
Maitinimo organizavimas
2020

Parengė
Dietistė
Inga Gafarova
2020



Maitinimo organizavimo TA 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d59121f01cdd11eaadfcfdb735b57421?jfwid=166ic8stbd

Jogurtai ir varškės gaminiai 
su vaisiais ir uogomis 

10 g iš jų 0 pridėtinių cukrų

Trinti, džiovinti vaisiai ar 
uogos ar jų gaminiai

0 pridėtinių cukrų

Maitinimo paslaugos  
teikėjo pagaminti 

patiekalai, išskyrus desertus
5 g pridėtinių cukrų

Ankštiniai, ankštinės daržovės ir 
jų patiekalai

Ne mažiau, kaip 2 kartus/sav.

5 priedas

7 priedas



Maitinimo organizavimo TA (2)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d59121f01cdd11eaadfcfdb735b57421?jfwid=166ic8stbd

Miltai ir kruopos turi 
atitikti kokybės 

reikalavimus, nustatytus 
LR žemės ūkio ministro 

2001 m. kovo 8 d. įsakymu 
Nr. 52 „Dėl Privalomųjų grūdų, 

miltų ir kruopų kokybės 
reikalavimų“

Pakaitomis tiekiama riebi ir      
liesa jūrinė arba gėlo vandens  

žuvis.
Jei yra rizika, kad žuvyje liks 
smulkių ašakų, ji patiekiama 

malta.

4 priedas
6 priedas



Žuvies pasirinkimas

▪ Liesa žuvis iki 3% riebumo
Pvz.: ledžuvė, jūros lydeka, starkis, menkė ir k.t.

▪ Vidutinio riebumo žuvis nuo 3% iki 10%  
riebumo 

Pvz.: karšis, jūros ešerys, karpis, karosas it k.t.

▪ Riebi žuvis nuo 10% riebumo
Pvz.: lašiša, silkė, ungurys, nėgė ir k.t.



Naudingosios savybės: 

▪ Turi daug polinesočiųjų riebalų rūgščių.
Didžiausias omega-3 riebalų rūgščių šaltinis yra šiaurės jūrų ir vandenynų 
žuvys. Pastarųjų kiekis įvairiose žuvyse priklauso nuo jų rūšies ir kilmės. 
Omega-3 ir omega-6 riebalų rūgštys svarbios smegenų aktyvumui, normaliam 
odos funkcionavimui, organizmo atsparumui, kraujo klampumui ir krešumui, 
kraujospūdžiui. Nuo šių rūgščių santykio priklauso ląstelėse vykstančių 
procesų reguliacija.

▪ Gausu riebaluose tirpių vitaminų (A, D ir E) bei 
mineralinių medžiagų ir mikro elementų ( jodo, 
vario, cinko, seleno, fluoro, geležies, magnio). 

▪ Žuvyje daug lengvai virškinamų baltymų.



Atšaldytos žuvys

Atšaldymo metu žuvų audiniai sustandėja, 
padidėja audinių ir kraujo klampumas, sumažėja 
svoris.

Tai yra gera priemonė sumažinti ar sustabdyti 
bakterijų dauginimąsi bei gedimo procesus, 
pratęsiamas galiojimo laikas.



Žuvies atšildymas

• Atšildant žuvis, jose vyksta negrįžtami 
procesai, susiję su baltymų denatūracija, 
riebalų oksidacija ir skysčių išbėgimu. 

• Atšildytos sušaldytos žuvys praranda 
tamprumą ir elastingumą. 

• Yra nustatyta, kad atšildžius žemesnėje 
temperatūroje sušaldytas žuvis, gaunami 
mažesni svorio nuostoliai. 

• Kuo ilgiau laikomos sušaldytos žuvys, tuo būna 
didesni masės nuostoliai. 



Riebalai

Nesotieji

Mononesotieji Polinesotieji

Sotieji

Kambario 
temperatūroje 

skysti

Kambario 
temperatūroje 

būna kieti



Renkantis riebalus svarbu atkreipti 
dėmesį į: 

1. Riebalų kilmę ( augalinė ar gyvūninė)

2. Dominuojančių riebalų rūgščių rūšį 
(sočiosios, nesočiosios)

3. Kam bus naudojami riebalai (patiekalo 
pagardinimui, kepimui)

4. Kokioje temperatūroje bus vartojami riebalai



Riebalų pasirinkimas I

Gyvūninės kilmės riebalai- sviestas, kiaulės 
taukai.

