Vaiko nuo 1 iki 3
metų sveikos mitybos
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Gerbiami tėveliai,
džiaugiamės galėdami Jums pristatyti išsamų 1–3 metų
vaiko sveikos mitybos vadovą, paremtą ekspertų patirtimi
(1,2,3). Naujausi tyrimai rodo, kad tinkama mityba yra
vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių bendrą organizmo
vystymąsi: ne tik apsaugo nuo daugelio ligų (nutukimo,
alergijos maistui, diabeto ir kt.), bet ir padeda jas gydyti.
Taisyklinga mityba kūdikystėje ir vaikystėje lemia vaiko
sveikatą ateityje.
Daugelis tėvų mano, kad po pirmojo vaikučio gimtadienio
pats laikas jam pereiti prie suaugusiųjų valgiaraščio. Tai
daryti tikrai per anksti. Netinkamas mažo vaiko maitinimas
gali turėti įtakos jo sveikatai ir tam tikriems susirgimams
išsivystyti. Siekiant padėti tėvams tinkamai pasirinkti vaiko
valgiaraščio produktus, buvo sukurtos mažų vaikų nuo 1 iki
3 metų sveikos mitybos rekomendacijos. Jos neapsiriboja
vien patarimais apie maistą, bet pateikia ir siūlymus, kaip
reikėtų formuoti gerus vaiko valgymo įpročius, pabrėžia
fizinės ir protinės veiklos svarbą vaiko vystymuisi. Mitybos
rekomendacijos skirtos padėti Jūsų vaikui augti sveikam
vaikystėje ir likti sveikam sulaukus pilnametystės. Malonių
įspūdžių skaitant!
Medicinos daktarė, vaikų gastroenterologė ir gydytoja
dietologė Rūta Rokaitė

1. L. Labanauskas, R. Rokaitė, Vaikų dietologija, Kaunas, 2009
2. A. Vingras, R. Stukas, Ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimas, Vilnius, 2008
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3. Kūdikių ir mažų vaikų maitinimas. Metodiniai nurodymai. Vilnius, 2001
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Kodėl reikėtų skaityti šį vadovą?

Pastaba!
Suderinta mityba – tai tokia mityba, kai vaikas gauna visų jo organizmui reikalingų maisto medžiagų ir tokiais kiekiais, kokie geriausiai
įsisavinami.
Sveikos mitybos rekomendacijas vaikams gerai iliustruoja sveikos
mitybos piramidė. Pagrindinis šios mitybos principas – įvairovė.
Paros maisto asortimentas turėtų būti kuo įvairesnis ir pasirinktas
iš visų produktų grupių. Arčiausiai piramidės viršūnės esančios
grupės produktų reikėtų vartoti kuo mažiau. Porcija – tai santykinis produkto kiekis, pvz., duonos riekė, bandelė, puodelis pieno ar
sulčių, vaisius (obuolys, slyva), 30–60 g mėsos, 15–20 g sūrio, varškės.

Šiame vadove mažų vaikų mitybos principai pateikiami
remiantis naujausiais medicinos ir dietologijos mokslų
tyrimais. Rekomendacijų tikslas – ne tik užtikrinti tinkamą vaikų
maitinimąsi pirmaisiais gyvenimo metais, bet ir sumažinti su
maistu susijusių ligų riziką. Žinios apie sveiką vaikų nuo 1 iki
3 metų mitybą, fizinis vaikų aktyvumas, mankšta gali padėti
sumažinti riziką ateityje susirgti tokiomis ligomis, kaip:

mažakraujystė (dėl geležies stokos);
nutukimas;
miokardo išemija;

KITA
(Cukrus, saldainiai, saldinti
gėrimai, riebalai)
Vartoti retai, saikingai

diabetas (2 tipo).
MĖSA, ŽUVIS,
KIAUŠINIAI

Pastaba!
Atminkite, kad siekiant užtikrinti optimalų
vystymąsi, tinkama mityba yra tokia pat
svarbi kaip ﬁzinė ir pažintinė veikla.
Suderinta dieta + fizinė ir protinė veikla =
sveikas vystymasis.

Kokia turėtų būti mažo vaiko
mityba?
Pirmiausia mažo vaiko paros maisto davinį turi sudaryti kuo
įvairesni maisto produktai. Tai labai svarbu, kadangi skirtingi
produktai aprūpina vaiko organizmą skirtingomis maistinėmis
medžiagomis.

