliniuose induose. 

 Konservavimas naudojant druską 

Nors atrodo keista, druska naudojama kaip konservavimo priemonė ivaisiams ir daržovėms 

Nuo senų laikų žmonėms druska buvo valiuta, už kurią turtingi žmonės pirkdavo vergus, o kiti 

pirkdavo ir parduodavo naudodami druskos gabalėlius. Kiti žmonės ėjo į karą užkariauti 

dirvožemio su druskingais šaltiniais. Druska senovėje buvo „šaldytuvas“. 

Senovės Atėnuose buvo pervertinami visų rūšių sūdyti 

produktai, kuriuos importavo Ispanija, Sicilija ir 

Juodosios jūros regiono šalys. Taiga, druska yra 

priemonė išlaikyti įvairius produktus, tokius kaip žuvis, 

mėsa, daržovės ir vaisiai, kad jie ilgą laiką būtų geros 

būklės. Ši procedūra vadinama sūdymu, o produktai - 

sūdytais. Druska nesunaikina mikrobų, tačiau apsaugo 

nuo jų atsiradimo. Prevencija sūdant daugiausia 

grindžiama mikro biostatinėmis druskos savybėmis, kurių koncentracijai viršijus 10%, 

sukuriama nemaloni aplinka mikroorganizmų augimui, o priešingai - skatina bakterijų, kurios 

padeda subrandinti produktus, augimą.  

Žinoma, sūdant produktai praranda dalį maistinės vertės, nes kai kurie vitaminai sunaikinami, o 

kiti tampa nesuvirškinami. Šiandien sūdymo būdų paprastai atsisakoma, nes atsiranda naujesnės 

konservavimo formos. Sūrymas (sūrus vanduo) yra vanduo, kuriame yra didelė dalis druskos, 

paprastai natrio, chloro, natrio chlorido. 

Sūrymo vertę konservuojant maistą lemia dvi priežastys: 

1. Druska, ištirpusi vandenyje, užšalimo temperatūrą sumažina keliais laipsniais žemiau 

nulio 

2. Maisto, ypač mėsos, ląstelės yra hidratuotos, ypač prieš ruošiant maistą dėl osmoso.  
 

Konservavimas naudojant cukrų 

Cukrus yra svarbus maisto konservavimui. Didelis cukraus kiekis apsaugo nuo mikrobų augimo 

ir maisto gedimo, padidindamas jo osmosinį slėgį, kuris riboja mikrobų augimą. Džemai, sirupas, 

vaisių pyragai, karamelizuoti vaisiai ir kiti saldumynai buvo sukurti dėl poreikio išsaugoti 

šviežius produktus. Džemai ir kepiniai - tipiniai saldaus maisto konservavimo būdai, kurie yra 

beveik visų graikų namuose. Paprastai šiai technikai naudojami vaisiai yra geros kokybės. Be 

dėmių ir palyginti neprinokę. Jei vaisiai yra kartūs, reikia atlikti „nukartinimo” procedūrą (ši 

procedūra paprastai atliekama verdant vaisius vandenyje mažiausiai 2–3 kartus). Paprastai 

verdančiame vandenyje atsiradusios putos susirenka paviršiuje ir lengvai pašalinamos šaukštu. 

Daugeliu atvejų, kad sirupas išlaikytų saldumo pusiausvyrą, jis verdamas kartu su šiek tiek 

gliukozės. Kad išvengtumėte cukravimosi, vaisius prieš verdant galima palikti vandenyje su 

rūgštine medžiaga. 



           LANGUAGE LEARNING THROUGH CULTURE & COOKING 
Project No.2019-1-UK01-KA204-061490 

 

25 

 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma 

atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.  

 

 

 

Konservavimas naudojant acto ir rūgšties tirpalus 

Senieji konservavimo metodai, kuriuos naudojant maistas buvo padengiamas actu, yra sena 

technika, kurią naudojant aplinka tampa netinkama mikroorganizmų dauginimuisi. Actas dažnai 

naudojamas kaip druska. Žemas ph. užtikrina nesvetingą aplinką daugybei mikroorganizmų, ilgą 

laiką išsaugojant maistą. Jis taip pat naudojamas daržovėms, vaisiams ir žuviai (agurkams, , 

briuselio kopūstams, morkoms ir kt.). 

Ši konservavimo forma yra plačiai žinoma kaip marinavimas/rauginimas, kilęs iš Persijos. 

Reikia, kad pasirinktus vaisius ir daržoves būtų galima panaudoti per 24 valandas nuo įsigijimo. 

Daržoves ar vaisius reikia pasūdyti rupia druska, kad būtų pašalintas vandens perteklius, kuris 

gali atskiesti actą. Tada įdėkite juos į druską arba pamirkykite sūryme, kad jie būtų visiškai 

uždengti. Uždenkite juos, kad jie neplauktų ir liktų sūryme. Laikas, kol daržovės ar vaisiai turi 

būti sūryme, yra nuo 24 iki 48 valandų. 

Po to suberkite juos į švarius ir sausus stiklainius, tačiau palikite maždaug 2,5 cm tarpą nuo 

viršaus. Galiausiai stiklainį reikia užpilti acto mišiniu, paliekant bent 1,5 cm vietos viršuje. Prieš 

vartojimą stiklainį reikia uždengti ir palikti 10 dienų vėsioje ir sausoje patalpoje. Jei ketinate 

laikyti marinuotus agurkus, stiklainius reikia sterilizuoti naudojant specialų sterilizavimo puodą 

arba greitpuodį. 

Konservavimas džiovinant 

Džiovinama žemoje temperatūroje iki 45ºC, kai pašalinama drėgmė iš maisto. Šiame procese 

irimą skatinančios bakterijos netenka maitinamojo substrato, todėl džiovintą produktą galima 

laikyti ilgiau. Dehidracija skiriasi nuo džiovinimo. Dehidracija reiškia virti maistą aukštoje 

60–80 ° C temperatūroje ir skystoje terpėje. Taip prarandama daug maistinių medžiagų, o 

skonis nėra toks intensyvus kaip džiovintuose produktuose. Todėl džiovinimas turi daugiau 

privalumų, nes produkto spalva ir skonis išlieka nepakitę, be to, skonis tampa intensyvesnis ir 

daugeliu atvejų spalva tampa ryškesnė. Be to, produktas gali būti sandėliuojamas metus ir reikia 

daug mažiau vietos laikyti, nes produkto tūris sumažėja 1/6 iki 1/10. Galiausiai, džiovinti 
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produktai yra labai lengvi, todėl yra idealus užkandis subalansuotai mitybai. Juos galima lengvai 

įtraukti į esamus mitybos receptus ir tiesiog vartoti valgio metu arba tarp valgių. 

Daugelis manytų, kad jei reikia džiovinti, 

reikalinga speciali įranga, tačiau taip nėra. Žinoma, 

rinkoje yra specialių džiovyklų, tačiau džiovinimo 

metodą galima sėkmingai taikyti naudojant dėžutę 

su sietu padėjus lauke, ant orkaitės lentynos ir pan. 

Bet kokiu atveju produktas turi būti tokioje 

padėtyje ir pastatytas taip, kad karštas oras galėtų 

laisvai cirkuliuoti. 

Džiūvimo laikas skiriasi priklausomai nuo vandens kiekio produkte ir yra nuo 1-3 dienų. Jei 

produktas surenkamas kai jis dar nėra visiškai sausas, yra didelė pelėsių rizika, ypač jei 

džiovinimas taip pat užima daug laiko. Priešingai, džiovinant ilgiau, nei reikia, gali prarasti 

skonį, o produktas gali tapti kietas. 

Džiovinti produktai lengvai sugeria drėgmę, todėl juos reikia sandariai supakuoti ir laikyti kuo 

sausesnius. Be to, gaminiai turi būti apsaugoti nuo šviesos ir sąlyčio su oru. Geriausia laikyti 

popieriniuose maišeliuose (geriausias variantas yra duonos rudi maišeliai) ir užklijuoti juosta. Jie 

turėtų būti laikomi sausoje ir vėsioje aplinkoje (sandėliuke, spintoje ar rūsyje). 

Keletas patarimų ir gudrybių, jei pasirinksite džiovinimo procesą:  

1. Vaisiai ir daržovės turėtų būti prinokę ir nepažeisti. Supuvę ir neprinokę vaisiai ir daržovės 

džiovinant nepagerėja. Prinokę vaisiai ir daržovės džiovinant įgauna intensyvesnį skonį, nes 

fruktozės kiekis tampa labiau koncentruotas. 

2. Stiebus ir sėklas reikia išimti, tačiau žievelė turi likti, kitaip produktas praranda skonį ir 

maistines medžiagas. 

3. Idealiu atveju produktas turėtų būti ekologiškas arba iš natūralaus žemės ūkio. 

4. Tokiems produktams, kurie džiovinami nesmulkinti, pavyzdžiui, vynuogėms, slyvoms, 

reikia mažiau laiko išdžiūti, jei jie panardinami į verdantį vandenį, kol oda suminkštėja. 

5. Kad nepatamsėtų, produktus galima apipilti citrinos sultimis. 

6. Slyvos yra dažniausiai džiovinami vaisiai. Minkštimą išėmus į išorę, reikia mažiau laiko 

džiovinti. Džiovintos slyvos tampa kietos, tačiau elastingos. 

Apibendrinant, džiovinant savo pačių vaisius ir daržoves ar net žoleles, atsiranda neribotos 

galimybes ruošiant maistą. Tai yra paprastas kokybiško maisto sprendimas trumpoms ar ilgoms 

kelionėms. Tai gali prisidėti prie mūsų namų ūkio ekonomikos, tačiau taip pat užtikrina gerą 

sveikatą! 
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Toliau pateikiami dažniausiai naudojami džiovinimo būdai:  

Džiovinimas orkaitėje 

Orkaitė yra daugiausiai laiko reikalaujanti, tačiau 

akivaizdžiai lengviausia priemonė maistui džiovinti 

namuose. Procedūra yra tokia: iš vaisių pašalinkite visus 

kauliukus, nuplaukite ir supjaustykite labai plonais 

griežinėliais. Kai kurie vaisiai, tokie kaip abrikosai, 

uogos (mėlynės, braškės), slyvos, figos ir kt. dėl mažo 

dydžio džiovinami sveiki (nesmulkinti). Tada 

paskleiskite riebalais pateptoje keptuvėje vaisių skilteles ir įdėkite į orkaitę 4 –12 valandų, 

atsižvelgiant į vaisiuosea ar uogose esančio vandens procentą. Ta pati procedūra taikoma 

daržovėms; tačiau lapinėms daržovėms nereikia ilgai būti orkaitėje. Kad lapai būtų traškūs, 

pakanka ne daugiau kaip 15–20 minučių. 

Džiovinimas naudojant mikrobangų krosnelę  

Tai bene lengviausias (ir pigiausias) 

būdas džiovinti vaisius. Ištepkite 

aliejumi lėkštę orkaitėje, padėkite 

vaisių riekeles tvarkingai ir kepkite jas 

pirmiausia 1 minutę, o tada kartokite 

kepimą 30 sekundžių tiek kartų, kiek 

reikia, kol vaisiai visiškai dehidratuos.   

 

Džiovinimas saulėje 
Džiovinimas yra vienas iš žemės ūkio produktų konservavimo būdų. Tai pasiekiama į produktus 

purškiant gana karštą orą. Daugeliu atvejų oras šildomas alyvos degikliais (dirbtinis 

džiovinimas). Dirbtiniam džiovinimui reikalingi specialūs dirbtinio klimato įrenginiai, t. y. 

uždara kamera, į kurią tinkamai įdedami žemės ūkio produktai, kontroliuojama temperatūra, 

santykinė drėgmė ir oro cirkuliacija. Todėl dirbtiniam džiovinimui reikalingi specialūs įrengimai 

žemės ūkio produktams įdėti, taip pat šildymo ir temperatūros kontrolės sistemų, drėgmės ir oro 

cirkuliacijos įrenginiai. Šios sistemos sunaudoja daug energijos, todėl dirbtinis džiovinimas 

laikomas gana brangiu. 

Tačiau kadangi daugumos žemės ūkio produktų derliaus nuėmimo sezonas sutampa su stipria 

saulėkaita, aliejų galima pakeisti saulės energija (natūraliu džiovinimu). Natūralus džiovinimas, 

t. y. žemės ūkio produktų poveikis saulės spinduliais, Graikijoje yra tradicinis džiovinimo būdas. 

