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Informacijos sklaida rūpinasi Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras,
finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė iš visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos.

KOVO NR. 43

Garsus vokiečių rašytojas Henrikas Heinė yra
sakęs: „Gamta kaip didis poetas sugeba ir
menkiausiomis priemonėmis pasiekti didžiausią
efektą“. Tikimės, kad bundanti gamta atneš
džiaugsmo ne tik akims, bet ir užpildys juo mūsų
širdis, o dienas praskaidrinanti šviesa užlies visą
kūną. Tad kviečiame pavasariu mėgautis su
jaukiu skaitiniu apie sveikatą!
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KOVO 20 D. – PASAULINĖ BURNOS SVEIKATOS DIENA
Pasaulinė burnos sveikatos diena pirmą kartą paskelbta 2007 m. Pasaulio odontologų federacijos
(FDI) ir buvo minima rugsėjo 12 d., FDI įkūrėjo dr.
Charlesʼo Godonʼo gimimo dieną. 2012 m. rugpjūčio
29 – rugsėjo 1 d. vykusiame jubiliejiniame 100-ajame
FDI kongrese kovo 20-oji buvo paskelbta Pasauline
burnos sveikatos diena, oficialiai pradėta minėti nuo
2013 m.
KODĖL MINIME BURNOS SVEIKATOS DIENĄ?
Dauguma žmonių kenčia nuo burnos ligų visą savo gyvenimą. Daugelio šių ligų galima išvengti didinant informuotumą, paramą ir finansavimą prevencijai ir gydymo
programoms. Šią dieną specialistai nori priminti visuomenei burnos sveikatos išsaugojimo svarbą ir priemones, nes
sveiki dantys padeda išsaugoti bendrą žmogaus sveikatą.
KODĖL KOVO 20 D.?
Pripažįstama kad:
• senjorai privalo turėti bent 20 natūralių dantų, kad
būtų laikomi sveikais;
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• vaikai turi turėti 20 pieninių dantų;
• sveiki suaugę žmonės turi turėti 32 dantis ir nė vieno
pažeisto dantų ėduonies;
• pastarąjį teiginį galima užkoduoti skaičiais 3, 2, 0 – tai
yra būtent trečio metų mėnesio, kovo, 20 dienos
skaitmeninė išraiška.
KOKIE RIZIKOS FAKTORIAI?
Burnos sveikata priklauso nuo įvairių rizikos faktorių. Pavyzdžiui, amžiaus, paveldimų ligų, mitybos ir kt. Nevisavertė mityba, pernelyg didelio cukraus kiekio vartojimas,
perdirbtas maistas ir gaivieji gėrimai yra pagrindinis burnos ligų rizikos veiksnys. Tabako vartojimas didina riziką
susirgti burnos vėžiu. Taip pat pakitusi dantų spalva, blogas kvapas gali sąlygoti ankstyvą dantų praradimą ir skonio bei kvapo netekimą.
Prasta burnos higiena turi ilgalaikių pasekmių burnai ir
kūnui. Dantų ėduonis gali sukelti diskomfortą, skausmą.
Negydoma dantenų infekcija ilgainiui gali sukelti dantų praradimą ir padidinti riziką susirgti diabetu ar širdies
ligomis.