2–4 porcijos per dieną

Jogurt

PIENAS, SŪRIS,
JOGURTAS
2–4 porcijos per dieną

DARŽOVĖS

VAISIAI

3–5 porcijos per dieną

GRŪDAI

2–3 porcijos per dieną

TATAR

5–10 porcijų per dieną

Grūdai
Piramidės pagrindą sudaro produktai, kurių rekomenduojama valgyti
daugiausia – rupi duona, grūdų košės, makaronai, sausi pusryčiai. Tai pamatinė
piramidės grupė, kurios produktai turi kompleksinių angliavandenių ir yra
pagrindinis energijos šaltinis. Be to, rupių miltų produktai turi B grupės vitaminų
ir maistinių skaidulų, užtikrinančių normalią virškinamojo trakto funkciją.
Mažą vaiką palaipsniui pratinkite prie rupių miltų duonos, įvairių
grūdų košių ir sausų pusryčių. Nepamirškite sausų pusryčių rinktis
su ribotu kiekiu cukraus.
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Daržovės ir vaisiai
Daržovių ir vaisių grupės produktai turi vitaminų, mineralinių medžiagų ir
maistinių skaidulų. Šis maistas skanus, nekaloringas, todėl jų rekomenduojama
suvalgyti 2–5 porcijas per dieną.
Vertingiausios yra šviežios daržovės ir vaisiai. Žiemą ir ankstyvą pavasarį tinka vartoti pramoniniu būdu pagamintas vaisines tyres, skirtas kūdikiams ir mažiems vaikams.

Mėsa, žuvis, kiaušiniai
Šiuose produktuose gausu gyvūninių baltymų bei nepakeičiamų aminorūgščių,
taip pat vertingų mineralinių medžiagų – geležies, cinko, vario ir kt. Be to, žuvyse
yra jodo ir nesočiųjų omega-3 riebalų rūgščių.
Vaiko valgiaraštį papildykite įvairios rūšies liesa, kokybiška mėsa. Tinka namuose
orkaitėje kepta, troškinta veršiena, jautiena, triušiena, kalakuto krūtinėlė, taip pat
maltinukai. Reikėtų vengti riebaluose keptos mėsos, pieniškų dešrelių ir kitų menkos
mitybinės vertės mėsos produktų. Per savaitę vaikas turėtų suvalgyti ne daugiau nei
3–4 kiaušinius (įskaitant dedamus į patiekalus).

Pienas ir pieno produktai
Svarbiausi pieno grupės produktai yra pienas, sūris, jogurtas. Šiuose produktuose gausu baltymų, mineralinių medžiagų (ypač kalcio), reikalingų dygstant
dantukams, augant kaulams ir raumenų masei.
Vaiko organizmas vis dar formuojasi, todėl svarbu, kad su pienu jis gautų reikiamą
kiekį maistinių medžiagų. Karvės pieno sudėtis neatitinka augančio vaiko mitybos
poreikių, todėl mitybos specialistai rekomenduoja mažiems vaikams gerti specialų
pieną, pvz., „Aptamil Kinder-Milch plus“. Šis pienas yra papildytas geležimi, cinku,
jodu, kitais svarbiais vitaminais ir nesočiosiomis riebalų rūgštimis. Be to, jo sudėtyje
yra prebiotikų, kurie skatina normalios žarnyno mikroﬂoros augimą bei palaiko
natūralų atsparumą.

Augaliniai aliejai ir sviestas
Riebalų rekomenduojama vartoti saikingai. Jų skaldymas organizme yra daug
lėtesnis, todėl energija išskiriama praėjus ilgesniam laiko tarpui. Sotumo jausmas
atsiranda daug vėliau, nei valgant angliavandenių turinčio maisto. Patariama rinktis
tokius riebalus (augalinius aliejus, kokybišką sviestą), kurie turi polinesočiųjų
riebalų rūgščių (omega-3) ir riebaluose tirpių vitaminų A, D, E ir K.
Patartina rinktis kokybišką sviestą ar margariną, šalto spaudimo
augalinius aliejus (pvz., alyvuogių, saulėgrąžų).

Suderintas maistas ir tinkamas režimas
yra sveikos vaiko mitybos pagrindas!
Ruošdami valgį nepamirškite, kad kaskart reikia rinktis produktus
iš įvairių maisto produktų piramidės grupių.
eikos vaikų mitybos taisyklės
Sveikos
Rinktis natūralius, šviežius maisto produktus
Valgyti kuo įvairesnį maistą
Valgyti kuo daugiau daržovių, uogų ir grūdų produktų
Saikingai vartoti riebalus
Vartoti kuo mažiau cukraus ir saldumynų
Išlaikyti normalią kūno masę
Vaikas turėtų valgyti 4–5 kartus per dieną. Bendras maisto kiekis
per parą turėtų būti 1 300–1 400 ml, o energinė jo vertė apie
1 400 kcal. Labai svarbu, kad vaikas valgytų reguliariai, kartu su
kitais šeimos nariais, kurie jam rodytų gerą pavyzdį, mokytų
rinktis sveikus produktus.
isimin
Prisiminkite,
kad vaikas turėtų:
saikingai vartoti saldumynus, saldintus gėrimus;
neužkandžiauti tarp valgymų, ypač vengti menkaverčių
užkandžių, tokių kaip traškučiai ir kt.;
nevalgyti greitojo maisto ir pusgaminių;
vengti sūrių valgių;
valgant nežaisti.