Natūralus džiovinimas nėra brangus, tačiau neįmanoma kontroliuoti jo parametrų, dėl to padidėja 

nuostoliai, taigi blogėja produkto kokybė. 
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Saulės džiovintuvai yra natūralaus džiovinimo variantas, kai saulės energija yra surenkama ir 

naudojama džiovinant žemės ūkio produktus, kurie patalpinti uždarose patalpose, pagamintose 

iš skaidrios medžiagos, leidžiančios pro ją prasiskverbti saulės šviesai. 

Produktų rūkymas  

Pasak antropologų, maisto rūkymas pirmą kartą atsirado prieš 250 000 metų. Pagrindiniai 

rūkymo pranašumai yra skonio išsaugojimas ir gerinimas. Rūkytas produktas „laikosi“ ilgiau nei 

keptas ir daugelis antropologų mano, kad šis atradimas buvo viena iš priežasčių, lėmusi žmonijos 

evoliuciją. Kuomet reikia mažiau laiko skirti galvojimui apie maistą, individui lieka daugiau 

laiko mąstymui ir savo smegenų lavinimui. 

Mėsa buvo, tikriausiai, pirmasis rūkomas maistas, o netrukus buvo rūkoma ir žuvis. Sakoma, kad 

šumerų ir kinų gentys gamino daug rūkytų gaminių. Airijoje žuvies rūkymas tapo žinomas apie 

2000 m. pr. Kr., prieš atrandant sūdymą. Daugeliui žmonių maisto rūkymas tapo svarbus, ypač 

kai žiema buvo sunki ir kilo rimta išgyvenimo grėsmė. Šis poreikis išgyventi prisidėjo prie 

rūkymo būdų specializacijos. 

Maisto konservavimas žemoje temperatūroje 

Maisto konservavimas žemoje temperatūroje buvo praktikuojamas nuo senų senovės. Urvai ir 

rūsiai ilgą laiką buvo naudojami maistui laikyti. XVI amžiaus pradžioje miestuose pradėtas 

naudoti kietas ledas. 1834 m. Jacon Perkins pastatė pirmąją šaldymo mašiną. Priimta, kad 

įprastas šaldymas yra laikymas esant aukštesnei nei užšaldymo temperatūrai, bet žemesnei nei 

15°. Jis plačiai naudojamas namų ūkiuose ir pramonėje. Paprastai vaisiai ir daržovės yra laikomi 

apie 0ºC temperatūroje. Be temperatūros, svarbu yra drėgmė ir produktų sudėtis, užtikrinant gerą 

jų išlaikymą. Produkto galiojimo laikas skiriasi nuo kelių dienų iki kelių mėnesių, priklausomai 

nuo produkto tipo. Produktų laikymą juos šaldant daugiausia lemia trys veiksniai: 

1. Nepalankios sąlygos mikroorganizmams ir fermentams sukūrimas. 

2. Augalų kaulų metabolinės veiklos sulėtinimas. 

3. Maisto skaidymo sulėtėjimas dėl cheminių reakcijų. 

Tokiu būdu šviežias maistas yra išlaikomas ilgesnį laiką. Šalto laikymo rezultatai priklauso nuo 

papildomų arba kombinuotų laikymo metodų naudojimo. 

Produktų laikymas šaldiklyje 

Šaldymo naudojimas siekiant ilgiau išlaikyti produktus yra priešistorinė technika, nes žmonės 

naudojo sniegą ir ledą tam, kad išlaikytų tai, ką pagavo medžioklėje. 

Užšaldymas (produktai turi būti šaldomi žemesnėje nei –18 ° C temperatūroje) padeda išlaikyti 

maisto produktus tinkamus vartojimui, užkertant kelią mikroorganizmų dauginimuisi, sulėtinant 

maisto produktų gedimą sukeliančių fermentų veiklą. Kadangi vanduo maisto produktuose 

užšaldymo metu virsta ledo kristalais, mikroorganizmų vystymuisi jis tampa nebepasiekiamas. 
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Tačiau dauguma mikroorganizmų, išskyrus uogienes, lieka gyvi, kai užšąla; todėl prieš sušaldant 

ir atšildžius su maistu reikia elgtis saugiai. Užšaldymas turi labai mažai įtakos maistinių 

medžiagų kiekiui maiste. 

Prieš užšaldant išvirkite vaisius ir daržoves (šiek tiek panardinkite į verdantį vandenį), kad 

padarytumėte neaktyvius fermentus ir mieles, kurios ir toliau gali pabloginti maisto kokybę net 

šaldiklyje. Šis procesas gali sukelti dalinį vitamino C praradimą. Nepaisant nuostolių, daržovės 

ir vaisiai yra užšaldomi geriausios būklės iškart po derliaus nuėmimo ir dažnai yra maistingesni 

nei atitinkamai „švieži“. Švieži minkšti vaisiai ir žalios daržovės gali prarasti iki 15% vitamino 

C kiekio, kai jie laikomi šaldiklyje. 

4.1.2. Kai kurie produktai per laiką nesikeičia! 

Ar ryžius, esančius virtuvės lentynoje, kurių pagaminimo data 1982 m., išmesite nė negalvoję? 

Tiesą sakant, jei jūs juos išvirsite, jie bus tokie skanūs - ir ekspertai sako, kad saugūs - tarsi 

pirktumėte juos šiandien! 

Ir tai ne tik ryžiai. Tuo metu, kai esame visiškai įsitikinę, kad viskam, kas mus supa, yra galiojimo 

laikas, gamta rūpinasi įkvėpti mums optimizmo: yra kažkas, kas tęsiasi amžinai: 8 nemirtingi 

produktai „vampyrai“ (kaip paprastai juos vadina mokslininkai) maisto grandinėje ... būtent 

todėl, kad laikas jų neliečia. Jie išlaiko visas maistines vertes, kokybę ir sveiką išvaizdą, kad ir 

kiek šimtmečių praeitų. Tik įsivaizduokite! 

Medus 

Medus galioja neribotą laiką. Jis gali pakeisti 

spalvą ir tekstūrą (ar net kristalizuotis), tačiau jis 

išlieka saugus valgyti ir skanus! Jei nerimaujate 

dėl jo kristalinės formos, tiesiog įdėkite atidarytą 

indą į karštą vandenį, kol kristalai ištirps. 

Cukrus 

Iššūkis, susijęs su cukrumi yra tas, kad svarbu siekti ne 

išlaikyti jį šviežią, bet užkirsti kelią jo sukietėjimui. 

Cukrus niekada negenda, nes neskatina bakterijų 

dauginimosi (todėl uogienės ir saldumynai, kuriuose 

yra didelis cukraus kiekis, laikomi labai ilgai, jei tik jie 

laikomi sandariuose induose). Tiesiog įsitikinkite, kad 

cukrų laikote hermetiškame inde, kad nebūtų drėgmės 

ar kandžių- ir miegokite ramiai. Amžinai turėsite saldaus cukraus!   
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Ryžiai 

Net jei maišas ar dėžutė, kurioje laikėte ryžius, atrodo 

nešvarūs, padengtas storu dulkių sluoksniu, dėžutėje 

esantis produktas bus šviežias, tarsi ką tik nusipirkote. 

Tai taikoma baltiems ir laukiniams ryžiams, arborio, 

jazminams ir basmati, bet ne rudiesiems ryžiams. Taip 

uždarykite dangtį, kad į vidų nepatektų kandžių ir 

nesijaudinkite. Jūsų ryžiai niekada nesuges. 

Stiprus alkoholis 

Jums nereikia skubėti ir užbaigti turimo milžiniško 

butelio romo. Alkoholiniai gėrimai laikui bėgant lieka 

nepakitę tol, kol jų nešildo saulė ar jie nėra kaitinami. 

Jei pastatysite gėrimus tamsioje spintelėje, galėsite juos 

padovanoti net savo pilnametystės sulaukusiems 

anūkams! Kelerius metus laikomi stiprieji gėrimai gali 

prarasti dalį savo aromato, bet jūs to net nesuprasite. Į 

sveikatą! 

Kukurūzų miltai  

Kad kukurūzų miltai išliktų … nemirtingi - kaip tai darė mūsų prosenelės sunkmečiu - 

įsitikinkite, kad jie yra sausi, gerai uždaryti ir vėsioje vietoje (pavyzdžiui, apatinėse šaldytuvo 

lentynose). Net jei praėjo keli metai nuo miltų įsigijimo, popierinėse pakuotėse juos rasite 

šviežius, kai (ir kada tik) norėsite juos panaudoti ... 

Distiliuotas baltasis actas 

Galite drąsiai nusipirkti didelį baltojo acto butelį, 

negalvodami, kad jis suges, kol jį suvartosite ir jūsų 

pinigai bus švaistomi. Laikykite jį pagal laikymo 

instrukcijas ir visada turėsite puikų „pagalbininką“ 

padažams, marinatams ar net savo namų švarai! 

Grynas vanilės ekstraktas  

Grynas vanilės ekstraktas išliks gaivus ir aromatingas 

tol, kol jį turėsite savo spintelėje, nes jame yra alkoholio. Distiliato imitacijos, žinoma, neturi 

tokio pat ilgo galiojimo laiko. Taigi, atsidūrę priešais prekybos centro lentyną, nedvejodami 

sumokėkite šiek tiek daugiau už autentišką vanilės ekstraktą. Jį turėsite visą gyvenimą ... 

Druska  

Valgomoji druska, amerikietiška košerinė druska ir jūros druska yra tikrai ... šimtmečių 

galiojimo! Ji išliks amžinai šviežia ir paskanins jūsų maistą, net jei pirkote ją prieš daugelį metų. 
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4.2. Pasirengimas izoliacijai/karantinui 

2020 m. pavasarį ir rudenį /žiemą Europa ir kitos pasaulio šalys staiga pateko į karantiną ar panašias 

situacijas, kurias nustatė nacionalinės vyriausybės, siekdamos 

kontroliuoti naujos Covid-19 ligos plitimą. Šios izoliacijos lygis 

ir kokybė įvairiose šalyse skyrėsi pagal intensyvumą ir priemonių 

tipą, skirtingai tarp regionų ir miestų. Kai kuriose šalys, 

pavyzdžiui, Austrija, nebuvo visiškai izoliuotos, bet tai buvo 

labiau panašu į „užsidarymą“, o tai reiškia, kad visi verslai, 

restoranai, mokyklos buvo uždarytos. Kitose šalyse, pavyzdžiui, 

Ispanijoje, buvo griežtos taisyklės, kurios taip pat apėmė laisvo asmenų judėjimo erdvėje ribojimą.  

Karantinas anksčiau buvo naudojamas kaip priemonė sulaikyti ligos plitimą, todėl tai nėra naujas 

metodas infekcinių ligų plitimui sustabdyti. Pavyzdžiui, viduramžiais tam tikros miestų teritorijos 

buvo karantine, siekiant sumažinti maro poveikį. 2020 m. karantinas pasiekė naują lygį dėl 

visuotinio koronaviruso plitimo ir dėl to daugelyje pasaulio vietų vienu metu buvo taikomas 

karantino ribojimai. 

4.2.1. Ko išmokome per karantiną, susijusį su „Covid-19“  

Gaminimas namuose, vietoje išėjimo pavalgyti: iš naujo atrastas maisto gaminimas 

namuose  

Karantinas yra sunkus laikotarpis visiems. Priverstinis socialinių kontaktų mažinimas, darbas 

visą laiką iš namų ir nenuspėjamas tolimesnis pandemijos vystymasis mus visus apribojo. 

Daugeliui žmonių restoranų ir barų uždarymas buvo nauja ir netikėta. Nors karantino metu 

pristatymo paslaugos išliko prieinamos daugelyje Europos šalių, siekiant kad žmonėms išliktų 

pasiekiami mėgstami produktai ar paslaugos. Vis dėlto, daugelis iš mūsų namuose iš naujo atrado 

kulinariją - tiek vieni, tiek kartu su šeima. Žmonės išbandė naujus receptus ir tyrinėjo naujas 

galimybes, kaip kūrybiškai gaminti sveikus patiekalus. 
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Duonos kepimas tam, kad išnaudoti laisvą laiką 

Iki 2020 m. duonos kepimas namuose buvo paprastas 

dalykas arba asmenys, gerbiantys aplinką, laisvalaikiu 

užsiimdavo duonos kepinu. Tai pasikeitė Covid-19 

pandemijos metu, nes daugelis turėjo daugiau laisvo laiko 

ir norėjo išbandyti ką nors naujo. Duonos kepimas tapo 

viena iš šios pandemijos tendencijų.  