PRAKTIKUOKITE GERUS BURNOS HIGIENOS
ĮPROČIUS
Visi norime turėti gražius, baltus, sveikus dantis. Gražios
šypsenos paslaptis – tai tinkama dantukų priežiūra nuo
pat jų vystymosi pradžios.
Dar besilaukianti mama turėtų pradėti rūpintis būsimo kūdikio dantukais. Sveikas organizmas bei tinkama
mityba, reguliarūs vizitai pas odontologą, žalingų įpročių
nebuvimas – tai pagrindas sveikų dantukų formavimuisi.
Valykite dantis kasdien du kartus po dvi minutes. Reiktų
naudoti minkštą dantų šepetėlį ir pastą su fluoridu. Šepetėlį nauju reikia keisti kas du–tris mėnesius, persirgus
infekcinėmis ligomis, taip pat nepamiršti kitų burnos higienos priemonių: tarpdančių siūlo, burnos skalavimo skysčio, dantų krapštukų.
FDI burnos sveikatą apibrėžia kaip galimybę kalbėti,
šypsotis, ragauti, kramtyti, nuryti, gyventi be skausmo, diskomforto ar ligų. Ir visai nesvarbu, kokio Jūs amžiaus – 5,
25 ar 85 metų – burnos sveikata yra gyvybiškai svarbi Jūsų
bendrai sveikatai ir gerai savijautai.

„Siek tapti ne sėkmingu žmogumi, o žmogumi, kuriam svarbios vertybės.“ Albert Einstein

KOVO 24-OJI – PASAULINĖ TUBERKULIOZĖS DIENA
Kiekvienais metais kovo 24 d. pasaulyje pažymima
Pasaulinė tuberkuliozės (TB) diena. Liga plinta per
orą, o pagrindinis šaltinis yra žmogus, sergantis atvira plaučių TB forma. Negydoma TB sergantis žmogus
gali mirti.
Tuberkuliozės požymiai priklauso nuo to, kurioje kūno vietoje dauginasi ligos sukėlėjas. Liga dažniausiai pažeidžia
plaučius ir pasireiškia šiais požymiais:
• sunkus kosulys, trunkantis ilgiau kaip 3 savaites;
• skausmas krūtinėje;
• skreplių, kraujo atkosėjimas;
• silpnumas, nuovargis;
• svorio mažėjimas;
• apetito stoka;
• drebulys;
• karščiavimas;
• naktinis prakaitavimas.
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Ne visi užsikrėtę tuberkuliozės bakterijomis suserga šia
liga. Tuberkulioze užsikrėtę, bet šia liga nesergantys žmonės nieko nejunta ir gali niekada nesusirgti.
Daugumos žmonių, kurie įkvepia tuberkuliozės bakterijų ir užsikrečia, organizmas pajėgia kovoti su bakterijomis
ir sustabdyti jų dauginimąsi. Bakterijos tampa neaktyvios,
bet lieka gyventi organizme ir gali vėl suaktyvėti vėliau.
Daugelis infekuotų tuberkuliozės bakterijomis žmonių niekada nesuserga plaučių tuberkulioze.

• esate užsikrėtęs ŽIV ar turite kitų sveikatos sutrikimų,
kurie silpnina imuninę sistemą ir kelia Jums grėsmę
susirgti tuberkulioze;
• Jums yra pasireiškę tuberkuliozės simptomai;
• esate iš šalies, kurioje tuberkuliozė yra labai paplitusi
(daugiausiai Lotynų Amerikos ir Karibų jūros baseino
šalyse, Afrikoje, Azijoje, Rytų Europoje ir Rusijoje);
• Jūs gyvenate laikinuose nakvynės namuose, migrantų stovykloje, kalėjime ar pataisos namuose, taip pat
slaugos namuose, kur tuberkuliozės paplitimas yra
didesnis;
• daug ir seniai rūkote, piktnaudžiaujate alkoholiu, švirkščiatės narkotikus;
• taip pat tikrintis, ar neserga tuberkulioze, privalo asmenys, dirbantys maisto tvarkymo įmonėse, sveikatos
priežiūros įstaigose, vaikų ugdymo įstaigose, teikiantys
paslaugas gyventojams.

Jums reikėtų pasitikrinti dėl tuberkuliozės, jeigu:
• Jūs daug laiko praleidote su asmeniu, kuris, kaip žinoma ar įtariama, serga tuberkulioze;

Tuberkuliozė išgydoma, jei sergantis šia liga asmuo
kreipiasi medicininės pagalbos ir vartoja visus gydytojo paskirtus vaistus visą nustatytą laiką!

