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SVEIKATOS  ALĖJA

žai žmonių per šaltą jį sezoną 
priauga po keletą kilogramų.  

„Toks dėsningumas egzistuo-
ja, – teigia dietologė K. Jasmon-
tienė. – Normalu, kad šaltu oru 
norisi šilto, sotesnio, riebesnio 
maisto, teikiančio daugiau ener-
gijos, nes jos organizmui šildy-
ti išeikvojame šiek tiek daugiau 
nei vasarą ar pavasarį. Išlaikyti 
balansą tarp gaunamos ir išei-
kvojamos energijos, neprisival-
gyti daugiau nei reikia, nepriaug-
ti svorio padeda paprasta profi-
laktinė priemonė – jau minėtas 
mitybos režimas. O šaltuoju metų 
laiku į savo dienotvarkę įtraukę 
mėgstamą sportą jausimės žva-
lesni, energingesni ir išeikvosime 
papildomas kalorijas.“ 

Pastaraisiais metais daugėja 
mokslinių įrodymų, kad trans-
riebalų (transriebalų rūgščių) 
vartojimas yra daugelio širdies 

Rudeninės 
mitybos

Violeta GUSTAITYTĖ

Kai norisi ko nors saldaus, vietoje 
saldumynų valgykite džiovintus 
ar šviežius vaisius, jie patenkins 
saldumo poreikį, kartu organizmas 
gaus naudingų medžiagų, vitaminų, 
ne tik kalorijų.

ir kraujagyslių ligų rizi-
kos faktorius. Dirbtiniai 

transriebalai susidaro che-
miniu būdu iš dalies hidrinant 
augalinį aliejų. Šio proceso metu 
augalinis aliejus paverčiamas 
pusiau kietais riebalais, nau-
dojamais margarine ir ruošiant 
greitą jį maistą. 

„Geriausiai žinomas trans-
riebalų turintis produktas – mar-
garinas. Jis plačiai naudojamas 
konditerijos gaminiuose, – tei-
gia dietologė K. Jasmontienė. – 
Transriebalai neigiamai veikia 
sveikatą, todėl jų reikėtų veng-
ti, o vaikams – visai nevartoti. 
Parduotuvėje renkantis gatavus 
gaminius, pravartu pasidomėti, 
ar jų sudėtyje nėra margarino. 
Kita vertus, saikingai (ne dau-
giau kaip po arbatinį šaukšte-
lį per dieną) margariną galėtų 
vartoti tie žmonės, kurie negali 
valgyti sviesto dėl jame esančių 
gyvūninės kilmės riebalų.“

Dirbtinių transriebalų gausu 
ne tik margarine, bet ir kulina-
riniuose riebaluose, daugumoje 
gruzdintų, greitojo maisto pro-
duktų, krekeriuose, parduotu-
vėje pirktuose keptuose maisto 
produktuose ir supakuotuose 
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Sezono gėrybės   
Rudenį gamta organizmą 

supurto natūraliu stresu: šiltą jį, 
šviesų jį metų laiką keičia šalta-
sis sezonas. Vien pagalvojus apie 
rudens darganą, apima nerimas –  
juk orų kaita veikia daugelį. Šal-
tuoju sezonu mažiau judame, 
tarsi siekdami, kad organizmas 
išsaugotų šilumą, norisi sotes-
nių, riebesnių patiekalų.   

„Mityba turi būti visaver-
tė visais metų laikais, – tvirti-
na gydytoja dietologė Kristina 
Jasmontienė. – Sezoniškumas, 
žinoma, turi įtakos. Kiekvieną 
sezoną turime pasinaudoti jo 
teikiamais privalumais. Rudenį 
gausu įvairių daržovių – cuki-
nijų, moliūgų, morkų, kopūstų, 
šparaginių pupelių ir kt. Būtų 
keista, jei šių šviežių ir vertin-
gų daržovių rudenį nevalgytume 
daugiau nei pavasarį ar vasaros 
pradžioje.“

Mitybos įtaka žmogaus savi-
jautai labai didelė. Ji visais metų 
laikais turi atitikti rekomendaci-
jas, organizmui būtina gauti tam 
tikrą kiekį vitaminų, mineralų, 
maisto medžiagų. 