Tualetinis popierius - naujas auksas 

Nors dauguma prekybos centrų lentynų buvo užpildytos kaip įprastai, Covid-19 pandemija 

parodė tiekimo sistemos pažeidžiamumą, ypač jei daugeliui žmonių tuo pačiu metu reikia tų 

pačių produktų. Šiuo požiūriu tualetinis popierius tapo nauju auksu. Visi jo norėjo. Kuo daugiau 

tuo geriau. Daugelis teigė, kad toks elgesys yra tipiška žmonių reakcija į artėjančią nelaimę ir 

atitinka natūralius instinktus. Tuščios lentynos ir prekybos centrai, kuriuose nėra tualetinio 

popieriaus, tapo dar vienu šios pandemijos simboliu – ir, tokiu būdu, tualetinis popierius 2020 

m. tapo nauju auksu. 

Gerai, kai namuose yra saugykla  

Daugelis žmonių tualetinį popierių (ir kitus ilgo vartojimo gaminius, pvz., makaronus ar ryžius) 

dabar laiko namuose ilgiau nei metus, o tai gali būti ne taip naudinga, nors laikymas namuose 

nėra bloga mintis. Daugelis ekspertų rekomenduoja namuose turėti maisto ir būtinų prekių bent 

14-ai dienų, siekiant būti pasirengus įvairioms nelaimėms. Viena iš pamokų, išmoktų ištikus 

Covid-19 pandemijai, yra ta, kad gali būti naudinga būti pasirengus kitoms nelaimėms. Kitame 

skyriuje pateiksime keletą patarimų, kaip turėtų atrodyti jūsų asmeninė saugykla namuose. 

4.2.2. Saugyklos paruošimas karantino laikotarpiui 

Nepaisant to, kad visose šalyse prekybos centrai ir kitos parduotuvės, kurios yra svarbios 

kasdienio gyvenimo poreikiams, visada veikė, situacija, atsiradusi dėl „Covid-19“ sukėlė tokius 

reiškinius kaip atsargų kaupimas, kai žmonės pirko daugybę maisto produktų ir kitų prekių (kurių 

jie vis tiek negalės suvartoti) reaguodami į artėjantį karantiną. Nors aprūpinimas maisto prekėmis 

buvo garantuotas karantino, susijusio su Covid-19 pandemija, tačiau nėra aišku, ar taip būtų 

kitose situacijose, kurios galėtų atsirasti dėl katastrofų, galinčių sukelti oro ir dirvožemio taršą, 

pavyzdžiui, po branduolinės avarijos, stichinės nelaimės ar elektros energijos tiekimo sutrikimo. 

Dėl šios priežasties rekomenduojama namuose visada turėti tam tikrą kiekį maisto ir vandens, 

kurio užtektų kelioms dienoms, atsiradus situacijai, kai negalima užtikrinti maisto ir vandens 

tiekimo. 

Kiekvienoje šalyje yra organizacijų, kurios siūlo informaciją ir praktinius patarimus dėl atsargų 

paruošimo krizinei situacijai.  
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Ką rekomenduojama turėti namuose 

Konkretus prekių kiekis, kurį turėtų turėti kiekvienas namų ūkis, pirmiausia priklauso nuo 

šeimos narių skaičiaus ir nuo asmeninių valgymo įpročių. 

Žemiau pateikta keletas patarimų, kurie gali būti naudingi ruošiant atsargas:  

● Svarbu sutelkti dėmesį į subalansuotą mitybą net ir krizės atveju, nes mūsų organizmui reikia 

angliavandenių (60%), baltymų (12%), riebalų ir vandens. Paros vandens kiekis turi būti bent 

2 litrai ir 2000 kcal. 

Javų produktai 

Miltai / manų kruopos 1,0 kg  Ryžiai  0,5 kg 

Avižiniai dribsniai 0,5 kg  Makaronai 0,5 kg 

Duona 1,0 kg  Traškučiai 0,5 kg 

Javai  0,5 kg  Pilno grūdo duona 0,5 kg 

Pieno produktai 

Ilgo galiojimo pienas 1,0 l  Pieno milteliai 0,5 kg 

Šviežias sūris 0,5 kg  Sūris 0,5 kg 

Jogurtas 0,5 kg  Varškės sūris 0,25 kg 

Vaisiai ir daržovės 

Bulvės 1,0 kg  Bulvių košės milteliai 1 pakelis 

Daržovių skardinės 0,5 kg  Salotos skardinėse  

 

0,5 kg 

Džiovinti vaisiai 0,5 kg  Vaisių skardinės 

 

0,5 kg 

Riešutai 1 pack    

Aliejus/riebalai 

Kepimo aliejus 0,5 l  Sviestas  0,25 kg 

Užšaldytas maistas     

Žuvis, daržovės, vištienos skardinės ir kt.      

Įvairūs  

Cukrus 1 kg  Kiaušiniai  10 vnt. 

Uogienė + medus 0,5 kg  Arbata/kava/kakava 0,5 kg 

Užtepėlė  0,5 kg  Sriubos (skardinėse)) 1 kg 

Actas  0,25 l  Žolelės (jei būtina)   

Kūdikių maistas (jei reikia)   Gyvūnų maistas 

 (jei būtina)  

 

Gėrimai 

Mineralinis vanduo  14 l  Vaisių sultys 7 l 
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● Rekomenduojama nepamiršti galiojimo datos svarbos ir pirkti tik tuos produktus, kuriuos 

galima naudoti bent vienerius metus. 

● Geriausi atsargoms tinkami produktai dėl ilgai trunkančio jų galiojimo yra miltai, cukrus, 

ryžiai ir makaronai, avižiniai dribsniai, maistas skardinėse ir paprastas maistas. 

● Pabandykite įsigyti aukštos kokybės produktus, kuriuos lengva virškinti. 

● Avarijos atveju gali sutrikti vandens tiekimas, todėl namuose rekomenduojama turėti 

pakankamai butelių vandens. 

● Pabandykite sukurti maitinimosi planą mažiausiai 14-ai dienų, atsižvelgdami į savo 

individualius mitybos įpročius, kad galėtumėte paruošti skirtingus patiekalus šiam laikotarpiui. 

Šiame sąraše apžvelgiami įvairūs produktai ir jų kiekis, reikalingas 14-os dienų vieno asmens 

mitybai užtikrinti. 

Sąrašo tikslas yra pateikti pavyzdį, kaip galėtų atrodyti saugykla, skirta dviems savaitėms. 

Konkretus produktų sąrašas priklauso nuo asmeninių mitybos įpročių ir produktų prieinamumo.  

Kaip sandėliuoti produktus  

Svarbu laikyti produktus taip, kad jie išliktų tinkami vartoti ilgesnį laiką.  

 Patalpa turi būti sausa, vėsi ir gerai vėdinama. 

 Reguliariai tikrinkite saugomus gaminius, dėl produktų galiojimo datos pasibaigimo. 

 Tikrinkite ryžių, grūdų ir kt. būklę, kad pastebėtumėte atsiradusius kenkėjus.  

Kas dar svarbu norint būti pasirengus krizinei situacijai  

Be kieto maisto ir vandens, yra ir kitų dalykų, kuriuos, manoma, yra svarbu turėti namuose 

ypatingomis aplinkybėmis. Tokie produktai yra, pavyzdžiui:  

 Sanitariniai gaminiai 

 Veikiantis radijas 

 Dujinė viryklė 

 Žvakės 

 Žibintuvėlis 

4.2.3 Patarimai, kaip išlikti sveikiems ir gerai maitintis karantino metu  

Izoliacijos ar kitų karantino formų metu svarbu ne tik turėti pakankamai maisto namuose, bet ir 

laikytis sveiko gyvenimo būdo, kad išlaikytumėte formą. Štai keletas patarimų, kaip išlikti 

sveikiems karantino metu, daugiausiai dėmesio skiriant tinkamiems maisto ruošimo įgūdžiams 

iššūkių metu:  

Stenkitės laikytis savo dienos režimo (ir valgymo laiko!) 
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Po kelių dienų, praleistų namuose, darbas ir laisvalaikis kasdien vis labiau susilieja, griežtai 

neskiriant laisvo laiko ir darbo laiko. Jeigu likti namuose yra privaloma, tuomet ypač svarbu, 

kad žmogus atitinkamai struktūruotų savo dieną reguliariai darydamas pertraukas ir 

laikydamasis valgymo punktualumo, valgant tuo pačiu metu kiekvieną dieną. Jei esate įpratęs 

pietauti 13:00, stenkitės laikytis šio įpročio, nes tai padės jums ir jūsų kūnui. Išlaikant asmeninį 

ritmą, galite susikaupti darbe, laisvalaikiu išlikti sveiki ir produktyvūs.  

Palaikykite ryšius su draugais ir šeima (ir valgykite kartu su jais, jeigu įmanoma) 

Karantino laikotarpiu neturėtume pamiršti palaikyti 

ryšių su draugais ir šeima, nes tai padeda palaikyti 

psichinę sveikatą. Padrąsinkite šeimą ir draugus! 

Pabandykite paskambinti ir pasikalbėti su skirtingais 

žmonėmis, tai suteiks jausmą, kad nesate vienas. Yra 

įvairių bendravimo būdų ir priemonių – naudokite 

„Skype“, siųskite žinutes, ir - kodėl gi ne - rašykite 

laiškus.  

Jei gyvenate kartu su šeima ar draugais, pabandykite valgyti kartu su jais, kai tik tai yra įmanoma. 

Pietūs ir vakarienė taip pat yra socialinės sąveikos būdai, todėl tai gali padėti palaikyti ryšius su 

žmonėmis net ir sudėtingais laikotarpiais!!  

Išlikite fiziškai aktyvūs  

Sveikam gyvenimo būdui reikia reguliaraus fizinio aktyvumo. Pabandykite integruoti fizinę 

veiklą į savo kasdieninį gyvenimą. Tai padeda išlikti darbingais, susikaupti darbe ir yra puikus 

būdas sumažinti įtampą ir stresą - ne tik karantino laikotarpiais! 

 

Išbandykite naują receptą 

Maisto gaminimas gali būti puikus būdas atsipalaiduoti ir išbandyti ką nors naujo. Kodėl gi jums 

neišbandžius naujo recepto, kuris jūsų dienos meniu paverstų įvairesniu? Jūsų kūrybiniam 
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įkvėpimui siūlome įvairių tradicinių receptų iš visų projekto partnerių šalių rinkinį, kuris yra 

pateiktas tolesniame šio vadovo skyriuje, - ir šie receptai yra sveiki! 

Įvairūs tyrimai parodė ryšį tarp maisto gaminimo įgūdžių namuose ir sveikos mitybos. Taigi, 

pradėję gaminti, galite išlaikyti sveiką mitybą karantino laikotarpiu ir vėliau. 

Išlaikykite skysčių balansą: gerkite daugiau vandens ir mažiau gėrimų su cukrumi 

Kartais mes pamirštame, kaip svarbu gerti pakankamai skysčių, kad būtume pasirengę ilgai 

darbo dienai. Būdami visą laiką namuose prie ekrano, daugelis iš mūsų pamiršta reguliariai gerti. 

Jeigu nevartojate pakankamai skysčių, labiau tikėtina, kad sunkiai susikaupsite ir jausitės labiau 

pavargę. Jeigu išlaikysite skysčių balansą, galite išvengti fizinio ir emocinio išsekimo. 

Į klausimą, ką reikėtų gerti, lengva atsakyti: geriausias pasirinkimas yra paprastas ir grynas 

vanduo. Venkite gėrimų, kuriuose yra daug cukraus, pvz. limonadai! 

Sužinokite daugiau apie sveiką mitybą 

Sveika ir subalansuota mityba buvo svarbi ir aptarinėjama tema ir prieš Covid-19 pandemiją, 

tačiau tokiose situacijose dar svarbiau laikytis sveikos mitybos. Nenorint išleisti daug pinigų, 

turime gaminti maistą kiekvieną dieną. Karantino laikotarpį galima išnaudoti naudingai-

įvertinant, koks sveikas jūsų kasdienis maistas, ir, jeigu turite galimybių, pasistengti, kad mityba 

taptų dar sveikesnė! Sužinokite daugiau apie sveiką mitybą internete - žiūrėkite vaizdo įrašus - 

yra daugybė būdų, kaip gauti daugiau informacijos apie šią svarbią temą!  

Planuokite iš anksto 

Sugalvoti, ką pagaminti namuose karantino metu gali tapti sunkiu uždaviniu. Gera galimybė 

išvengti nesveikų užkandžių yra ir valgio planavimas. Prieš eidami apsipirkti, sudarykite savaitės 

mitybos planą, kad užtikrintumėte, jog jame yra daug sveikų patiekalų ir užkandžių, tuo pačiu 

sumažinant nesveiko maisto pirkimo galimybes.  