Didžiausią riziką susirgti TB turi:
• asmenys, turėję artimą sąlytį (ilgai ir artimai bendravę)
su sergančiu atvira plaučių TB;
• asmenys, infekuoti žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV);
• asmenys, turintys priklausomybių, pvz., alkoholiui;
• vaikai;
• imigrantai iš šalių, kuriose didelis sergamumas TB.

„Jeigu atsuksite veidą į saulės šviesą, nematysite šešėlių.“ Hellen Keller

NETRADICINĖ PAMOKA ,,ZUMBA FITNESS PARTY“
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistai š. m. vasario 12 d. organizavo netradicinę pamoką ,,Zumba Fitness Party“. Pamoką vedė profesionali
zumbos instruktorė Aistė iš Kauno.
Zumba – šokių fitnesas, kilęs Lotynų Amerikoje, Kolumbijoje, kuriame susipina begalė šokių stilių: salsa, bačiata,
kumbija, regetonas, tango, flamenko ir daugybė kitose šalyse kilusių šokių stilių, dėl to zumba dar vadinama kelione
aplink pasaulį.

Šioje netradicinėje pamokoje dalyvavo daugiau
kaip 100 moksleivių, kurie smagiai ir aktyviai praleido
penktadienio popietę, o Visuomenės sveikatos biuro
specialistai džiaugiasi jaunimo aktyvumu ir įsitraukimu
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į šią sportinę veiklą. Reikia pabrėžti, kad mokytojai ir
ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistai taip
pat neliko nuošalyje, stengėsi įsilieti į jaunimo gretas
ir kartu pajudėti. Prieš atsisveikindami visi drauge atliko naująjį šokį pagal grupės „The Roop“ dainą „Discoteque“ .
KODĖL FIZINIS AKTYVUMAS YRA SVARBUS?
Fizinis aktyvumas stiprina raumenis ir sąnarius bei
mažina pavojų susirgti lėtinėmis ligomis. Jis taip pat
padeda stiprinti savigarbą ir pasitikėjimą savimi bei
sumažinti stresą ir nerimą. Fizinis aktyvumas netgi
daro naudingą poveikį mokymosi rezultatams. Veiksniai, kurie gali turėti įtakos mokinių mokymosi sėkmei
– kognityviniai įgūdžiai ir gebėjimai (sugebėjimas su-

sikaupti, atmintis, žodinis bendravimas), akademinė
elgsena (įsitraukimas, užduočiai įvykdyti skirtas laikas,
ne mokykloje atliekamos užduotys, elgesys visuomenėje) ir akademinė sėkmė (pažymiai, įvertinimai, testai)
– aiškiai atskleidžia fizinio aktyvumo svarbą. Taip pat
akivaizdu, kad vaikai ir paaugliai, kurie negali užsiimti
kokybiška sportine veikla, yra nuskriausti.
Siekiant geresnės jaunimo sveikatos, reikia:
• skatinti įvairių sektorių bendradarbiavimą;
• formuoti tinkamus sveikos gyvensenos įgūdžius;
• didinti jaunuolių sveikatos raštingumą ir atsakomybės už savo sveikatą supratimą;
• plėsti visiems prieinamas sveikatos priežiūros
paslaugas.

„Tikras draugas nepastebi Jūsų nesėkmių ir toleruoja„Citatos
Jūsų pasisekimus.“
tekstas“ Citatos
Dougautorius
Larson