Daugiausiai turi sočiųjų riebalų rūgščių ir yra 
stabilesni veikiant aukštai temperatūrai. 



Riebalų pasirinkimas II

Augalinės kilmės riebalai- riešutų, alyvuogių, 
kukurūzų, saulėgrąžų, rapsų, sojos pupelių, kviečių, 
kokosų aliejus.

Aliejus gali būti rafinuotas ( aliejus nuo augalo 
atskiriamas veikiant karščiu ir hidrauliniu slėgiu, 
valytas, nukvapintas ir nuskonintas) ir nerafinuotas
(spaudžiant tradiciniu būdu, pasižymi pradinės 
medžiagos skoniu ir aromatu, negalima kepti bei 
greitai oksiduojasi ir apkarsta).



Kepimo

Salotinis

Aliejus

Aukšto 
stabilumo 

Kepimui geriausia 
naudoti rafinuotus 

aliejus turinčius 
daugiausia sočiųjų r.r.  
Pvz.: kokosų, palmių, 

saulėgrąžų.

Tinkamiausi 
nerafinuoti aliejai, 

kuriuose gausu 
polinesočiųjų r.r bei  

mineralinių 
medžiagų.

Dalinai arba 
visiškai hidrinti

aliejai.



Hidrinti riebalai

Sukietintieji (hidrinti) riebalai gaunami veikiant 
aukštam slėgiui ir temperatūrai, nesočiuosius 
augalinius riebalus chemiškai verčiant į dirbtinius 
sočiuosius. Taip gaminami konditeriniai riebalai, 
margarinas. 

Proceso metu susidariusi transformuotoji riebalinė 
rūgštis yra viena iš toksiškiausių riebalų rūgščių, kuri 
kenkia kraujotakai, širdies veiklai, sukelia vėžinius 
susirgimus bei kitas lėtines ligas.



Skystuosiuose karštai spaustuose aliejuose 

transriebalai sudaro 15%, 

margarinuose ir konditeriniuose riebaluose 35–
50 %. 

Bet jei aliejus bus kaitinamas gaminat maistą 
susidarys naujos transformuotosios riebalų rūgštys ir 
laisvieji radikalai.

Vartojant kasdien transriebalai kaupiasi organizme ir 
sukelia lėtinius susirgimus.



❑ Kuo nesotesni riebalai, tuo lengviau jie skyla veikiant šiluma ir 
greičiau apkarsta.

❑ Mononesočiuosius aliejus (kaip alyvuogių aliejų) galima šildyti 
žemoje arba vidutinėje temperatūje.

❑ Sotieji riebalai daug atsparesni karščiui.

❑ Maisto kepimui labiausiai tinka ekologiškas sviestas, lydytas sviestas 
(ghee), kokosų ir palmių aliejai, su tam tikrais apribojimais –
alyvuogių aliejus.



Pritaikytas maitinimas

PAŽYMA
PRAŠYMAS

SUTIKIMAS

PARENGTAS 
VALGIARAŠTIS

• Pažyma Forma Nr. E027-1

•Pažymoje aiškiai išdėstytos alergiją ar   
maisto netoleravimą sukeliančios 
medžiagos (produktai)

• Vaiko tėvų kontaktai



Valgiaraščiai

Patiekalų

pakeitimai

Kopūstai, morkos ir kitos 
daržovės – ridikėlius, 

svogūnų laiškus ir pan.
Džiovintos prieskoninės 

žolelės – šviežius žalumynus

pagal sezoniškumą

Šaldytos uogos–Šviežias uogas
Rauginti kopūstai–Šviežius kopūstus

Burokėlių sriuba-Šaltibarščiai

salotų pasirinkimas

Daržovių sal. su jogurtu-
- Daržovių sal. su jogurtu

Daržovių sal. su neraf. al.-
- Daržovių sal. su neraf. al.

Kruopos – Kruopas
Ankštiniai – Ankštinius
Daržovės – Daržoves

5 proc.

pagal produktų grupę

daržovių  pasirinkimas



AČIŪ UŽ DĖMESĮ