Toks planavimas pandemijos metu taip pat padeda rečiau lankytis maisto prekių parduotuvėse, 

o tai yra lengvas ir naudingas būdas, padedantis sumažinti infekcijos riziką.  

Stenkitės naudoti šaldytus vaisius ir daržoves 

Šaldyti vaisiai ir daržovės - yra puikus būdas visada turėti šviežių produktų. Šaldyti vaisiai ir 

daržovės yra tokie pat maistingi kaip švieži. Paprastai jie skinami, kai būna subrendę ir sušaldomi 

per 24 valandas, todėl jie išlaiko didžiausią maistinę vertę. Šaldyti vaisiai ir daržovės gali būti 

naudingi norint pagaminti įvairesnius patiekalus - net šaltais žiemos mėnesiais. 

Ribokite stipriai perdirbtų maisto produktų vartojimą  



           LANGUAGE LEARNING THROUGH CULTURE & COOKING 
Project No.2019-1-UK01-KA204-061490 

 

37 

 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma 

atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.  

 

Stenkitės apriboti labai perdirbtų maisto produktų kiekį. Pusgaminiai, supakuoti užkandžiai ir 

desertai dažnai turi daug sočiųjų riebalų, cukraus ir druskos. Jeigu renkatės perdirbtus maisto 

produktus, atkreipkite dėmesį į etiketę ir pabandykite pasirinkti sveikesnius. 

4.3. Kūrybiškumas gaminant maistą   

Maistas yra kultūra, o kultūra yra maistas. Per pastaruosius šimtmečius kiekvienas Europos regionas 

sukūrė savo tipiškus patiekalus, remdamasis daugelio kartų patirtimi ir žiniomis. Europos maistas 

atskleidžia Europos įvairovę ir jos istoriją. Kiekvienoje Europos dalyje yra daugybė tradicinių 

patiekalų, pagamintų iš skirtingų ingredientų. Skirtingi kraštovaizdžiai ir klimato zonos prisidėjo 

prie labai įvairių maisto gaminimo tradicijų ir formavo mūsų šiandieninę mitybą. Nuo Alpių slėnio 

iki Lietuvos upių, kalvoto Anglijos peizažo ir nesibaigiančių Rumunijos Banato laukų iki Ispanijos 

krantų: su mumis galite atrasti Europos tradicinio maisto įvairovę. 

Šiame skyriuje, po apžvalgos apie vietinį maistą, rasite skanių receptų iš visų mūsų projekto 

partnerių šalių, taip pat patarimų, kaip naudoti vietinį maistą norint kūrybiškai gaminti sveikos 

mitybos patiekalus. 

4.3.1. Vietinio maisto privalumai  

Vietinio maisto naudojimas kasdieniniame racione gali būti naudingas pasirinkus sveiką 

gyvenimo būdą ir taip pat siekiant prisidėti prie planetos gerovės! Vietinis maistas apima ne tik 

tradicinį maistą, bet ir vietinių produktų (aliejaus, medaus, makaronų, žolelių ir kt.) naudojimą 

gaminant maistą. Daugelis vietinių įmonių siūlo įdomių produktų, kurie dažnai yra ekologiniai 

ir sveikesni. Šioje dalyje pateiksime keletą pagrindinių patarimų ir rekomendacijų, kodėl 

vietiniai produktai gali būti gera ir sveika alternatyva (didelių) prekybos centrų produktams, ir 

rekomendacijas, kaip pritaikyti vietinį maistą gaminant maistą. 

Vietiniais produktais daugiausia vadiname toje teritorijoje auginamus ir gaminamus maisto 

produktus, tokius kaip vaisiai, daržovės, pieno produktai ir kiaušiniai, taip pat vietoje užaugintą 

mėsą, tačiau vietinis maistas gali apimti ir kitus maisto produktus. 

1. Sveiko gyvenimo būdo privalumai: valgykite sezoninius produktus ir palaikykite vietos 

maisto biologinę įvairovę  

Daugeliu atvejų vietiniai produktai, ypač ūkininkų tiekiamas maistas ir daržovės, yra sveikesni, 

nes mažiau apdorojami pesticidais. Jie skinami, kai būna subrendę, ir auginami pagal tikrąjį jų 

sezoną - valgyti vietinius produktus reiškia vartoti esamo sezono produktus! Daugelis vietinių 

ūkininkų ir mažmenininkų dažnai naudoja produktus, turinčius ilgalaikes tradicijas, tačiau, 

galbūt, užmirštus ir dabar vėl prisimenamus. Naudodami šiuos tradicinius ir natūralius 

produktus, jūs ne tik praturtinsite savo savaitės patiekalų racioną, bet ir skatinsite tradicinių 

vaisių, daržovių ir kitų produktų biologinę įvairovę. 

2. Vietinis maistas ir mūsų klimatas 
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Pirkdami vietinį maistą padedate sumažinti išmetamą CO2 kiekį ir apsaugoti mūsų planetą. 

Vaisiai ir daržovės, auginami netoli jūsų namų, paprastai turi trumpesnį transportavimo kelią iš 

lauko į vietinę parduotuvę, todėl yra tvaresni. Tvarumo poveikis neapsiriboja tik vaisiais ir 

daržovėmis: perkant vietinius produktus, gali būti mažesnis transporto išmetamų teršalų kiekis, 

ir taip pat atlaisvinama reikalinga infrastruktūra (keliai, sunkvežimiai ir kt.). 

3. Sustain local businesses 3. Išlaikyti vietos verslą 

Didelių internetinių parduotuvių, tokių kaip „Amazon“ atsiradimas sukėlė sunkumų daugeliui 

mažesnių ir vietinių parduotuvių, nes jos negali konkuruoti ir pasiūlyti tokių galimybių, kaip 

tokie dideli pasauliniai žaidėjai. Atsižvelgiant į tai, siekiant palaikyti vietos, mažesnį verslą geras 

būdas yra stiprinti mažas parduotuves, esančias šalia mūsų. Daugelyje didžiųjų miestų atsirado 

iniciatyvų ar platformų, kurios bando surinkti vietinius produktus siūlančių mažų parduotuvių 

pavadinimus ir adresus. Kodėl nepažvelgus į juos? Galbūt rasite ką nors įdomaus, kas ne tik 

padės paįvairinti jūsų valgio racioną (ir padaryti jį sveikesniu!), tačiau ir palaikyti vietinius 

verslininkus! 

 

Be to, pasikalbėkime! Vietiniai augintojai gali pasakyti, kaip auginamas jų parduodamas 

maistas, galite paklausti, kaip jie augina savo pasėlius ir nuima derlių. Kai žinai, iš kur gaunamas 

tavo vartojamas maistas ir kas jį augino, apie tą maistą žinai daug daugiau. Esi tas, ką valgai! 

Kiti vietinio maisto pranašumai, be jau minėtų, yra šie: 

 Vietinis maistas dažnai yra be pesticidų, nes daugelis vietinių maisto gamintojų nusprendžia 

naudoti ekologiškus ir natūralius kenkėjus atbaidančius produktus, kad išsaugotų savo 

išauginto maisto vertę. 

 Jame gausu maistinių medžiagų: vietoje užaugintame maiste gali būti didesnis maistinių 

medžiagų kiekis dėl to, kad maistas iš lauko į jūsų virtuvę dažnai atkeliauja mažiau nei per 24 

valandas, tokiu būdu skonis yra daug stipresnis ir jūsų maistas skanesnis. 
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 Šis maistas dažnai tinka, kai yra mitybos ribojimų: žmonėms, kurie alergiški 

konservantams, hormonams ar kitoms maiste esančioms cheminėms medžiagoms, vietoje 

užaugintas maistas gali būti gera alternatyva. Šis maistas gali padėti išspręsti visas galimas 

virškinimo problemas, kurias alergiški žmonės gali patirti vartodami kitus maisto produktus. 

 Geresnė maisto sauga: kai maistas vežamas iš tolimų vietovių yra didesnė rizika, kad derliaus 

nuėmimo, plovimo, gabenimo ir paskirstymo metu gali kilti maisto saugos problemų - kuo 

arčiau auginamas maistas, tuo ši rizika yra mažesnė. Importuotas maistas keliauja per keletą 

skirtingų tiekėjų, kol pasiekia jūsų virtuvę, o vietinis maistas paprastai patenka tiesiai jums. 

 Naudojama mažiau pakuočių: jei perkate vietinę produkciją, dauguma parduodamų produktų 

tuti mažai pakuočių, nes jie atkeliauja švieži iš lauko arba tiesiai iš gamintojo, todėl pakavimui 

reikia mažiau plastiko ar kitų medžiagų - ir tai yra naudinga aplinkai. 

 Pirkite daug: daugelis vietinių gamintojų ir ūkininkų siūlo galimybę pirkti dideliais kiekiais, 

tokiu būdu jūs gaunate daugiau ir mokate mažiau. Jūs tikrai galite paremti vietos ekonomiką 

pirkdami didesnį vieno produkto kiekį! 

4.3.2. Vietinės apsipirkimo galimybės 
Vietinio maisto pirkimas turi daug privalumų: jūs remiate vietos ekonomiką ir padedate 

ūkininkams bei mažoms įmonėms; tai naudinga mūsų aplinkai ir, paprastai, yra saugu bei sveika. 

Pastaraisiais metais daugelyje Europos šalių vykdomos įvairios veiklos ir renginiai, skirti skatinti 

vietinio maisto vartojimą, o įvairios šio maisto įsigijimo galimybės turi privalumų visiems. 

Užuot bėgti į prekybos centrą, kodėl gi nepaieškoti alternatyvių būdų įsigyti šviežią ir sveiką 

maistą, kuris gali būti visai šalia? 

Eikite į turgų 

Kiekviename Europos mieste yra daugybė (ūkininkų) turgelių, kuriose ūkininkai ir įvairių prekių 

gamintojai siūlo savo šviežius ir vietinius produktus. Paprastai yra nustatytas konkretus prekybos 

turgeliuose tvarkaraštis, pavyzdžiui, kiekvieną dieną ryte arba konkrečią savaitės dieną. Ypač 

didesniuose miestuose ar sostinėse gali būti daugiau arti jūsų esančių turgelių, kuriuose 

pateikiamas specifinis prekių pasirinkimas (pvz., vienas skirtas vaisiams ir daržovėms, kitas - 

vietinei mėsai, kitas - žuviai ir pan.). Stenkitės vengti turistams skirtų turgelių, kuriuose 

produktai dažnai parduodami už didesnę kainą nei įprastai, kartais mažiau puošnus turgelis kitoje 

gatvės pusėje ar kitoje aikštėje gali būti daug geresnis ir ypač autentiškas. 

Jei nuspręsite pirkti maistą turguje, pabandykite laikytis kelių paprastų taisyklių ir 

rekomendacijų: 

 Nepirkite maisto pirmame turgaus stende, apeikite visą turgų ir palyginkite pasiūlymus 

bei kainas, kartais pastebimi kainos ir kokybės skirtumai. 
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 Pabandykite apskaičiuoti kainą prieš pirkdami produktą, tai ypač svarbu, jei yra 

nurodoma kaina už svorį. Kartais produktai, kurie atrodo gana pigūs, gali pasirodyti 

brangūs, jei jų įsigysite didesnį kiekį! 

 Daugelyje turgelių galioja specialios 

taisyklės ir dažnai viena iš jų yra ta, kad 

nurodyta kaina nėra fiksuota, kaip yra 

prekybos centruose. Pabandykite 

derėtis, ypač kai norite įsigyti didesnį 

produktų kiekį, tai tikrai gali padėti 

mažiau išleisti pirkiniams. Tačiau 

atminkite, kad gali būti sunkiai 

suprantamų tradicijų ir taisyklių, gali 

būti normalu derėtis dėl vieno produkto 

kainos, tačiau dėl kito - ne. 

 Pabandykite paklausti mažmenininkų apie specialius pasiūlymus; paklauskite jų apie jų 

produktus, kartais galite atrasti naujų ir kūrybiškų idėjų maisto gamybai ir tai gali 

praturtinti jūsų maisto racioną! 

 Jei įmanoma, eikite apsipirkti ryte! Anksti ryte yra didesnė galimybė rasti tą produktą, 

kurio tikrai norite, paprasčiausiai todėl, kad paprastai turguje lankosi mažiau žmonių. 

Mažmenininkai, dažnai ūkininkai, paprastai turi tik ribotą kiekį savo produktų. Jei 

atvyksite vėlai, daugelis jų skanių produktų jau gali būti dingę! 

 Pasidarykite pirkinių sąrašą. Pabandykite iš anksto suplanuoti savo mitybos meniu, tai 

adės jums geriau suplanuoti, ką galite nusipirkti turguje ir kokius produktus pirksite 

parduotuvėje. 