AUGANT VAIKUI DAUGĖJA IR
SVEIKATOS SUTRIKIMŲ
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras kasmet vykdo ikimokyklinio amžiaus
vaikų sveikatos stebėseną. Atlikus 2020 m. Klaipėdos miesto ikimokyklines ugdymo
įstaigas lankančių vaikų profilaktinių sveikatos duomenų analizę, paaiškėjo, kad
dažniausiai vaikai sirgo kvėpavimo, virškinimo sistemos bei infekcinėmis ir parazitų
sukeliamomis ligomis.
Vaikų sveikatos būklės analizės rezultatai
rodo, jog 85,2 proc. vaikų ugdymo veikloje gali dalyvauti be apribojimų, didžiausia tokių vaikų dalis yra lopšelio grupėse (91,2 proc.). Dažniausiai jauniesiems
klaipėdiečiams nustatomos kvėpavimo
sistemos ligos (13,2/1 000 vaikų), iš kurių dominuoja viršutinių kvėpavimo takų
(4,4/1 000 vaikų), infekcijų ir parazitų sukeliamos ligos (9,8/1 000 vaikų), iš kurių
dominuoja žarnyno infekcijos (1,5/1 000
vaikų) bei virškinimo sistemos ligos (9,3/1
000 vaikų), iš kurių dominuoja dantų ligos (7,3/1 000 vaikų).
Remiantis 2020 m. profilaktiniais dantų ir žandikaulių patikrinimų duomenimis,
nustatyta, kad vaikams augant didėja
ėduonies paplitimas. Tokia pati tendencija pastebima ir su sąkandžio patologijų
paplitimu. Ėduonies intensyvumas yra
vienas reikšmingiausių rodiklių siekiant
įvertinti burnos sveikatą, jam išreikšti naudojamas KPI indeksas, rodantis K – kario-
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zinių, P – plombuotų ir I – dėl karieso išrautų dantų skaičių. Tarp Klaipėdos miesto
ikimokyklines ugdymo įstaigas lankančių
vaikų šis indeksas 1–3 m. amžius grupėje
yra labai žemas, 4–5 m. – žemas, 6–7 m.
– vidutinis.
Su antsvorio problemomis susiduria
6,7 proc. Klaipėdos miesto ikimokyklines ugdymo įstaigas lankančių vaikų, o
3,3 proc. yra nutukę. Didžiausia tokių vaikų dalis buvo priešmokyklinėse ugdymo
grupėse. Lyginant su praėjusiais metais
padidėjo per didelį kūno svorį turinčių vaikų skaičius.
Visuomenės sveikatos specialistai primena, jog kasmetiniai vaiko sveikatos patikrinimai padeda laiku diagnozuoti ligas
ir sutrikimus bei jų išvengti. Nuolat profilaktiškai tikrinant vaiko sveikatą galima
stebėti, ar jo būklė atitinka būdingas jo
amžiaus augimo ir vystymosi normas. Nustačius pakitimų, reikia imtis veiksmingų
priemonių sveikatos problemoms spręsti.

„Laimė nėra tai, kas jau paruošta. Ji atsiranda iš tavo paties veiksmų.“ Dalai Lama