Prisiminkite!
Pirmų trejų vaiko gyvenimo metų
mitybos modelis formuoja jo viso
gyvenimo valgymo įpročius! Mažiems
vaikams šeima yra mitybos įpročių formavimosi pavyzdys. Tėvų ir vyresniųjų
brolių ar seserų požiūris į maistą šiuo
vaiko vystymosi laikotarpiu yra labai
svarbus. Tėvai turi garantuoti vaikui
įvairų ir visavertį maistą, nustatyti
reguliarų maitinimosi laiką, pasirūpinti
maistingais užkandžiais, nepataikauti
vaiko užgaidoms. Būtina atsiminti, kad
šio amžiaus vaikai viską stebi ir įsimena,
o paskui kartoja. Taigi tėvai pirmiausia
patys turi valgyti sveikai!
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Ko vaikams reikia?
Antrais ir trečiais gyvenimo metais vaikas gana greitai auga,
todėl šiuo amžiaus tarpsniu ypač svarbu jį tinkamai maitinti. Kad
vaikas augtų sveikas, rekomenduojamas kuo įvairesnis maistas.
Tinkama mityba užtikrina maistinių medžiagų, reikalingų vaikui
vystantis, pusiausvyrą ir užkerta kelią neigiamoms pasekmėms
vaiko sveikatai ateityje.

Baltymai**
1– 3 m. vaikams reikia 1,2–1,0 g/kg baltymų per parą*. Gyvūninės kilmės baltymai pasisavinami 95 proc., o augalinės kilmės 60–80 proc. Gyvūninės kilmės aminorūgštys geriau už
augalinės kilmės patenkina organizmo poreikius.

Pastaba!
Baltymų poreikis priklauso nuo vaiko svorio. Vaikai turėtų gauti
baltymų iš įvairių (gyvūninės kilmės ir augalinių) produktų.

Yra žinoma, kad vartojant per daug gyvūninių (sočiųjų) riebalų gali
padidėti cholesterolio kiekis, kuris turi įtakos nutukimui ar širdies
ligoms išsivystyti. Todėl rekomenduojama riboti gyvūninių riebalų
vartojimą.
Na, o maistinės skaidulos yra būtina valgiaraščio dalis, kadangi jos
reguliuoja virškinamojo trakto funkciją, teigiamai veikia žarnyno
mikroﬂorą, kuri yra svarbi palaikant natūralią organizmo apsaugą.
Geležis vaidina svarbų vaidmenį mažakraujystės proﬁlaktikai. Jos
stoka labai dažnai pasitaiko vaikams iki trejų metų. Daug geležies
turintys produktai (jautiena, kalakutiena, triušiena, geležimi papildyti pieno mišiniai) gali padėti užkirsti kelią mažakraujystei ir
kitoms ligoms, kurias sukelia geležies stoka.
Didėjant raumenų masei, dygstant dantims, augant kaulams,
formuojantis nervų sistemai ir vidaus organams, vaikas su maistu
privalo gauti daug baltymų, įvairių mineralinių medžiagų ir
vitaminų.
Norint, kad vaiko dieta būtų subalansuota, labai svarbu, kad jis
gautų pakankamą energijos, baltymų, riebalų ir angliavandenių
kiekį. Kuo mažesnis vaikas, tuo per parą jam reikia daugiau energijos.

Kokiuose produktuose gausu baltymų?
Baltymų kiekis 100 g:
Pienas (3,2 proc.)

g
19,4

Natūralus jogurtas

4,3

Žaliosios paprikos

27,4

Varškė (riebi)

17,7

Virtas kiaulienos kumpis

16,4

Kietasis sūris

27,9

Jautienos kumpis

20,9

Jautienos nugarinė

20,1

Naminis paštetas

Kiaulienos nugarinė be kaulo

21

17

Šviežia menkė

17,7

Veršiena be kaulo

19,9

Rūkyta skumbrė

20,7

Kiaulės kepenys

20,5

Visas kiaušinis

12,5

Viščiuko krūtinėlė

21,5

Pieno mišinys Aptamil Kinder-Milch Plus (100 ml)

1,5

Maistinės skaidulos
Vaikai nuo 1 iki 3 m. kasdien turėtų gauti 10–15 g (maks. 19 g)* maistinių skaidulų. Daugiausia
šių medžiagų yra grūduose, daržovėse, vaisiuose.

Kokiuose produktuose gausu maistinių skaidulų?
Maistinių skaidulų kiekis 100 g:

Mažiems ir sveikiems vaikams per parą reikia:
15–20 proc. baltymų;
25–30 proc. riebalų;
55–75 proc. angliavandenių.