Pirkite tiesiai iš gamintojo 

Dar viena puiki galimybė gauti skanaus šviežio vietinio maisto yra pirkti jį tiesiogiai ten, kur jis 

gaminamas. Daugelis ūkininkų ir mažų įmonių, dirbančių maisto srityje, siūlo galimybę jų įsigyti 

tiesiogiai, dažnai mažesnėmis kainomis. Tai galimybė, ypač jei ieškote konkretaus produkto, 

kurį galite naudoti ilgiau, pavyzdžiui, medaus, uogienės, žolelių, aliejaus ir pan. Kartais jie siūlo 

tik išsinešimo paslaugas tiesiogiai savo ūkyje ar gamybos vietoje, kartais pristatymas, bent jau 

ribotoje teritorijoje, taip pat yra galimas. 

Ieškokite (internetinių) iniciatyvų, palaikančių vietines parduotuves ir gamintojus 

Kartais mes nesuvokiame visų apsipirkimo galimybių, esančių aplink mus vien dėl to, kad 

patogiau eiti į prekybos centrą. Tokiu būdu galime neatkreipti dėmesio į visas mažas 

parduotuves, kurios yra arti mūsų, galbūt visai šalia mūsų namų. Šiais laikais daugelis šių 

vietinių parduotuvių, siūlančių specialius vietinius produktus, bando padidinti savo matomumą 
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pasiskelbdami internete, ir daugelį jų galima rasti internetinėse platformose, kurios skelbia visas 

šias vietines vieno miesto ar kvartalo apsipirkimo galimybes. 

Kiekviename mieste įvairios panašios iniciatyvos nori atkreipti dėmesį į vietinę maisto ir 

produktų įvairovę. Kodėl neperžiūrėjus šių svetainių ir platformų? Galbūt rasite naują mažą 

parduotuvėlę, kurioje yra kažkas, kas tikrai pavers jūsų valgį įdomesniu!  

Daugelis šių internetinių platformų ne tik pateikia tam tikroje teritorijoje esančių parduotuvių 

apžvalgą, bet ir suteikia galimybę apsipirkti internetu bei siūlo pristatymą į namus, tokiu būdu 

jums net nereikia eiti į parduotuvę, galite lengvai apsipirkti iš namų.  

Visi šie pasiūlymai leidžia daug lengviau apsipirkti ir naudoti mūsų klimatui ir mūsų sveikatai 

naudingus produktus!  

4.3.3 Maisto evoliucija metams bėgant   

Per pastarąjį šimtmetį mūsų valgymo įpročiai stipriai pasikeitė, mūsų mityba tapo beveik 

neatpažįstama palyginus su mūsų senelių ir prosenelių mityba. Mūsų požiūris į maistą pakeitė 

mūsų apsipirkimo, maisto ruošimo ir vakarieniavimo būdą. Apžvelgsime besikeičiančius 

įpročius ir palyginsime senelių valgytą maistą su dabartiniu. 

Maisto pramonė per kelis dešimtmečius keitėsi ir vystėsi, kad patenkintų klientų poreikius ir 

vartotojų elgseną. Maistas tapo ne tik svarbiu susibūrimų ir diskusijų su draugais objektu, bet ir 

ginklu kovai su besivystančių šalių 

ligomis, tokiomis kaip nutukimas ar 

diabetas. Mūsų senelių laikais šviežių 

produktų buvo galima įsigyti tik „sezono 

metu“. Šeimos valgė vaisius ir daržoves, 

užaugintus kiemuose, soduose ar šalia 

esančiuose ūkiuose. Jie mėgavosi 

žaliomis salotomis pavasarį ir vasaros 

pradžioje. Šviežių braškių jie gaudavo tik 

gegužę ir birželio pradžioje. Pomidorų ir 

šparaginių pupelių buvo galima rasti tik 

vasarą. Šakninės daržovės ir moliūgai buvo valgomi rudenį. Norėdami išgyventi žiemą, žmonės 

vartojo džiovintus arba “konservuotus” vaisius ir daržoves. Atogrąžų vaisiai, tokie kaip bananai 

ir apelsinai, niekam nebuvo įperkami, o dažniausiai šiais vaisiais mėgavosi žmonės, gyvenantys 

tam tikromis oro sąlygomis.  

Šiandien pirkėjas gali beveik viską rasti maisto prekių parduotuvėje ištisus metus, kur tiekiami 

produktai iš visos šalies ir net viso pasaulio. Jei norėtumėte tropinių mangų ar sultingų vynuogių, 

apsilankę vietinėje maisto prekių parduotuvėje galite rasti daug vaisių ir daržovių.  
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Griežta savaitės rutina 

Palyginkite senelių ir savo pačių požiūrį į valgymo laiką: kuo jie skiriasi? Tikėtina, kad jūsų 

senelių rutina buvo daug griežtesnė nei dabar. Prieš penkiasdešimt – aštuoniasdešimt metų 

šeimai buvo įprasta valgyti kiekvieną dieną tuo pačiu laiku (pusryčiai - 7 val., pietūs - 12 val. ir 

vakarienė - 18 val.), todėl kūnas žinojo, kada tikėtis maisto. Tokia disciplina padėjo iki 

minimumo sumažinti liemens apimtį ir maisto švaistymą. Tačiau šiais laikais daugelis žmonių 

prarado šį drausmingą požiūrį į valgymą ir nebesilaiko 3 patiekalų per dieną taisyklės. Praleisti 

pusryčius, užkandžiauti ir išgerti kelis puodelius kavos per dieną - mūsų seneliai niekada nebūtų 

apie tai pagalvoję.  

Savaitės rutina čia dar nesibaigia - tikėtina, kad jūsų seneliai taip pat turėjo griežtą tvarką tam, 

ką jie valgė kurią savaitės dieną. Dažnai buvo taip, kad šeima sekmadienį valgė keptą vakarienę, 

po to pirmadienį buvo valgoma likusi šalta mėsa, tada visi likučiai sunaudojami iškepant pyragą 

ar kitą patiekalą antradieniui, trečiadieniui ir ketvirtadieniui. Dauguma šeimų taip pat laikėsi 

įpročio penktadienį valgyti žuvį. Savaitinė maisto rotacija visada būdavo ta pati, išnaudojant 

visus likučius ir kiekvieną vakarą patiekiant su šviežiomis daržovėmis. Nors žmonės dažnai 

neturėjo daugybės pasirinkimo galimybių, jie visada reguliariai valgė šviežiai pagamintus 

patiekalus ir daržoves.  

Tačiau šiandien mes turime daug 

galimybių rinktis. Mes ne tik galime 

pasirinkti, kai valgome maistą, bet ir turime 

platų maisto asortimento pasirinkimą. 

Maistas išsinešimui, greitas maistas ir 

pusgaminiai pakeitė patiekalų ruošimo ir 

valgymo būdą. Kam vargti valandas 

verdant Piemenų pyragą su vakarykščiais 

jautienos likučiais ir ruošiant daržoves, kai 

galite užsukti į prekybos centrą ir nusipirkti 

viską jau paruoštą? Nors patogumas yra 

svarbus prekybos veiksnys, pagalvokite, 

kaip šis pokytis pakeitė mūsų valgymo 

įpročius pasauliniu mastu.  

Valgymo įpročių kaita 

Kaip buvo matyti, šiuolaikinis maisto gaminimas užtrunka kur kas mažiau laiko nei ankstesniais 

laikais. Seniai praėjo valandos, praleistos vergaujant virš viryklės. Vietoje to, patogus maistas 

tapo daug populiaresnis - žmonės kelis kartus per savaitę renkasi pusgaminius ir maistą, 

gaminamą mikrobangų krosnelėje. Palyginkite tai su 1930-aisiais, kai patogus maistas 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

KetvirtadienisPenktadienis

Šeštadienis

Sekmadienis
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paprasčiausiai reiškė maistą skardinėse – patogumas dėl to, kad tai suteikė galimybę žmonėms 

ne sezono metu valgyti vaisius ir daržoves bei apsirūpti lengvai paruošiama mėsa ir žuvimi. Šiais 

laikais patogumas žmonėms tapo labai svarbus: daugelis šiuolaikinio pasaulio žmonių neskiria 

laiko maisto gaminimui nes mano, 

kad jie visada yra per daug užsiėmę, 

kad tuo užsiimtų. Vis dėlto šviežio 

maisto paruošimui nereikia daug 

laiko - palyginkite kiek reikia laik 

pagaminti patiekalą iš šviežių 

makaronų ir kiek laiko stovite eilėje 

greito maisto restorane.  

Panašiai, šiandieniniame pasaulyje 

mes daug dažniau valgome 

restoranuose negu anksčiau. Jūsų 

seneliams valgyti ne namuose greičiausiai buvo retas malonumas, skirtas ypatingoms progoms. 

Šiais laikais daugelis šeimų valgo restorane kas savaitę. Be to, greičiausiai suvartosite daugiau 

kalorijų vakarieniaujant restorane, nei valgant namuose. Ši didėjanti valgymo ne namuose 

tendencija didina mūsų juosmens apimtį - galbūt vyresnės kartos žmonės elgėsi tesingai 

valgydami namuose – tai gali tapti nauja mada! 

Užkandžiauti ar neužkandžiauti 

Griežta mūsų senelių valgymo tvarka leido valgyti 3 patiekalus per dieną ir ne daugiau. 

Užkandžiavimas buvo beveik negirdėtas dalykas, ir buvo ribotas pasirinkimas paruoštų 

valgymui dalykų, kuriuos galėtum pagriebti ir eiti. Šiuolaikinis pasaulis yra stipriai kitoks. 

Restoranai, prekybos centrai ir kitos vietos, kuriose parduodamas maistas, dirba visą parą visą 

savaitę, tai reiškia, kad maisto galima gauti kada tik norime. Greitas gyvenimo ritmas, kurį 

šiandien gyvena žmonės, reiškia, kad nedvejodami pasiimame traškučių, sausainių ir kitų 

užkandžių. Kai maistas yra prieinamas bet kur ir bet kada, mūsų talijos tiesiog negali atsilikti 

nuo suvartojamų kalorijų kiekio. Gal laikas imti senelių knygą ir grįžti į griežtos rutinos laikus? 

Maisto gaminimo įgūdžiai – pagerėjo ar suprastėjo? 

Mūsų senelių laikais išmokti gaminti valgį buvo vienintelis būdas užtikrinti gerą maistą ant stalo, 

ir tai dažniausiai darydavo moteris. Šiais laikais maisto gaminimas tapo kone hobiu, o ne 

būtinybe, kai daugelis žmonių neskiria medinio šaukšto ir mentelės. Daugelis žmonių tiesiog 

neįgijo kulinarinių įgūdžių, kuriuos turėjo jų tėvai, ir greta populiarėjančio greito maisto, kasdien 

gaminti šviežius maisto produktus tapo nykstančiu menu. Kai mūsų seneliai gamindavo maistą, 

jie gyveno daug savarankiškiau, augindami daug savo daržovių ir kasdien pirkdami maisto 

prekes, kurių trūko. Tai buvo karta, kuri galėjo sukurti patiekalą iš turimų ingredientų. 
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Judėjimo ir mitybos pokyčiai 

Šių dienų žmonės mankštinasi kur kas 

mažiau (vidutiniškai) nei žmonės mūsų 

senelių laikais, ir tai daro didžiulę įtaką 

mūsų bendrai sveikatai ir juosmens 

apimčiai. Šiuolaikinis gyvenimas yra 

susijęs su sėsliu gyvenimo būdu - daugelis 

iš mūsų važiuojame į darbą, visą dieną 

sėdime prie rašomojo stalo, važiuojame 

namo, o tada sėdime prie televizoriaus, kol 

einame miegoti. Taip pat mes vis dar 

valgome 3 kartus per dieną, taip pat užkandžiaujame ir vartojame karštus gėrimus tarp valgių. 

Daugelis iš mūsų sunaudoja daugiau energijos, nei suvartoja, todėl tampa letargiški, ligoti ir turi 

antsvorio. Dar senelių laikais buvo įprasta visur vaikščioti ar važiuoti dviračiu, o vakarai retai 

būdavo praleidžiami prie televizoriaus. Jie taip pat neužkandžiavo visą dieną, todėl valgomi 

patiekalai prilygo sunaudotam energijos kiekiui. Tačiau ar tai būtinai reiškia, kad jų mityba buvo 

sveikesnė? Jei daugiau judate, galite valgyti daugiau. Galbūt mūsų seneliams buvo gerai valgant 

tą maistą tik todėl, kad jie buvo daug aktyvesni? 