SERGAME LYTIŠKAI PLINTANČIA LIGA, BET TO NEŽINOME?
Neretai pasitaiko lytiškai plintančių infekcijų (LPI), kurios nesukelia jokių simptomų.
Jie gali atsirasti kiek vėliau (po savaitės, mėnesio ar daugiau) arba išvis neatsirasti.
Tokiu atveju, kai nėra jaučiami simptomai, diagnozuoti ligą gali tik gydytojai, atlikę
specialius tyrimus. Net ir tada, kai nejaučiama jokių simptomų, žmogus gali užkrėsti
kitą asmenį LPI.
Vienoms infekcijoms diagnozuoti imamas mėginys (išskyros) iš vaginos ar gimdos
kaklelio, varpos, kartais iš burnos ir išeinamosios angos, kitoms (pvz., ŽIV, sifilio ir kt.)
– kraujas iš venos.
Ne visos LPI yra išgydomos. Pavyzdžiui, sifilis, chlamidiozė, gonorėja ir kitos gali
būti išgydomos, tačiau virusų sukeltos infekcijos, pvz., ŽIV, genitalijų karpos, herpesas ir kt., yra lėtinės ir neišgydomos, bet jų eigą galima kontroliuoti su tam tikrais medikamentais. LPI gydymas bus sėkmingas tik tada, kai bus gydomas ir susirgusiojo
asmens partneris.
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LPI dažniausiai užsikrečiama lytinių santykių metu. Norint sumažinti riziką užsikrėsti, patikimiausias būdas – susilaikyti nuo lytinių santykių. Riziką susirgti LPI sumažina prezervatyvų naudojimas lytinių santykių metu (vaginalinių, analinių, oralinių).
Neįprasti skausmai (gali būti ir šlapinantis), niežulys, bėrimai, opos, baltos apnašos
bei išskyros ir (ar) kraujas iš lytinių takų – pirmieji signalai, kad reikia kuo greičiau
apsilankyti pas gydytoją ir susilaikyti nuo lytinių santykių. Tai gali būti ženklas, kad
užsikrėtėte LPI.
Lytiškai plintančios infekcijos: ŽIV, chlamidinė infekcija, chlamidiozė, gonorėja, sifilis, gonokokinė infekcija, lytinių organų herpesvirusinė infekcija, trichomonozė, virusinis hepatitas B, žmogaus papilomos virusinė infekcija.
Lytinė sveikata yra vienas iš svarbiausių kokybiško gyvenimo kriterijų, tad norint
išvengti užsikrėtimo LPI, patariama turėti ilgalaikius abipusius monogaminius lytinius
santykius, vengti atsitiktinių santykių, naudoti apsaugines priemones (prezervatyvus)
bei skiepytis nuo virusinio hepatito B, A, žmogaus papilomos viruso ir kt.

„Neprotinga bijoti to, kas neišvengiama.“ Imanuelis Kantas

RŪKYMAS SKATINA ŠIRDIES LIGŲ ATSIRADIMĄ IR APSUNKINA COVID-19 EIGĄ
Rūkymas reikšmingai didina riziką susirgti širdies ligomis. Kas penkta mirtis
nuo širdies ir kraujagyslių ligų yra susijusi su rūkymu, ir kasmet tai sąlygoja
apie 1,9 mln. gyvybių praradimą. Pažymima, kad elektroninių cigarečių rūkymas, taip pat kaip ir kitų klasikinių tabako gaminių naudojimas, prisideda
prie šių rodiklių augimo. Pastebima, kad rūkymas sukelia kraujospūdžio padidėjimą, o esant šiai kontraindikacijai fiksuojamas ir sudėtingesnis persirgimas COVID-19.

Svarbu žinoti, kad:
• 68 proc. italų, mirusių nuo COVID-19, pasižymėjo aukštu kraujo spaudimu;
• 43 proc. ispanų, mirusių nuo COVID-19, sirgo gretutinėmis širdies ligomis.
Yra įrodymų, kad, metus rūkyti (taip pat ir pasyviai), per metus rizika susirgti širdies
ligomis sumažėja net 50 proc. Rūkymo metimas yra viena iš svarbiausių priemonių,
siekiant sumažinti sergamumą širdies ligomis. Gal šiandien yra ta diena, kai apsispręsite mesti rūkyti? Kur kreiptis, norint gauti pagalbą metant rūkyti Klaipėdoje ir
Neringoje?
Atsakymus rasite https://nerukysiu.lt/kur-kreiptis-pagalbos/
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„Mažai svarbu yra tai, ką mes galvojame ar ką mes žinome, ar kuo mes tikime. Svarbiausia yra tai, ką mes darome.“ John Ruskin