Sukaupti mineralų ir vita-
minų atsargų beveik neįmano-

tologė K. Jasmontienė. –  
Per dieną žmogus privalo 
pavalgyti tris kartus: pus-
ryčius, pietus bei vakarienę, ir 
bent vieną kartą, o geriausia – du, 
užkąsti. Taip maitinantis ir ener-
gijos nepritrūks, būsite darbingi, 
ir svorio nepriaugsite, nereikės 
galvoti, ką daryti su papildomais 
kilogramais.“

Reguliar i mityba padeda 
išlaikyti stabilų gliukozės kiekį 
kraujyje. Kai jis mažas, atsiranda 
mieguistumas, trūksta energijos, 
svaigsta galva. Laikantis mity-
bos režimo nevargina alkio jaus-
mas, paprastai trukdantis sutelk-
ti dėmesį, produktyviai dirbti. 

Dalis žmonių užkandžiams 
renkasi bandelę, sausainių ar 
kitų saldumynų su kava ar arba-
ta. Taip užkandus greitai padi-
dėja gliukozės kiekis kraujyje, 
atsiranda daugiau energijos, 
tačiau tai – vadinamieji „grei-
tieji“ angliavandeniai: jie greitai 
padidina gliukozės kiekį, tačiau 
netrukus jis vėl sumažėja, ir 
žmogus pajunta alkį. Užkan-
džiaujant „greitaisiais“ anglia-
vandeniais ne tik vargina alkio 
jausmas, bet ir kyla rizika pri-
augti svorio.  

Dietologė pataria užkan-
džiams vietoje saldumynų rink-
t is lėtai įsisavinamų anglia-
vandenių turinčius maisto pro-
duktus, kurie gliukozės kiekio 
kraujyje nedidina staiga, ilgiau 
išlaiko jį stabilų. 

„Racionaliau rinktis tuos 
maisto produktus, kurie tei-
kia kokybišką energiją, – sako 
gydytoja dietologė K. Jasmon-
t ienė. – Jeigu norisi ko nors 
saldaus, vietoje saldumynų val-
gykite džiovintus ar šviežius 
vaisius: jie patenkins saldumo 
poreikį, kartu organizmas gaus 
naudingų medžiagų, vitaminų, 
ne tik kalorijų.“ 

Pavojingi riebalai 
Atvėsus orams dažnas val-

go sočiau nei įprastai, o sotesni 
patiekalai – papildomi kilogra-
mai. Taip maitindamiesi nema-

ma, išskyrus nedidelį kiekį rie-
baluose tirpių vitaminų (A, E, 
K, D). Valgydami daug morkų, 
įvairių geltonos bei oranžinės 
spalvos vaisių, pomidorų, rau-
donų paprikų sukaupsime šiek 
tiek vitamino A, o iš žalialapių 
daržovių – kopūstų, brokolių, 
špinatų – vitamino K. 

„Suprantama, saulė turi įta-
kos energijos kiekiui kiekvie-
ną dieną. Kai rudenį jos vis 
mažiau, jaučiamės prasčiau, 
tačiau jei rytais nepusryčiauja-
me, nepriklausomai nuo to, ar 
būtų ruduo, žiema, pavasaris ar 
vasara, prieš pietus visuomet 
vargins mieguistumas, apatija. 
Žmogus nedarbingas jausis jau 
vien dėl energijos, kurios galėjo 
gauti papusryčiavęs, stygiaus“, – 
aiškina dietologė.

Alternatyva  
saldumynams 

Sveikata, gera savijauta besi-
rūpinantis žmogus turėtų laiky-
tis mitybos režimo. 

„Šaltuoju metų laiku mitybos 
režimas, kaip profilaktinė prie-
monė nuo persivalgymo ir ener-
gijai, darbingumui palaikyti, yra 
nepaprastai svarbus, – teigia die-

užkandžiuose (glaistytose spur-
gose, spragėsiuose, gruzdintose 
bulvytėse, gruzdintoje džiūvė-
sėliuose apvoliotoje vištienoje 
ir kt.).