4.3.4 Būkite kūrybiški! Kaip gaminti kūrybiškai 

Norėdami pagaminti ką nors skanaus virtuvėje, nebūtinai turite būti virėjas. Tiesiog reikia 

gaminti pagal receptą, tiesa? Kvietimas būti kūrybiškiems gaminant valgį gali būti šiek tiek 

bauginantis - kas bus, jei ką nors sugadinsime?   
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Receptai yra nuostabi priemonė. Jie gali mus paskatinti gaminti maistą sau patiems ir geriau 

jaustis virtuvėje. Kai pradėjau eksperimentuoti virtuvėje ir gaminti maistą sau, receptai buvo 

mano geriausi draugai! Pasitelkus ingredientus ir instrukcijas, aš galėjau pasitikėti savimi 

bandant gaminti naujus patiekalus. 

Aš iki šiol naudoju receptus! Bet šiuo metu aš išmokau tuos receptus naudoti kaip gaires ir 

įkvėpimą. Aš naudoju tai, kas man patinka iš recepto, o tai, kas ne, palieku! TU taip pat gali tai 

padaryti, ir tai gali padėti sukurti nuostabių patiekalų, specialiai pritaikytų tau! 

Vieninteliai dalykai, į kuriuos reikia atsižvelgti ruošiant maistą, yra šie: 

Kiekvienas receptas prasideda nuo idėjos 

Nesvarbu, ar receptas pirmiausia užrašytas popieriuje, ar sukurtas virtuvėje, jis visada gimsta iš 

idėjos. Kartais mūsų mėgstami maisto produktai ar skoniai gali įkvėpti mus - pavyzdžiui, kodėl 

gi neužtepus žemės riešutų sviesto ir neuždėjus želė tarp dviejų duonos riekelių?! Gamindami 

maistą galime pagalvoti apie naują maisto derinį ar klasikinio recepto patobulinimą. Įkvėpimo 

galime pasisemti iš maisto patiekalų, kuriuos valgome restorane, produktuose, kuriuos matome 

maisto prekių parduotuvėje, ar patiekaluose, kuriais mus vaišina kiti.  

Rreceptų kūrimui yra labai svarbus stebėjimas. 

Remiuosi savo patirtimi eksperimentuojant su man 

patinkančiais maisto produktais ir skoniais, o 

internete ar kulinarinėse knygose apžvelgiu 

daugybę esamų receptų. Yra tiek daug idėjų, 

susijusių su maisto gaminimu, ir gali atrodyti, kad 

yra ir daug „taisyklių“. Tačiau kiekvienas receptas 

yra tik vienas iš galimų būdų sukurti vieną 

patiekalo versiją – gaminant galima interpretuoti! 

Aš naudoju receptus, norėdamas pasisemti naujų 

idėjų arba išmokti gaminti tokius maisto produktus, 

kurių dar nese gaminęs. Tokiu būdu tyrinėjant aš 

pritaikau man patinkančias recepto dalis ir 

atsisakau to, kas man nepatinka. Tada išbandau 

tuos receptus, pakoreguoju, kol pajaučiu, kad 

receptas man tinkamas ir galiu pasidalinti su jumis 

visais. Tikiuosi, kad virtuvėje naudosite mano 

receptus kaip gaires - galite juos visiškai pakeisti ir sukurti savo! Juk kiekvienas gali sugalvoti 

naujų ar patobulinti esamus receptus, tiesiog pa  sitikėdamas savo paties skonio receptoriais.  
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Receptas yra maistą gaminančio žmogaus pageidavimais ir kūrybiškumu pagrįsta 

nuomonė 

Kadangi receptai yra kažkieno sukurti, jie yra sukurti remiantis to žmogaus nuomone, skoniu ir 

pageidavimais. Žinoma, gali būti svarbu palaikyti tam tikrą reikiamą kepimo temperatūrą ar 

ingredientų santykį, tačiau receptų ypatybės dažnai nustatomos eksperimentuojant. Kiekvienas 

žmogus turi skirtingą orkaitę, viryklę ir skonio receptorius, ir pakoreguoja receptą, atsižvelgiant 

į tai, kas jiems tinka. Štai kodėl aš drąsiai ir lanksčias priimu receptus kaip gaires! Recepte 

nurodyta temperatūra ar kepimo laikas jūsų virtuvėje gali būti šiek tiek kitoks. Gali būti, kad 

neturite prieigos prie tų pačių ingredientų, išvardintų recepte, ir tai gerai! Jums taip pat gali 

nepatikti visi recepte išvardinti ingredientai. Svarbu atsižvelgti į jūsų nuomonę ir pageidavimus 

virtuvėje, ypač kai ruošiate maistą, kurį jūs valgysite. Žinoma, pasaulyje yra nuostabių virėjų ir 

kulinarų su puikiomis idėjomis, kurie sukuria nepaprastai skanius receptus, kurie mums patinka. 

Maisto gaminimas yra menas, o tas genialias idėjas nėra lengva įgyvendinti. Štai kodėl mes 

remiamės tomis idėjomis kaip pagrindu ir tada galime prisitaikyti receptus pagal savo pačių 

pageidavimus! 

Jūs patys geriausiai žinote, kas jums tinka 

Jums nereikia sugalvoti visiškai naujų receptų, tačiau galite patobulinti receptus, kad jie būtų 

naudingi jums. Niekas nepažįsta jūsų geriau už jus pačius, ir nežino jūsų norų, gyvenimo būdo 

ir sveikatos geriau nei jūs. Jei nemėgstate tam tikro ingrediento, esančio recepte, pavyzdžiui, tam 

tikros daržovės ar tam tikros rūšies sūrio, apsvarstykite galimybę jo nenaudoti arba pakeisti tą 

ingredientą kitu, jums patinkančiu. Jei esate kam nors alergiški, ir jums taikomi mitybos 

apribojimai ar esate pasirinkę gyvenimo būdą, kurio norite laikytis (esate veganas, paleo mitybos 

šalininkas ir kt.), pagalvokite, kaip galite pertvarkyti receptą. Žinoma, gali būti keletas receptų 

(ypač kepinių receptų), kurių pakeisti nepavyks. Kai kurie ingredientai ar jų santykiai gali būti 

svarbūs tam tikrų receptų cheminei sudėčiai ir nuo jų priklauso, ar patiekalas pavyks. Bet jei 

norite skirti šiek tiek laiko maisto gaminimui ir paeksperimentuoti, galite pamėginti ar receptas 

pavyks pakeitus tam tikrus ingredientus! Juk receptai ir buvo sukurti eksperimentuojant. 

Geriausias būdas pritaikyti receptus sau yra išbandyti juos gaminant! Nesvarbu, ar tai darote 

pagal receptą ar ne, gamindami maistą susipažinsite su ingredientais, jų naudojimo kiekiais, 

tekstūromis ir skoniais, ir imsite pasitikėti savimi norėdami juos pritaikyti pagal savo poreikius. 

Naudokite receptus norėdami sukurti savo idėjas 

Galiausiai receptai yra gairės ir pasiūlymai, kaip sukurti tam tikrus maisto patiekalus. Jie gali 

būti nepaprastai naudingi ir naudojami gana lanksčiai. Receptai nėra nekeičiami! Jums nereikia 

tiksliai laikytis recepto rekomendacijų ir jums nereikia leidimo tam, kad kažką pakeistumėte ir 

išbandytumėte kažką naujo. Atsižvelgiant į tai, ką labiau mėgstate, galite patobulinti patiekalą ir 

pagaminti tokį, kuris yra skaniausias ir labiausiai tinka jums. Galite atlikti paprastus pakeitimus, 

siekiant kad maistas atitiktų jūsų gyvenimo būdą, mitybos pasirinkimą ir tikslus. Tiksliai 
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nesilaikydami recepto rekomendacijų šiek tiek rizikuosite, tačiau pagrindinis atlygis yra: skanus 

patiekalas, specialiai sukurtas būtent JUMS! 

Be aukščiau minėtų idėjų, kaip kūrybiškai dirbti virtuvėje, žemiau yra pateikiamos kelios idėjos, 

kaip alternatyviai naudoti virtuvės įrankius. 

Ar kada pagalvojote kad braškių kamieną galima pašalinti naudojant šiaudelį ar kad naudojant 

jūsų mėgstamiausią prancūzišką kavinuką galite pagaminti puikią plaktą grietinėlę saldiems 

patiekalams ar kapučinui? 

   

 Norėdami išplakti grietinėlę, naudokite prancūzišką 

kavinuką 

 Esant poreikiui ar sumaiščiai, naudojant kavos virimo 

aparatą galite virti daržoves ir kitus maisto produktus. 

 Spragėsių skrudintuvą naudokite riešutams kepti 

 Naudojant plakiklį galima išplakti sviestą 

 Naudokite žnyples išspausti citrinas  

 Kiaurasamčiu galima atskirti kiaušinių trynį nuo baltymo 

 Kiaušinio pjastikliu galite supjaustyti ir kitus produktus, 

ne tik kiaušinius (svogūnus, vyšninius pomidorus, 

grybus ir kt.) 

 Ledų samtelis gali būti naudojamas sėkloms pašalinti. 

 Naudokite skustuką gaminant cukinijos makaronus  

 Žolelėms pjaustyti naudokite picos pjaustyklę 

 Vaflinę naudokite traškiems bekono gabalėliams ir mėsainiams kepti.   
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4.3.5 Vietiniai receptai ir tradicinis maistas 

Šiame skyriuje pateikiame tipinių receptų ir tradicinio maisto iš visų projekto partnerių šalių 

apžvalgą. Čia pateikiama pagrindinė informacija, taip pat trumpi patarimai. Svarbiausia šio 

skyriaus dalis yra visų mūsų partnerių šalių receptai, kuriais parodoma Europos virtuvės 

įvairovė. 

AUSTRIJA 

Šiaurės, Pietų, Vakarų ir Rytų Europos kryžkelėje esanti Austrijos virtuvė pasižymi įvairiais 

tradiciniais patiekalais, atspindinčiais jos geografinę padėtį Europos širdyje. Prekių ir maisto 

mainai Habsburgų monarchijoje šimtmečius buvo įprastas dalykas šioje daugiakalbėje ir 

daugiatautėje imperijoje. Kas yra tipiškas austriškas maistas nėra taip lengva pasakyti, nes 

daugelis patiekalų, kuriuos šiais laikais vadiname austriškais, ypač turistiniuose restoranuose, iš 

tikrųjų yra kilę šių dienų Austrijos kaimyninėse šalyse. Austriškas maistas yra Vidurio Europos 

maistas, kuris yra bendro kultūrinio paveldo dalis. Dalis šio Vidurio Europos maisto paveldo 

yra, pavyzdžiui, patiekalai su mėsa - koldūnai, mėsos sriuba su paprika (guliašas) arba garsusis 

Vienos šnicelis. 

Tačiau visose devyniose Austrijos provincijose gausu vietinių ir regioninių patiekalų bei maisto 

tradicijų. „Sacher Torte“ yra tradicinis pyragas kilęs iš Vienos, „Kärntner Käsnudel“ yra 

koldūnai su varškės sūriu ir žolelėmis kilę iš Karintijos, „Kürbiskernöl“ - moliūgų sėklų aliejus 

yra tradicinis Štirijos regiono gaminys.  

“Krautfleckerl” – makaronai su kopūstais  

 

Skirta 3-4 asmenims  

Pasiruošimo laikas: 15 min 

Gaminimo laikas: 20 min.  

Ingredientai:  

 500 g kopūsto, 1 

 50 g makaronų (jeigu įmanoma, 

tradicinių “Fleckerl”),  

 1 svogūnas,  

 60 g sviesto,  

 50 g kumpio (arba geriau tradicinio 

austriško kumpio “Speck”),  

 arbatinis šaukštelis cukraus, 

 druskos, pipirų ir kmynų  
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Gaminimo būdas: 

 500 g kopūsto smulkiai supjaustykite, nuplaukite. 

 Svogūną supjaustykite kubeliais ir suberkite kartu su 

kopūstais. Tada įdėkite cukraus ir viską skrudinkite 

keptuvėje ant sviesto kol suminkštės. 

 Makaronus virkite karštame vandenyje maždaug 10 

minučių (arba tiek, kiek reikia jūsų pasirinktiems 

makaronams išvirti) ir juos perkoškite. 

 Supjaustykite kumpį mažais gabalėliais ir sumaišykite 

su kopūstais. 

 Pabaigoje įberkite druskos ir pipirų pagal savo skonį ir 

patiekite! 