Baltymų kiekis 100 g:
Kalakutų šlaunelės

Energija
Rekomenduojamas kasdienis energijos kiekis priklauso nuo vaiko
amžiaus ir lyties. Vienų metų vaikui reikia iki 900 kcal per dieną,
dvejų–trejų metų vaikams – iki 1 000 kcal per dieną*. Jei vaikas
vidutiniškai judrus, jam papildomai reikia iki 200 kcal per dieną, jei
labai judrus, papildomai nuo 200 iki 400 kcal per dieną.

g
3,3

Kukurūzų dribsniai
Grūdų dribsniai su vaisiais

g
6,6
8

Maistinių skaidulų kiekis 100 g:

g

Burokėliai

2,2

Bulvės

1,5

Bandelė (įvairių grūdų miltų)

2,2

Obuolys

Ruginė duona

4,9

Mandarinas

Rupi ruginė duona

6,4

Džiovintos razinos

6,5

Žaliosios salotos

1,4

Graikiniai riešutai

6,5

Pomidorai

1,2

Braškės

1,8

Morkos

3,6

Avietės

6,7

Pupelės

4

Pieno mišinys Aptamil Kinder-Milch Plus (100 ml)

2
2

1,2
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Kai kurios netirpios maistinės skaidulos, tokios kaip oligosacharidai, inulinas, yra natūralios
kilmės prebiotikai, kurie skatina gerųjų žarnyno bakterijų augimą, turi teigiamos įtakos
sveikatai. Vaiko žarnyno mikroﬂorai naudingi natūralių prebiotikų turintys bananai, cikorijos, porai, artišokai, šparagai, česnakai, svogūnai, ankštiniai augalai, ryžiai, avižos.

Vitaminas D3
Vitaminas D yra vitaminas nuo rachito, kurio paros norma vaikams – 400 TV*.

Pastaba!

Pastaba!

Vyresniems nei vienų metų vaikams rekomenduojamas
vertingas prebiotikų prisotintas pieno mišinys Aptamil
Kinder-Milch Plus. 100 ml šio pieno mišinio yra 1,2 g
prebiotinių skaidulų (galaktooligosacharidų ir inulino)!

Kai vaikas praleidžia pakankamai laiko lauke, iki 80 proc. reikiamo
kiekio vitamino D susidaro odoje veikiant saulės spinduliams.
* 1 μg vitamino D3 = 40 tarptautinių vienetų (TV)

Kur vitamino D daugiausia?

Kalcis

Riebioje žuvyje (lašišoje, silkėje)
Svieste (82,5 proc. rieb.)
Žuvų taukuose
Margarine
Kiaušinio trynyje

Kalcis vaiko organizmui ypač svarbus makroelementas, nes jis būtinas kaulams ir dantims.
1–3 metų vaikas kasdien turi gauti apie 700 g kalcio.*

Kur ieškoti kalcio?

Geležis

Kalcio kiekis 100 g:

mg

Kalcio kiekis 100 g:

mg

Pienas (3,2 proc.)

118

Sardinės aliejuje

330

Kietasis sūris

807

Gūžiniai kopūstai

67

Natūralus jogurtas

170

Morkos

36

Varškės sūris

85

Apelsinai

33

Fermentiniai sūriai

800

Graikiniai riešutai

87

Vištos kiaušinis

47

Lazdyno riešutai

186

Duona
Mėsa
Rūkyta žuvis

15–50 Brokoliai
30
5–20

Pasaulinės sveikatos apsaugos organizacijos (PSO) duomenimis, (1989) mažakraujyste
dėl geležies stokos serga 43 proc. vaikų (0–4 metų). Šios ligos priežasčių yra daug (spartus vaiko augimas, mažai geležies maiste, sutrikęs jos įsisavinimas dėl virškinamojo
trakto ligų), todėl labai svarbu, kad vaikas gautų visavertį maistą, kuriame būtų pakankamas ﬁziologiškai reikalingos geležies kiekis.

48

Briuseliniai kopūstai

58

Pieno mišinys Aptamil Kinder-Milch Plus (100 ml)

85

Koks geležies kiekis randamas maisto produktuose?
Geležies kiekis 100 g:

mg

Geležies kiekis 100 g:

Jautienos nugarinė

3,1

Šviežia menkė

mg
0,4

Kiaulienos nugarinė

1

Rūkyta skumbrė

1,2

Pastaba!

Veršiena be kaulo

2,9

Kiaušinio trynys

7,2

Kasdienį kalcio poreikį patenkina 2 stiklinės (400 ml)
pieno, 150 ml jogurto ir 30 g sūrio.