SŪRAUS SKONIO KAINA
Tikriausiai visi žino, kad rekomenduojamas druskos
kiekis per parą suaugusiam žmogui neturėtų viršyti 5
gramų. Tačiau pastebima, kad dažnai Europoje druskos suvartojama daugiau nei rekomenduojama – net
9–12 gramų per parą.
2018–2020 metais Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto, Vilniaus medicinos draugijos mokslininkai kartu su Pasaulio
sveikatos organizacija vykdė Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo finansuojamą projektą NATRIJOD,
kurio metu buvo nustatyti Lietuvos gyventojų suvartojami
druskos (natrio), kalio ir jodo kiekiai. Tyrime dalyvavo 1034
asmenys ir jo metu buvo nustatyta, jog suaugę Lietuvos
gyventojai vidutiniškai druskos suvartoja 10 g per dieną. Tik
12,5 % populiacijos suvartoja 5 ir mažiau gramų druskos per
dieną.
Žmonės visame pasaulyje vartoja daugiau energijos turinčio maisto, kuriame dažniausiai daugiau sočiųjų riebalų,
cukraus ar druskos, taip pat šis maistas turi didesnį kalorijų skaičių. Todėl nieko nuostabaus, kad apie 75 % druskos
mes gauname iš perdirbtų maisto produktų: mėsos gaminių (saliamio, kumpio), sūrio ar bulvių traškučių, taip pat iš
patiekalų, paruoštų ne namuose.
Gausus druskos vartojimas lemia kraujospūdžio padidėjimą – tai yra širdies ir kraujagyslių, inkstų ligų pranašas.
Daugiau kaip pusei žmonių, vyresnių nei 50 metų, nustatomas didesnis kraujo spaudimas. Nuo širdies ir kraujagyslių
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ligų Lietuvoje miršta daugiau nei 50 % žmonių. Vartoti per
daug druskos pavojinga net ir vaikams, nes tai ilgainiui lems
kraujospūdžio padidėjimą. Sūriai valgantys vaikai dažniau
turi antsvorio. Sumažinus druskos suvartojimą bent 3 gramais per dieną, būtų išvengta 12 % mirčių nuo insulto ir 9 %
mirčių nuo širdies ir kraujagyslių ligų! Mažindami druskos
vartojimą, saugome savo sveikatą!
Puikus pavyzdys pasaulyje yra Suomija. Ši šalis druskos
mažinimo veiksmų ėmėsi dar aštuntame XX amžiaus dešimtmetyje. 1993 metais buvo įvestas privalomas druskos
ženklinimas, o produktai, kuriuose buvo ypač didelis druskos kiekis, taip pat turėjo būti su įspėjamosiomis etiketėmis. Druskos suvartojimas Suomijoje sumažėjo nuo 12 iki
6,8 gramų per parą vienam žmogui. Sumažėjus suvartojamos druskos kiekiui pastebėtas ir hipertenzijos, širdies ligų
bei insulto atvejų sumažėjimas.
Kiekvienas iš mūsų galime sau padėti sumažinti druskos kiekio vartojimą. Būdami maisto prekių parduotuvėse
atkreipkime dėmesį į ant produkto nurodytą druskos kiekį. Renkantis prekes labai gelbsti ant pakuočių pažymėtas
rakto skylutės simbolis, kuris rodo, kad produkte mažesnis
sočiųjų riebalų, cukraus, druskos kiekis, taip pat yra daugiau skaidulinių medžiagų. Rinkdamiesi šiuo ženklu pažymėtus maisto produktus, esate tikri, jog jie palankesni Jūsų
sveiktai.
Druską naudojame maisto gamyboje siekdami stiprinti
skonį, bet ar galime ją kuo nors pakeisti? Žinoma, kad taip!