Papildomi patarimai: makaronų su kopūstais skonis bus dar geresnis, jei patieksite su 

trupučiu grietinės. 

GRAIKIJA 

Graikijos virtuvė garsėja visame pasaulyje dėl unikalių jos patiekalų skonių ir maistinių 

medžiagų. Pabrėžiama, kad čia dažniausiai kepama ant grotelių, o ne keptuvėje ir daugumoje 

tradicinių patiekalų nėra sudėtingų padažų. 

Be to, graikų šeimininkės, naudodamos įvairius prieskonius, savo patiekalams suteikia skonio 

todėl jie tampa dar ypatingesni. Graikijos dieta turi tvirtą Viduržemio jūros dietos pagrindą, kurį 

propaguoja daugelis mitybos specialistų, nes mano, kad joje gausu maistingų medžiagų. Be to, 

manoma, kad Viduržemio jūros dieta užtikrina ilgaamžiškumą. 

Graikija turi daug salų ir kalnuotą žemyno reljefą. Ši morfologinė įvairovė sukuria „pasaulius 

pasauliuose“. Bendri jų bruožai yra puikūs derlingos žemės produktai ir aromatai: raudonėlis, 

čiobreliai, lauro lapai, rozmarinas, citrina ir, žinoma, alyvuogių aliejus. 

Puiki neriebi mėsa ∙ šviežia žuvis ∙ skanūs vėžiagyviai ir jūros gėrybės ∙ ankštiniai augalai ∙ 

vaisiai ∙ naudingos daržovės ir visame pasaulyje žinomi sūriai kartu su ryškiu vynu sukuria 

skonių kaleidoskopą! Nerimstantys ir kūrybingi kulinarai, gaminantys pagal tradicinius receptus, 

dažnai naudodami sugalvotus kokybiškų ingredientų derinius, iškovoja pripažinimą 

tarptautiniuose renginiuose ir pademonstruoja, kad Graikija yra viena iš aukštojo kulinarinio 

meno šventovių. 

Graikiškos įdarytos daržovės 

Graikiško stiliaus rizotas! Skanaus vegetariško patiekalo receptas, kuriame naudojamos 

sezoninės daržovės. Pagaminkite keptą patiekalą pilną skonio iš tų pačių ingredientų, kuriuos 

naudotumėte gamindami salotas! 

 

Skirta 4-6 asmenims 
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Pasiruošimo laikas: 30 minučių 

Gaminimo laikas: 100 minučių 

Ingredientai: 

 500 g mažų bulvių 

 2 valgomieji šaukštai alyvuogių 

aliejaus  

 Druska  

 Pipirai 

 3 svogūnai 

 6 pomidorai 

 3 žaliosios paprikos 

Įdarui : 

 4 valgomieji šaukštai alyvuogių 

aliejaus 

 350 g lipnių ryžių 

 400 ml vandens 

 1 daržovių sultinio kūbelis 

 2 česnako skiltelės 

 1 šaukštas pomidorų pastos 

 1 cukinija 

 1 morka 

 1 šaukštas granuliuoto cukraus 

 Druska  

 Pipirai  

 1 pundelis petražolių 

 1 pundelis mėtų 

 šiek tiek krapų 

 

  

Gaminimo būdas:  

Įkaitinkite orkaitę iki 180 ºC  

Bulvių ruošimas: 

1. Stipriai įkaitinkite keptuvę ant stiprios ugnies. 

2. Nuplaukite ir nušveiskite bulvytes, bet odelę 

palikite, nes ji suteikia daug skonio.  

3. Supjaustykite jas skiltelėmis. 

4. Į keptuvę įpilkite 2 šaukštus alyvuogių aliejaus ir 

suberkite bulves.  

5. Pagardinkite druska ir pipirais ir patroškinkite 4-5 minutes, kol pasidarys auksinės 

spalvos. Jūs iš tikrųjų neturite bulvyčių pilnai iškepti, nes jos toliau keps orkaitėje. 

6. Paskirstykite jas kepimo formoje ir atidėkite.  

Daržovių ruošimas: 

1. Nupjaukite 3 svogūnų viršų. 

2. Išimkite daugumą vidinių sluoksnių, palikdami nepažeistus 3-4 išorinius sluoksnius, 

sukurdami tvirtą apvalkalą. 

3. Įdėkite juos į kepimo indą kartu su bulvėmis. 
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4. Galiausiai supjaustykite visus vidinius sluoksnius, kuriuos išėmėte. Sudėkite juos į 

dubenį ir atidėkite, kol prireiks. 

5. Aštriu peiliu nupjaukite apatinę pomidorų dalį, pjaukite apie 1/3 - 1 mm nuo krašto 

tam, kad galėtumėte juose sutalpinti daugiau įdaro. 

6. Atsargiai išimkite minkštimą, įsitikindami, kad nepažeidėte išorinio sluoksnio. 

7. Minkštimą sudėkite į atskirą dubenį ir atidėkite, kol prireiks.  

8. Paruoštus pomidorus gražiai sudėkite įdėkite į kepimo indą koteliu žemyn. 

9. Pomidorų minkštimą dubenyje sutrinkite rankomis ir atidėkite, kol prireiks. 

10. Nupjaustykite paprikų viršūnes, nupjaudami maždaug ½-1 mm po stiebu ir šiek tiek 

nuo dugno, kad jos geriau stovėtų. 

11. Pašalinkite minkštimą bei sėklas ir gražiai išdėliokite jas į kepimo indą tarp kitų 

daržovių ir bulvių.  

Įdarui: 

1. Įkaitinkite keptuvę ant stiprios ugnies ir įpilkite 4 šaukštus alyvuogių aliejaus. 

2. Suberkite smulkintą svogūną ir pakepinkite. 

3. Smulkiai supjaustykite česnaką ir suberkite į keptuvę. Pakepinkite. 

4. Įpilkite 1 šaukštą granuliuoto cukraus. Maišykite ir pakepinkite tol, kol daržovės 

gražiai karamelizuosis.  

5. Įpilkite daug druskos ir šviežiai maltų pipirų, nes taip pat pridėsite ryžių, kuriems 

reikia daug prieskonių. 

6. Suberkite ryžius ir troškinkite 3–4 minutes, kol jie taps šviesiai auksinės spalvos. 

7. Įpilkite pomidorų pastos ir pakepinkite. 

8. Įpilkite 400 ml vandens ir atidėtą pomidorų minkštimą. Patroškinkite 5 minutes. 

9. Išmaišykite ir nukelkite nuo ugnies. Toliau viską kepsite orkaitėje. 

10. Galiausiai supjaustykite petražoles, krapus ir mėtų lapelius ir suberkite į keptuvę. 

11. Išmaišykite. 

12. Apkepkite daržoves keptuvėje su dideliu kiekiu alyvuogių aliejaus ir pagardinkite 

druska bei pipirais. 

Užbaigimas: 

1. Naudokite šaukštą tam, kad daržoves užpildytumėte įdaru. Užpildykite jas ¾, nes 

ryžiai kepant išsiplės. 

2. Likusį įdarą supilkite ant bulvių – bus daugiau skonio. 

3. Įpilkite 200 ml vandens ir apšlakstykite alyvuogių aliejumi. 

4. Uždenkite aliuminio folija ir kepkite 60 minučių. 

5. Nuimkite foliją ir kepkite dar 10–20 minučių, kol išgaruos didžioji dalis skysčio, o 

įdarytos daržovės iškeps ir taps auksinės spalvos. 

6. Patiekite su šiek tiek pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus, įdėkite keletą mėtų lapelių 

ir mėgaukitės! 



           LANGUAGE LEARNING THROUGH CULTURE & COOKING 
Project No.2019-1-UK01-KA204-061490 

 

52 

 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma 

atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.  

 

 

Papildomi patarimai: Šis receptas taip pat tinka 

vegetarams. Tačiau jeigu norite, ruošiant ryžius galite 

pridėti jautienos! 

Geriausia patiekti su jogurtu arba fetos sūriu. 

 

 

 

 

Ispanija 

Labiausiai žinomi Ispanijos maisto patiekalai yra Viduržemio jūros dietos patiekalai. Daržovės, 

kruopos ir alyvuogių aliejus yra pagrindiniai šios dietos elementai, kurie gaminami kartu su 

sezoniniais vietos produktais todėl patiekaluose gausu maistingų medžiagų ir šviežių, spalvingų 

ingredientų. 

Dėl geografinių skirtumų tarp skirtingų šalies regionų yra daugybė patiekalų, kuriuos galima 

laikyti tipiškais ispaniškais, taip pat, atsižvelgiant į sezoną ir turimus ingredientus. Nuo tipiško 

žiemos patiekalo iš žirnių ir mėsos „Cocido Madrileño“ iki jau minėto Viduržemio jūros dietos 

pagrindinio patiekalo: paelijos. 

Žiemos sezono patiekalai yra sotūs ir įmantrūs, o vasaros patiekalai dažniausiai būna lengvesni 

ir gaminami iš daržovių ir kruopų, siūlant platų salotų su vaisiais ir sezoninėmis daržovėmis 

asortimentą. 

Gaspačio: šalta daržovių sriuba 

Gaspačio yra šalta gaivinanti sriuba gaminama iš žalių daržovių, plačiai paplitusi Ispanijoje ir 

ypač vasarą labai populiari. 

Kiekis: 4 asmenims, pasiruošimo laikas: 10 min, gaminimo laikas:10 min 

Ingredientai: 

 1 kg pomidorų 

 70 g agurkų 

 50 g žaliosios paprikos 

 40 g svogūno 

 1 česnako skiltelė 

 50 g alyvuogių aliejaus 

 30 g. baltojo vyno acto 

 350 ml šalto vandens 

 žiupsnelis druskos 
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Gaminimo būdas: 

1. Nuplaukite pomidorus ir paprikas 

2. Supjaustykite pomidorus į keturias dalis ir sudėkite juos į smulkintuvo indą 

3. Nulupkite agurką, svogūną ir česnaką, juos taip pat sudėkite kartu su paprikomis į 

smulkintuvo indą 

4. Į smulkintuvo indą įpilkite aliejaus, acto, vandens, įberkite druskos 

5. Viską sutrinkite naudodami smulkintuvą 

6. Sriubą patiekite labai šaltą 

Papildomi patarimai: 

● Jei norite iš karto patiekti gaspačio, dalį vandens galite pakeisti ledu. 

● Gaspačio galima valgyti šaukštu, kaip sriubą, tačiau ypač karštomis dienomis galima gerti 

kaip sultis. 

● Prašome naudoti įprastus europinius matavimo vienetus (gramus, kilogramus, litrus) 

● Pabandykite naudoti receptus, kuriuos lengva integruoti užsiėmimuose ir paruošti (trumpas 

pasiruošimo laikas ir gaminimo laikas) 

JUNGTINĖ KARALYSTĖ 

Jungtinę Karalystę sudaro keturios labai skirtingos šalys - Škotija, Velsas, Šiaurės Airija ir 

Anglija - nėra lengva išskirti tik vieną ar du tipiškus tradicinius receptus. Kiekviena šalis turi 

savo nacionalinius maisto produktus, receptus ir tradicijas. Galima rinktis iš daugybės ikoniškų 

britų patiekalų, tokių kaip kepta jautiena ir Jorkšyro pudingas (pikantiškas, ne saldus pudingas) 

su keptomis bulvėmis, daržovėmis ir padažu, kuris paprastai patiekiamas sekmadienio pietums; 

istoriškai tai dažnai buvo vienintelė diena, kai šeima pietaudavo kartu. Kitas tradicinis 

mėgstamiausias patiekalas yra žuvis ir traškučiai: tai balta žuvis, menkė arba juodadėmė menkė 

kepta tešloje, pagamintoje iš kiaušinių, miltų ir kartais alaus, patiekiama su druska ir apšlakstyta 

salyklo actu. Daugelis žmonių sako, kad skaniausia, kai patiekiama popieriuje iš tradicinės 

pajūrio kurorto parduotuvės. 

Esant nepalankiam JK orui, nenuostabu, kad daugelis tradicinių receptų yra sotūs ir šildantys 

patiekalai. Tai patiekalai nuo lėtai virtų mėsos troškinių, troškinių ir piemenų pyrago - didžiulio 

patiekalo su mėsa ir bulvių koše - iki obuolių trupiniuočio ir biskvito, patiekiamo su virtu kremu. 