Kiaulės kepenys

17,1

Pieniškas šokoladas

1,2

Viščiuko krūtinėlė

0,4

Ruginė duona

2,5

Kalakutiena

0,8

Džiovintos ﬁgos

3,3

Žalieji pipirai

2,3

Džiovinti abrikosai

3,6

Jautienos kumpis

2,2

Graikiniai riešutai

3,6

Brokoliai

1,3

Džiovintos razinos

2,3

Lašišų ikrai

11,0

Pieno mišinys Aptamil Kinder-Milch Plus (100 ml)

1,2

Prisiminkite, kad maiste trūkstant kalcio, organizmas
jį ima vartoti iš savo atsargų. Tada per ilgesnį laiką gali
suminkštėti kaulai. Kalcis geriau pasisavinamas iš tų
produktų, kuriuose yra vitamino D.
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Pastaba!
Geriausiai įsisavinama vadinamoji hemogeležis, esanti gyvūninės
kilmės maisto produktuose (raudonoje mėsoje). Javuose, daržovėse ir vaisiuose esančią geležį įsisavinti padeda vitaminas C.
Prisiminkite, kad maži vaikai neturėtų gerti juodos arbatos ar
kokakolos, nes šie gėrimai slopina geležies įsisavinimą.

Jodas
Tai vertingas mikroelementas, sudėtinė skydliaukės hormonų
dalis. Esant nedidelei jodo stokai organizme atsiranda nuovargis,
didėja jautrumas ir nervingumas, lėtėja augimas ir fizinis vystymasis.
1–3 metų vaikams rekomenduojama jodo norma yra 70 μg. Jodo
atsargoms papildyti vartojama joduota valgomoji druska (ją
namuose reikėtų laikyti sandariai, nes jodas lakus elementas).

Kur jodo daugiausia?
Žuvyse (lašišoje, plekšnėje, silkėje, menkėje, jūros lydekoje,
skumbrėje, tune)
Krevetėse
Kiaušinio trynyje
Jūrų kopūstuose
Sojų pupelėse
Joduotoje druskoje (1g druskos – 76 μg jodo)

Pienas yra kasdienis vaikų
mitybos produktas!
Vaiko organizmui pienas ir jo produktai (varškė, jogurtas, kefyras) ypač reikalingi, nes juose yra daugiausia kalcio bei vertingų
baltymų.

Pastaba!
Kai vaikui sukanka vieni metai, daugelis mamų maitinimą savo pienu ar pieno
mišiniu pakeičia karvės pienu.
Tačiau reikia atminti, kad nenugriebtas
karvės pienas yra nepritaikytas mažo vaiko
poreikiams, nes jame yra:
per daug baltymų, kurie apsunkina
inkstų darbą ir turi įtakos antsvoriui atsirasti;
per mažai geležies;
per mažai vitaminų A, D, C ir E;
per mažai būtinų nesočiųjų riebalų
rūgščių ir per daug sočiųjų riebalų
rūgščių.

Pastaba!
Mitybos specialistai rekomenduoja mažiems
vaikams gerti specialų pieną, pritaikytą jų
organizmo poreikiams.
Kad vaikas galėtų normaliai augti ir vystytis, jis
turi gauti optimalų kiekį maistinių medžiagų.
Jų suteiks 2 puodeliai (400 ml) specialaus
pieno Aptamil Kinder-Milch plus.

TM
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Aptamil Kinder-Milch Plus pienas
vaikams nuo 1 iki 3 metų

Geras pasirinkimas!
Jei žindote…

Reikiamas geležies kiekis apsaugo nuo mažakraujystės.
1,2 mg geležies 100 ml paruošto pieno mišinio
(17 proc. RPN*).
p vertingu riebalų rūgščių deriniu:
Aprūpina
didžioji dalis riebalų rūgščių – polinesočiosios r.r.;

...bet jau galvojate grįžti į darbą:
Norėdamos papildyti vaiko racioną, rinkitės
Aptamil Kinder-Milch plus pieną, skirtą vaikams nuo vienų metų.
Jei maitinate savo vaiką pieno mišiniu…

linolio (omega-6) ir linoleno (omega-3) rūgščių santykis
5:4;

… ir naudojote pieno mišinį, pažymėtą skaičiumi „3“, laikas jį keisti!
Po pirmojo vaiko gimtadienio keiskite pieno mišinį kitu.

nėra cholesterolio.

Aptamil Kinder-Milch plus patenkins didesnius augančio vaikučio
poreikius.

Sudėtis papildyta patentuotu prebiotinių skaidulų (GOS ir FOS)
deriniu:
stimuliuoja žarnyno mikroﬂoros augimą, palaiko natūralų
atsparumą.
Mažesnis nei karvės piene baltymų kiekis
patenkina būtiną poreikį ir apsaugo nuo neigiamų pasekmių,
atsirandančių vartojant per daug baltymų.
Papildytas žymiai didesniu vitaminų C, D, A, E ir kt. kiekiu.
Vitaminas C būtinas geležiai įsisavinti.