Keletas patarimų:
1. Gaminant maistą svarbų vaidmenį atlieka citrusiniai vaisiai, pvz., citrinos, žaliosios citrinos, arba actas. Rūgštis
šiek tiek panaši į druską, nes ji padeda išryškinti natūralų maisto skonį.
2. Džiovintos žolelės ir prieskoniai per laiką praranda savo
skonį ir aromatą, todėl patartina žolelių ir prieskonių indelius pažymėti datomis ir jų turinį keisti kas 6–12 mėn.,
kad būtų galima džiaugtis išraiškingu patiekalų skoniu.
3. Šviežios prieskoninės žolelės ne tik suteikia ryškumo
lėkštėje, bet ir pagyvina patiekalo skonį, taip pat jas
galima naudoti ruošiant įvairias salotas. Vertėtų dažniau
savo šaldytuve turėti kalendros, bazilikų, rozmarinų,
krapų ar čiobrelių.
Taip pat svarbu žinoti, jog galite patys sąmoningai mažinti
druskos kiekį gamindami namuose. Mūsų skonio receptoriai geba adaptuotis prie kintančio druskos kiekio. Jeigu tai
darysime pamažu, mūsų skonio receptoriai pripras, ir laikui
bėgant net nepajusime, kad patiekale trūksta druskos. Šis
metodas taip pat tinka siekiant sumažinti ir cukraus kiekį
savo mityboje.
Rūpintis savimi niekada nėra vėlu, mityba yra vienas iš
svarbiausių veiksnių, lemiančių mūsų sveikatą, todėl vartodami tam tikrus produktus, pagalvokite apie jų naudą ir
stenkitės siekti sveikatai palankios mitybos kiekvieną dieną. Sveikata brangiausias turtas, kuris dažnai priklauso nuo
mūsų pačių.
Jeigu turite klausimų ar norite gerinti savo mitybą, susisiekite el. paštu urte@sveikatosbiuras.lt.

„Žingsniuoju iš lėto, bet niekada nežengiu atgal.“ Abraham Lincoln

MITYBOS SPECIALISČIŲ
KOMENTARAS:
Brokoliai – puikus vitamino
C šaltinis. Brokoliai turi daug
maistinių skaidulų, todėl yra lengvai virškinami, ilgam suteikia
sotumo jausmą, juose gausu kalio ir magnio, B grupės vitaminų,
būtinų nervų sistemai, geležies,
beta karoteno, kuris reikalingas
vitamino D metabolizmui.

SVEIKATAI PALANKŪS RECEPTAI
Pamažu šylant orams, pietums ar vakarienei norisi
kažko lengvo ir gaivaus. Tad siūlome išbandyti du lengvai pagaminamus ir gardžius patiekalus.
Kovo 22-oji – Pasaulinė vandens diena. Tad norime priminti,
jog reikia nepamiršti pakankamai jo išgerti. Vandens terpėje vyksta virškinimo procesai, įsisavinamas maistas, kartu
su vandeniu pasišalina kenksmingos medžiagos, reguliuojama organizmo temperatūra. Taip pat vanduo svarbus užtikrinant deguonies ir kitų reikalingų medžiagų išnešiojimą
po kraują.

Vandenį galima gardintis įvairiais vaisiais, daržovėmis ar žolelėmis.
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SRIUBA SU JAUTIENOS GABALIUKAIS IR
ŽIEDINIAIS KOPŪSTAIS / BROKOLIAIS
4 porcijos, vienoje porcijoje (180/30) yra 9,5 g baltymų,
6,4 g riebalų, 4,3 g angliavandenių, 106,4 kcal.
Ingredientai:
• vanduo – 640 ml;
• jautienos kumpinė – 175 g atvėsintos arba 180 g šaldytos;
• morkos – 60 g;
• salierų šaknys – 55 g;
• svogūnai – 25 g;
• saulėgrąžų aliejus – 12 g;
• brokoliai – 350 g arba žiediniai kopūstai – 270 g.

Gaminimas:
1. Morkas, svogūnus, salierus nuvalyti, nuplauti, susmulkinti, pakepinti su aliejumi 3–5 min.
2. Jautienos kumpinę nuplauti, supjaustyti kubeliais, dėti į
verdantį vandenį, virti 15–30 min.
3. Iki virimo pabaigos likus 5 min., sudėti brokolius / žiedinius kopūstus, pakepintas daržoves ir prieskonius.