Žinoma, negalima pamiršti popietės arbatos tradicijos, kurią aristokratai įvedė 1800-ųjų 

viduryje; jos metu patiekiami subtilūs sumuštiniai ir saldūs pyragai. Karalienės Viktorijos vardu 

buvo pavadintas džemu užpildytas Viktorijos biskvitas, kurio gabalėlį ji kiekvieną popietę 

reguliariai valgydavo užsigerdama arbata. 
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„Rupūžė skylėje” 

Tai skanus sotus dešrelių, keptų Jorkšyro 

pudingo tešloje, patiekalas. Patiekiama su 

svogūnų padažu, bulvių koše, žirneliais ir 

morkomis. 

Kiekis: 4 asmenims, 

Pasiruošimo laikas: 15 minučių 

Gaminimo laikas: 40 minučių 

Ingredientai: 

“Rupūžei skylėje”: 

• 8 geros kokybės dešrelės (sveikiau 

yra rinktis vegetariškas dešreles) 

• 75 g paprastų miltų 

• 1 kiaušinis 

• 75 ml neriebaus pieno 

• 55 ml vandens 

• Augalinis aliejus padėkliui ištepti 

Padažui: 

• 1 didelis svogūnas, supjaustytas žiedais / 

apskritimais 

• 1 valgomasis šaukštas paprastų miltų 

• 400 ml daržovių sultinio 

• 1 arbatinis šaukštelis garstyčių 

• Metalinė kepimo skarda 20cm x 26cm x 

4cm 

• Didelis dubuo / ąsotis ir šluotelė 

• Maža keptuvė 

 

 

Gaminimo būdas:  

1. Įkaitinkite orkaitę iki 220 laipsnių Celsijaus 

2. Įdėkite dešreles į gilią metalinę kepimo skardą (20 cm x 26 cm x 4 cm), kepkite 15 minučių, 

apversdami dešreles praėjus pusei kepimo laiko 

3. Į didelį dubenį persijokite miltus, įberkite druskos ir pipirų 

4. Į miltus įmuškite kiaušinį ir plakite šluotele (jei turite, naudokite elektrinį plaktuvą) 

5. Lėtai supilkite pieną ir vandenį į kiaušinių ir miltų mišinį ir išplakite iki vientisos masės 

6. Išimkite kepimo skardą iš orkaitės ir padėkite ant karščiui atsparaus paviršiaus, lėtai 

supilkite tešlos mišinį aplink dešras. Jis turėtų siekti pusę dešrelių storio. 

Patarimas užtikrinkite, kad kepimo formos šonai būtų kruopščiai padengti karštu 

augaliniu aliejumi, naudojant mažą kepimo šepetėlį aliejui paskleisti. 

7. Vėl įdėkite skardą su dešrelėmis ir tešlos mišiniu į karštą orkaitę ir kepkite dar 25 minutes 

arba kol tešla pakils ir taps auksinės rudos spalvos. Idealiu atveju ji turėtų būti traški išorėje, 

o viduryje - lengva ir puri. 

Patarimas Šio patiekalo gaminimo metu neatidarykite orkaitės ir nekepkite nieko 

kito, kas gali pridėti drėgmės.  
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Padažo ruošimas: 

1. Naudojant augalinį aliejų šiek tiek pakepinkite susmulkintus svogūnų žiedus iki auksinės 

rudos spalvos 

2. Į keptuvę įpilkite šaukštelį miltų 

1. Greitai maišykite, kol visi miltai susimaišys su svogūnais 

2. Įpilkite garstyčių 

3. Po truputį supilkite daržovių sultinį. 

Patiekite su bulvių koše, žirneliais ir morkomis (tinka naudoti bet kokias sezonines daržoves). 

Padažas turėtų būti patiekiamas atskirai, kad kiekvienas asmuo galėtų sau įsipilti tiek, kiek nori! 

Man labiau patinka pilti padažą ant bulvių košės, kai kuriems žmonėms labiau patinka jį užpilti 

ant Jorkšyro pudingo! Kai kurie megsta jį užpilti ant daržovių! 

Papildomi patarimai: 

Galima pagaminti iš vegetariškų ar veganiškų dešrų, siekiant, kad patiekalas būtų sveikesnis. 

Tešlos mišinys gali būti pagamintas iš miltų be glitimo ir kiaušinių bei pieno pakaitalų, kad tiktų 

veganams. 

RUMUNIJA 

Rumunijos virtuvė yra įtakota įvairių kultūrų, tačiau ji taip pat turi savo unikalių elementų. 

Transilvanijoje (vakarų Rumunija) kai kurie tradiciniai receptai rodo Vengrijos, Austrijos ir 

Saksonijos įtaką, Moldavijoje (rytinė šalies dalis) galime pastebėti kai kuriuos elementus, 

panašius į Rusijos ir turkų-mongolų virtuves, Muntenijoje ir Dobrudžoje – galime atpažinti 

stipresnę Turkijos, Bulgarijos, Serbijos ir Graikijos įtaką. Visa tai atspindi vykusius nuolatinius 

kultūrinius mainus istorijos tėkmėje kai tam tikri patiekalai buvo perimti, pritaikyti ir perdaryti, 

kad atitiktų vietos gyventojų gyvenimo būdą ir turimus išteklius. Žinoma, kiekviename regione 

rasime savitų versijų, mėgstamų ingredientų ir maisto gaminimo būdų. 

Kai kurie populiarūs tradiciniai patiekalai yra šie: sarmale (malta mėsa bei ryžiais įdaryti 

kopūstų lapai - juos taip pat galima gaminti iš vynuogių lapų), mămăligă (polenta - kukurūzų 

miltų košė, dažnai patiekiama kaip garnyras), begalė įvairių rūšių sriubų (pavadintos supă, 

ciorbă, borș, kuriose dažnai yra rūgščių ingredientų, tokių kaip grietinė, borș - pagamintos iš 

fermentuotų kviečių sėlenų arba pomidorų sulčių). Taip pat yra daugybė įvairių troškinių 

(vadinamų tocăniță, tochitură arba gulaș) ir mėsos patiekalų, kuriuose daugiausia naudojama 

kiauliena, bet taip pat jautiena, aviena ir žuvis. Kiekviename regione yra ypatingų produktų, 

kurie gaminami naudojant senovinius metodus ir receptus, tai sūris, kumpis, saliamis ar dešra, 

duona ir vynas. Kai kurie iš šių tradicinių patiekalų turi gana daug kalorijų ir šiais laikais, dėl 

pasikeitusio gyvenimo būdo, jais galima pasimėgauti tik ypatingomis progomis. 
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Grybų troškinys su polenta 

Tai labai paprastas ir greitai pagaminamas patiekalas, kurį galima gaminti iš bet kokių sezoninių 

grybų. Ypač rudenį ūkininkų turguose gausu gardžių grybų, tačiau papildomai galite įdėti 

pievagrybių arba šiek tiek džiovintos kiaulienos. Mămăligă, arba polenta, yra populiarus ir labai 

universalus garnyras. Tai geras antioksidantų šaltinis ir natūraliai neturi glitimo. 

Kiekis 2-3 asmenims 

Pasiruošimo laikas: 10 minučių 

Gaminimo laikas: 25 minutės 

Ingredientai: 

Grybų troškiniui: 

 500 g grybų 

 vienas didelis svogūnas (geltonas 

arba raudonas) 

 2 česnako skiltelės 

 200 g paprikos 

 2 šaukštai augalinio arba alyvuogių 

aliejaus 

 150 ml pomidorų padažo 

 šviežių petražolių 

 druskos, pipirų 

 

Polentai (Mămăligă): 

• 150 g kukurūzų miltų 

• 600 ml vandens 

• ½ arbatinio šaukštelio druskos 

• Papildomai galima dėti: 1-2 šaukštus sviesto  

 

Gaminimo būdas: 

Grybų troškinys: 

1. Nulupkite ir smulkiai supjaustykite svogūną ir 

česnako skilteles. Pašalinus stiebus ir sėklas, 

susmulkinkite paprikas.   

2. Supjaustykite grybus.  

3. Keptuvėje įkaitinkite 2 šaukštus aliejaus. Ant 

vidutinės ar silpnos ugnies patroškinkite svogūnus 

ir česnakus, kol suminkštės, pagardinkite druska ir 

šviežiai maltais juodaisiais pipirais.  

4. Sudėkite paprikas ir patroškinkite 5 minutes ant silpnos ugnies, kartkartėmis pamaišydami. 

5. Sudėkite grybus ir kelias minutes maišykite, kol jie išskirs drėgmę ir sumažės. Įpilkite 

pomidorų padažo ir troškinkite ant silpnos ugnies, kol padažas sutirštės (dar apie 10 

minučių). 

6. Paragaukite troškinio, jei reikia, įberkite daugiau druskos ir pipirų. Ant viršaus uždėkite 

šviežiai supjaustytos džiovintos kiaulienos. 

 

Polenta (Mămăligă): 

1. Užvirkite vandenį, pagardinkite ½ šaukštelio druskos.  
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2. Sumažinkite ugnį ir supilkite kukurūzų miltus, nuolat maišant, kad nesusidarytų gumuliukų. 

(atkreipkite dėmesį, kad kukurūzų miltų ir vandens santykis turi būti 1: 4, jei norite 

pakoreguoti kiekius.) 

3. Virkite, kol sutirštės, laikydamiesi pakuotės instrukcijų (paprastai apie 10–12 minučių, 

tačiau tai gali priklausyti nuo malimo dydžio). Vis pamaišykite maždaug kas 3 minutes; 

naudokite medinį šaukštą.  

4. Paragaukite, jei reikia, įdėkite dar druskos. Taip pat galite įmaišyti sviesto 

Papildomi patarimai: 

Troškinį taip pat galite patiekti su ryžiais (pilnagrūdžiai ryžiai yra sveikesnis pasirinkimas). 

LIETUVA 

Tradicinė lietuviška virtuvė turi panašumų su kaimyninėmis Baltijos šalimis ir kitomis 

aplinkinėmis šalimis dėl panašaus švelnaus klimato ir žemdirbystės veiklos. Dėl įvairių istorinių 

įvykių ir užsienio įtakos skirtingi įvairių šalių maisto produktai padarė didelę įtaką ir lietuviškai 

virtuvei. Pavyzdžiui, ji turi tam tikrų panašumų su tradicine lenkų, ukrainiečių ir vokiečių 

virtuve. Nepaisant to, tradicinės lietuviškos virtuvės ypatumai leidžia ją laikyti atskira tradicija. 

Nors šalies virtuvė yra gana paprasta, ji išlaikė įvairius įdomius patiekalus. Daugelis jų tinka 

šaltoms Šiaurės Europos žiemoms. Tipiški lietuviškos virtuvės produktai yra miežiai, uogos, 

bulvės, rugiai, burokėliai, žalumynai ir grybai. Sriuba yra neatsiejama lietuviškos virtuvės dalis. 

Lietuviškos sriubos garsėja išlaikytomis virimo tradicijomis ir natūralumu, jos laikomos labai 

svarbiomis gerai sveikatai. 

Lietuvoje yra penki etnografiniai regionai, kurių tradiciniai patiekalai skiriasi tiek charakteriu, 

tiek ingredientais. Tačiau yra vienas ypatingas tradicinis patiekalas, be kurio visi regionai 

neįsivaizduoja savo vasaros. Jis vadinamas „šaltibarščiais“. 

Šaltibarščiai (šalta burokėlių sriuba)  

Šaltibarščiai - tradicinė šaltibarščių sriuba - mėgstamiausias vasaros patiekalas Lietuvoje.  

Pasiruošimas: 20 minučių 

Gaminimo laikas: 20 minučių 

Porcijų kiekis: 6 porcijos 

 

Ingredientai: 

 200 g virtų & atvėsintų burokėlių (2 vidutinio 

dydžio burokėliai) 

 100 g agurkų (2 dideli švieži agurkai) 

 6 svogūnai arba 10 žalių svogūnų laiškų  
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 2 gerai išvirti kiaušiniai 

 1.5 litrai kefyro  

 Šviežių krapų pundelis 

 Druskos pagal skonį 

 

Gaminimo būdas: 

1. Supjaustykite burokėlius ir agurkus. 

2. Supjaustykite kiaušinius mažais kubeliais. 

3. Svogūnus arba svogūnų laiškus susmulkinkite 1 cm gabalėliais. 

4. Smulkiai supjaustykite krapus. 

5. Supilkite kefyrą į didelį dubenį ar puodą ir suberkite smulkintus ingredientus, palikdami 

dalį krapų papuošimui. 

6. Paragaukite ir pagardinkite druska. 

7. Supilkite sriubą į dubenėlius ir pabarstykite likusiais krapais. 

 

Papildomas patarimas: Kefyrą galite pakeisti paprastu augaliniu jogurtu arba sojų jogurtu ir 

nedėti kiaušinių – tokiu būdu šaltibarščius galės valgyti ir veganai.  
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