Su patentuotu prebiotinių skaidulų kompleksu. Praturtintas 28 pagrindinėmis maistinėmis
medžiagomis, sudėtyje yra 40 kartų daugiau
geležies, 9 kartus daugiau vertingų riebalų rūgščių
ir daugiau vitamino A ir D nei karvės piene – puikiai
tiks sveikam vaiko vystymuisi.

Specialus pienas
vaikams nuo
1 metų

Natūralų atsparumą galima
palaikyti tinkama dieta
Aptamil Kinder-Milch Plus sudėtyje yra patentuotų prebiotikų
(fruktooligosacharidų ir galaktooligosacharidų). Prebiotikų
randama ir motinos piene. Jie padeda tarpti naudingoms
žarnyno bakterijoms (ypač bifidobakterijoms), kurios pagerina
virškinimą storajame žarnyne, užkerta kelią virškinimo sutrikimams, stimuliuoja imuninę sistemą.

2
puodeliai
(400 ml)
per dieną

Kad vaikas galėtų normaliai augti
ir vystytis, jis turi gauti optimalų
maistinių medžiagų kiekį, kurį
užtikrina 2 puodeliai (400 ml) specialaus pieno Aptamil Kinder-Milch
Plus per dieną..

Iki

3 metų

Vaiko organizmas vis dar formuojasi, todėl svarbu, kad su pienu
gautų reikiamą kiekį maistinių
medžiagų. Karvės pieno sudėtis
neatitinka augančio vaiko mitybos poreikių, todėl mitybos
specialistai rekomenduoja gerti
Aptamil Kinder-Milch Plus pieną
vaikams iki 3 metų.

TM

Kinder Milch Plus

12

13

Savo vaikui gaminkite įvairų ir patrauklų valgį!

Naudingi patarimai: ką daryti, jei
vaikas nemėgsta pieno?

Pusryčiai
yra svarbiausias dienos valgis. Po nakties miego jie suteikia energijos aktyviai dienos daliai
ir veikia ﬁzinę bei protinę vaiko būklę. Pusryčiai turėtų būti sveiki ir maistingi, suteikiantys
pakankamai baltymų, angliavandenių, riebalų, vitaminų ir mineralų. Pieniškos košės yra
idealūs pusryčiai mažiems vaikams (antrais gyvenimo metais), o vyresni vaikai gali valgyti
sausų pusryčių su pienu, sumuštinių su mėsa, kiaušinių ar varškės ir gerti pieno gėrimų.
Galima pagardinti sumuštinius daržovių ar šviežių vaisių gabalėliais. Ypatingai žiemą turėtų
būti patiekiami šilti pusryčiai, kad vaikas prieš eidamas į lauką sušiltų.

Priešpiečiai
turėtų tik numalšinti alkį prieš patiekiant pietus. Tai gali būti mažas sumuštinis su minkštu
sūriu ir sultys, pienas su gabalėliu pyrago, jogurtas ar vaisius.

Pietūs
geriausi iš dviejų patiekalų. Sriubos turėtų būti verdamos iš daržovių ar mėsos sultinio
(nenaudokite kaulų sultinio). Daržovės sriubai gali būti sutrinamos šakute ar supjaustomos
kubeliais. Antrasis patiekalas paprastai yra gabalėlis mėsos, žuvies ar kiaušinis (pvz., keptas), bet kartą per savaitę galima paruošti vegetariškus pietus. Tai galėtų būti makaronai su
sūriu, ryžiai su braškėmis ir grietinėle, blynai ir kt. Per pietus turėtų būti patiekiamos salotos,
paruoštos iš virtų ar šviežių daržovių. Bulvės, ryžiai, grikiai ir makaronai gali būti tinkama ir
daug energijos teikianti antrojo patiekalo dalis.

Vietoj paprasto pieno galite patiekti kakavos (karštos ar
šaltos) arba paskanintos pienu, cikorijų kavos. Taip pat
galite paruošti pieno pudingą ar pieno ir želatinos desertą.
Pienas, jogurtas, kefyras, švieži ar šaldyti vaisiai gali būti
naudojami gaminant kokteilį. Puikiai tinka braškės,
žemuogės, avietės, gervuogės, mėlynės, bananai, kiviai
ir ananasai (žiupsnelis vanilinio cukraus sustiprins vaisių
skonį).
Naminiai saldumynai, pagaminti iš vaisinės želės, pieno ir
trupučio vaisių, bus skanūs ir sveiki pavakariai.
Blynai ir varškės virtinukai yra skanūs bei mėgstami vaikų.
Kietasis sūris gali būti dedamas ant skrebučio, į troškinį,
makaronus ar salotas.
Pieną ar grietinėlę galima pilti į sriubas ir padažus.
Net didžiausi pieno „priešininkai“ paprastai neatsisako ledų,
sūrio pyrago ir jogurto desertų.
Pieno gėrimai būna skanesni, kai geriami per šiaudelį.