„Ne jėga, o atkaklumas nulemia didelių darbų įvykdymą.“ Samuel Johnson

GRIKIŲ KRUOPŲ KOTLETUKAI SU SŪRIU
4 porcijos, vienoje porcijoje (140) yra 9,6 g baltymų, 8 g riebalų, 38
g angliavandenių, 264,2 kcal.
Ingredientai:
•
•
•
•
•
•
•

grikių kruopos – 180 g;
vanduo – 635 ml;
kiaušinis – 1 nedidelis;
svogūnai – 30 g;
saulėgrąžų aliejus – 12 g;
fermentinis sūris 45–50 % rieb. – 40 g;
miltai (avižiniai, grikių, kukurūzų, kvietiniai, viso grūdo) – 40 g.

Gaminimas:
1. Grikių kruopas nuplauti, suberti į verdantį vandenį, virti, kol suminkštės (virimo laikas nurodytas ant gaminio pakuotės), atvėsinti.
2. Svogūnus nuvalyti, nuplauti, susmulkinti, pakepinti su aliejumi 3–5
min., atvėsinti.
3. Sutarkuoti sūrį.
4. Į kruopas įmušti kiaušinį, suberti miltus, prieskonius, sudėti pakeptus svogūnus, sūrį. Viską išmaišyti.
5. Formuoti kotletukus. Kepti konvekcinėje krosnyje / orkaitėje (įvyniojus į popierių / foliją) 180–220 °C temperatūroje 15–25 min.

Grikių kotletukus rekomenduojama pagardinti natūraliu jogurtu ar
naminiu pomidorų padažu. Garnyrui puikiai tiks šviežių daržovių
salotos.

SKANAUS!
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MITYBOS SPECIALISČIŲ
KOMENTARAS:
Grikiai yra vienas iš geriausių
maistinių skaidulų šaltinių. Taip
pat grikiai yra geras B grupės
vitaminų šaltinis, ypač vitamino B2 ir B3, apsaugančių nuo
nervinių susirgimų. Be to, tai ir
ypač vertingas mineralų šaltinis, jame gausu vario, magnio,
mangano ir fosforo.

„Citatos
tekstas“
Citatos autorius
„Pasiektas tikslas retai išlaiko tą žavesį, kurį turėjo
tuomet,
kai jo siekėme.“
Plinijus

KVIEČIAME Į SVEIKOS MITYBOS
MOKYMO PROGRAMĄ
,,MITYBOS BALANSAS“!
Mityba yra tarsi mūsų sveikatos veidrodis, o kad atvaizdas jame
žibėtų, kartais reikia ir tinkamų patarimų. Siūlome siekti mitybos
balanso drauge!
MOKYMŲ TVARKARAŠTIS:
Kovo 3 d. – įvadinė paskaita.
Kovo 10 d. – lėtinės neinfekcinės ligos ir mitybos reikšmė.
Kovo 15 d. – palankūs ir nepalankūs produktai mūsų organizmui.
Kovo 24 d. – maisto produktų etiketės – išmokime jas suprasti.
Kovo 31 d. – sveikatai palankūs maisto ruošimo būdai ir valgiaraščių analizė.

Būtina registracija el. p. urte@sveikatosbiuras.lt arba mob. (8 640) 933 46

11 psl.

TR U M P O S N A U J I E N O S

„Aš svajosiu plačiai atmerkęs akis, tačiau žvelgsiu atgal užsimerkęs.“ Tony Arata

MUS RASI T E

DA R B O L A I K AS

M UM S SVA RB I JŪS Ų N UO M O N Ė

Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel. (8 46) 31 19 71
El. p. info@sveikatosbiuras.lt

I-IV 8.00–17.00 val.
V 8.00–15.45 val.
Pietūs 12.00–12.45 val.

Nuomonę apie naujienlaiškį siųskite
info@sveikatosbiuras.lt

www.klaipeda‐sveikasmiestas.lt