Vaisių ir daržovių – 
kasdien

Tinkama mityba gali tap-
ti puikiu vaistu nuo rudeninės 
depresijos. Ilgėjant tamsiajam 
paros metui, mažėjant saulės ir 
dienos šviesos, žmogaus sme-
genyse sut r inka melatonino 
gamyba. Dėl šių pakitimų padi-
dėja miego poreikis, ima trūk-
ti energijos, jaučiamas bendras 
silpnumas, apima bloga nuotai-
ka, padidėja apetitas, atsiranda 
didesnis saldumynų, riebaus 
maisto potraukis. 

„Melatonino gamybą sure-
guliuos tik saulė ir šviesa, tačiau 
tinkamai valgant organizme gali 
pasigaminti daugiau serotonino, –  
aiškina dietologė. – Nėra stebu-
klingų produktų, kurie visiškai 
praskaidrintų nuotaiką, kita ver-
tus, nuo saldumynų pasigamina 
daugiau serotonino, nuotaika 
šiek tiek pagerėja. Tačiau sal-
dumynai saldumynams nelygu. 
Moksliniais tyrimais įrodyta, 

Trumpėjant dienoms, mažėjant saulės ap-
ima prislėgta nuotaika, trūksta energijos, 
mažėja darbingumas, dažnas jaučiasi mie-
guistas. Tokią savijautą gali lemti netinka-
mas maistas, žalingi valgymo įpročiai. 

kad kartais suvalgyti juodojo 
šokolado yra sveika. Tik, žino-
ma, mėgautis juo reikia nedide-
lėmis porcijomis ir nedažnai.“ 

Ilgesnį sotumo jausmą tei-
kia, nuotaiką gerina ir bulvės, 
tačiau dietologė perspėja: net ir 
šaltuoju sezonu jų nereikėtų val-
gyti kasdien, užteks keleto kartų 
per savaitę.

Nuo patiriamos įtampos, stre-
sų, sezoninės depresijos žmogaus 
organizme susidaro daug lais-
vų jų radikalų. Jie ardo ląstelių 
sieneles, silpnina kraujagysles, 
ilgainiui pakitimai gali išsivys-
tyti į rimtą ligą. Su laisvaisiais 
radikalais žmogaus organizmui 
kovoti padeda antioksidantai –  
vitaminai, mineralai ir kitos 
maisto medžiagos, nuo žalin-
go poveikio saugančios ląsteles, 
imuninę sistemą.

„Antioksidantų gausu vaisiuo-
se ir daržovėse, – sako K. Jasmon-
tienė. – Pagrindiniai – vitaminai C 
ir E, beta karotinoidai, selenas ir 
kiti. Todėl vaisių ir daržovių per 
dieną turime suvalgyti 400–500 
gramų. Daugeliui tai – nelengva 
užduotis, tyrimai rodo, kad lie-
tuviai vaisių ir daržovių valgo 
nepakankamai“. 

VERTA ŽINOTI 
  z Pagal tai, kiek vitaminų ir kitų veiklių jų medžia-

gų turi, skiriamos kopūstinės, ankštinės, tamsiai žalių 
lapų, oranžinės spalvos ir česnakinės daržovės. Kad 
sukauptume visą spektrą naudingų medžiagų, būtina 
kasdien suvalgyti bent po vieną daržovę iš visų penkių 
minėtų grupių. 

  z Valgant kopūstus bei tamsiai žalių lapų daržoves, 
kuriose yra vitamino K, anksčiau buvo patariama ant 
jų užlašinti aliejaus, kad organizmas pasisavintų vita-
minus. Dabar to daryti neberekomenduojama, kadangi 
riebalų turi ne tik riebus maistas. 

  z Žalialapės daržovės yra ir geležies šaltinis, tačiau 
jų geležį organizmas pasisavina labai sunkiai. Valgant 
šias daržoves reikia ant jų užlašinti citrinos sulčių, nes 
jose esantis vitaminas C pagerina geležies pasisavinimą.
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