Pavakariai
tai nedidelis popiečio valgis, rekomenduojamas, jei pietūs buvo patiekti anksti. Švieži vaisiai, pieno gėrimai ir pieno desertai geriausiai tinka pavakariams.

Vakarienė
tai paskutinis valgis prieš miegą, todėl nederėtų valgyti per vėlai, kad nebūtų per daug
apkrautas virškinamasis traktas. Vakarienė neturėtų būti per daug gausi ir sunki. Maži vaikai
mieliau rinktųsi pieniškas košes, vyresni labiau norėtų valgyti daržovių omleto, makaronų,
ryžių patiekalų ar skrebučių. Sumuštiniai su pienu, kakava ar vaisine arbata taip pat tinka.
Patrauklūs ir maistingi valgiai turėtų sustabdyti vaiką nuo nuolatinio užkandžiavimo.

Pastaba!
Ruošiant pieno gėrimą ar patiekalą vaikui
iki trejų metų, geriau naudoti jo amžiui
tinkamą pieno mišinį. Jis geriau patenkins
greitai augančio organizmo poreikius.
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Valgiaraščio pavyzdžiai
Sveikų mažų vaikų (1–3 m.) pavyzdinis valgiaraštis.*
Patiekalai

Išeiga (g)

Baltymai (g)

Riebalai (g)

Angliavandeniai (g)

Energinė vertė (g)

Mažų vaikų (1–3 m.), alergiškų karvės pienui, kiaušiniams, kviečiams, grikiams, kukurūzams,
miežiams, ryžiams, žuvims, vištienai, sojoms, morkoms, kakavai, medui, pavyzdinis dienos
valgiaraštis.*
Patiekalai

Išeiga (g)

Baltymai (g)

Pusryčiai
Varškė (9 proc. riebumo)

30

4,8

2,7

1,05

48,0

Servelatas (virtas ar rūkytas)

20

2,86

7,84

0,08

82,4

Sviestas (72 proc. riebumo)

5

0,04

Palangos duona

50

Agurkas

30

Arbata su cukrumi

150/3

3,63

0,06

33,0

2,65

0,4

27,1

115,5

0,24

0,06

0,69

3,3

-

-

2,99

11,85

10,59

14,63

31,97

294,05

Skiestos obuolių sultys

100
100

0,9

0,7

Angliavandeniai (g) Energinė vertė (g)

Pusryčiai
Servelatas (virtas ar rūkytas)

32

4,16

12,54

0,13

131,84

Ruginė duona

50

3,85

0,7

26,25

109,0

Sviestas (72 proc. riebumo)

5

0,04

3,62

0,06

33,0

Agurkas

30

0,24

0,06

0,69

33,0

150/3

-

-

2,99

11,85

8,29

16,92

30,12

288,99

Arbata su cukrumi

Priešpiečiai

Priešpiečiai
Abrikosai su jogurtu

Riebalai (g)

17,5

74,0

Ruginiai paplotėliai

35

1,75

0,86

15,75

70,0

Skiestos obuolių sultys

200

0,1

0,1

10,0

44,0

1,85

0,96

25,75

114,0

0,05

0,05

5,0

22,0

0,95

0,75

22,5

96,0

Pietūs

Pietūs
Daržovių sriuba

150

3,17

4,07

16,68

115,92

Burokėlių sriuba

230

3,68

5,45

12,65

114,07

Virtų bulvių cepelinai

100

6,75

8,12

23,25

193,45

Virtų bulvių cepelinai

100

6,75

8,12

23,25

193,45

20

0,28

3,98

1,06

41,06

130

0,08

0,09

18,08

73,06

10,79

17,64

55,04

421,94

Padažas

20

0,28

3,98

1,06

41,06

Padažas

Uogų kisielius

100

0,09

0,04

18,69

73,76

Spanguolių kisielius

10,29

16,21

59,68

424,19

Pavakariai

Pavakariai
Bananas
Obuolių ir kriaušių kompotas

100
100

1,2

0,3

23,1

97,0

Bananas

100

1,2

0,3

23,1

97,0

Obuolių ir kriaušių kompotas

100

0,08

0,07

14,62

57,47

1,28

0,37

37,72

154,47

261,63

0,08

0,07

14,62

57,47

1,28

0,37

37,72

154,47

Vakarienė

Vakarienė
Miežinių kruopų košė
Arbata su cukrumi

180
150/3

7,72
7,72

7,06
7,06

42,16
2,99
45,15

263,02

Avižinių dribsnių košė

11,85

Arbata su cukrumi

180

9,29

8,55

37,06

150/3

-

-

2,99

11,85

9,29

8,55

40,05

273,48

274,87

Prieš naktį

Prieš naktį
Pieniški riestainiai
Pienas ar spec. pieno mišinys
Iš viso:

30
150

3,0
5,1

0,45
3,75

15,75
7,35

73,5
84,0

8,1

4,2

23,1

157,5

38,93

43,22

220,12

1401,08

Ruginiai paplotėliai

33

1,65

0,43

14,85

66,0

Saldi vaisių sriuba

100

0,6

0,17

20,55

87,19

2,25

0,6

35,4

153,19

33,75

45,04

224,08

1406,07

Iš viso:
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Dešimt geros mitybos taisyklių!

Prisiminkite!

Mankšta stiprina sveikatą!
Leiskite vaikui mėgautis ﬁzine veikla. Kiekvieną dieną jis turėtų pakankamai mankštintis –
valandą ar ilgiau žaisti aktyvius žaidimus.

Valgyti reikėtų malonioje ir ramioje aplinkoje.

Vartokite mažai druskos!

Vaiką reikėtų įtraukti į nesudėtingų patiekalų ruošimo
procesą.

Patiekaluose ir maisto produktuose turėtų būti nedaug druskos. Neleiskite vaikui
priprasti prie sūraus maisto ir jis tokio neprašys. Paskaninti patiekalus galima
prieskoninėmis žolelėmis.

Porcijos turėtų būti nedidelės, kad vaikas neprarastų noro
valgyti.

Vaisiai ir daržovės kiekvieną dieną!
Kiekvieną dieną vaikas turėtų valgyti daržovių (įskaitant ankštines) ir vaisių – nuo 3 iki
5 porcijų per dieną. Pirmenybė teikiama šviežioms daržovėms, uogoms ir vaisiams, jų
neturint – šaldytoms.

Atkreipkite dėmesį į maisto spalvą. Gražiai patiekti, spalvingi valgiai sudomina vaiką ir sužadina apetitą.
Neleiskite vaikui užkandžiauti tarp valgių.

Žuvys vaikams yra būtinos!

Saldumynai neturėtų būti paskatinimo priemonė.

Rekomenduojama patiekti žuvų kartą ar du kartus per savaitę. Riebiosiose žuvyse gausu
vertingų polinesočiųjų riebalų omega-3 rūgščių, svarbių nervų sistemos brandai.

Ruošdami maistą, laikykitės asmens higienos taisyklių.

Saikingai vartokite riebalus!
Riebalų pakanka tiek, kiek yra pieno, mėsos, žuvų, kiaušinių patiekaluose, ir papildomai
3–5 arbatinių šaukštelių šalto spaudimo aliejaus (alyvuogių, saulėgrąžų ar rapsų),
suvartojamo ruošiant patiekalus.

Nepamirškite vaiko burnos higienos pavalgius, ypatingai
prieš miegą.
Pieno mišinys turėtų būti ruošiamas prieš pat duodant jį
gerti.

Kasdien pasiūlykite patiekalų iš grūdų!
Pirmenybę teikite rupaus malimo įvairių grūdų duonai, bandelėms, neskaldytų grūdų
košėms, kadangi jose gausu maistinių skaidulų.

Pieno produktai kiekvieną dieną!
Kiekvieną dieną vaikui reikėtų duoti pieno (rekomenduojamas specialus pienas
vaikams nuo vienų metų), rūgštaus pieno produktų (kefyro ar jogurto, rūgpienio).
Patartina rinktis liesesnius pieno produktus.

Mėsa – ne visų rūšių, kiaušiniai – ne kiekvieną dieną!
Liesa raudona mėsa turėtų būti vartojama ne dažniau kaip du ar tris kartus per savaitę,
o vištos kiaušiniai turėtų būti valgomi tomis dienomis, kai nevalgoma mėsa.

Paukštiena be odos!
Paukštiena – vištiena ar kalakutiena – turėtų būti patiekiama du ar tris kartus per savaitę.
Vaikui negalima valgyti paukštienos odos!

Vanduo geriausiai tinka troškuliui numalšinti!
Kai vaikas ištroškęs, duokite jam gryno vandens. Ribokite saldžių gėrimų, tokių kaip
nektarai, limonadai ir kt., vartojimą.
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Užrašams
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Skambinkite mums!
Jei turėsite klausimų apie savo mažylių mitybą,
prašome skambinti „Mamos telefonu“ (8 5) 230 0388.
Mūsų specialistai teikia informaciją nuo pirmadienio iki
penktadienio 8:00–17:00.
Daugiau informacijos apie vaikų priežiūrą ir mitybą
galite ieškoti internete
www.aptamil.lt arba www.milupa.lt
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