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Įvadas 

 
Lietuvos universitetuose pastarąjį dešimtmetį buvo atlikta nemažai tyrimų susijusių su studentų mityba 

bei fiziniu aktyvumu: Vilniaus pedagoginiame universitete S. Poteliūnienė ir D. Kudaba (2007) tyrė 

studenčių fizinės būklės kaitą dešimties metų laikotarpyje. Tyrimo metu paaiškėjo, kad studenčių 

sveikatos būklė per dešimtį metų prastėjo ir padaugėjo atleistų nuo kūno kultūros užsiėmimų skaičius.  

Tyrimais įrodyta, kad mitybos įpročiai turi įtakos sveikatai (WHO, 2005).  

Ankstesni ir šių laikų tyrimai rodo, kad studentams trūksta laiko pavalgyti, sutrikęs mitybos rėžimas, 

pablogėjusi sveikata (Stukas ir kt., 1999; 2000, Maskeliūnas ir kt., 1996). Vilniaus universtiteto 

medicinos fakulteto studentų mitybos ypatumus tiria V. Dobrovolskij ir R. Stukas (2012). Lietuvos 

edukologijos universitete (anksčiau buvęs Vilniaus Pedagoginis universitetas) būsimuosius pedagogus 

tyrė R. Kesarauskienė, D. Paškevičienė, V. Semaška (2010), A. Žvironaitė (2008). Lietuvos studentų 

sveikos gyvensenos rodiklius įvairiais (ugdymo(si) patirties, lyties, studijų krypties, socialinės aplinkos 

ir kt.) aspektais analizavo A. Norkus (2012). S. Laskienė ir bendraautoriai (2009) studentų mitybos 

ypatumus tyrinėjo Lietuvos Kūno kultūros akademijoje, taip pat čia tyrimus atliko ir kiti mokslininkai 

(Jankausnienė, Pajaujienė, Mickūnienė, 2010). Kauno technologijos ir medicinos universtitetuose 

nemažai tyrimų yra atlikę magistratūroje studijuojantys studentai (Viazovskienė, 2007; Breskutė, 2009; 

Lobunko, 2010). Nuo 1994 metų Lietuvoje vykdomas suaugusių gyventojų mitybos ir gyvensenos 

įpročių tyrimas, kurio rezultai rodo, kad suaugusiųjų žmonių mityba taip pat nėra tinkama (Grabauskas 

ir kt., 2005-2011).  

Aktualumas. S. Laskienė ir kt., (2009) tyrėjai pastebėjo, kad studentų mityba yra neracionali. Šias 

išvadas dar labiau sustiprina ir Kauno universitetuose atlikti tyrimai susiję su fiziniu pajėgumu 

(Vitartaitė ir kt. 2006), mitybos įpročiais, suvartojamu maisto medžiagų kiekiu ir rekomenduojamu 

kiekiu (Varatinskienė, Misevičienė, 1993). Tyrėjai taip pat priėjo išvadų, kad studentų mityba yra 

nereguliari, nesilaikoma mitybos režimo, nustatytas maisto medžiagų disbalansas. Lietuvos 

Respublikos sveikatos ministerijos pateiktose rekomenduojamose normose pabrėžiama, kad 

sportuojančių žmonių maisto medžiagų kiekis turi būti didesnis nei nesportuojančių. Tačiau atlikti 

tyrimai su sportuojančiais tiriamaisiais atskleidė, kad ir jie su maistu gauna per daug riebalų ir baltymų 

ir per mažai angliavandenių (Pečiukonienė, Stukas, Kemerytė-Riaubienė, 2009). Panašūs rezultatai 

gauti atlikus tyrimus ir Lietuvos aukštosiose mokyklose: Vilniaus universitete tyrėjai išsiaiškino, kad 
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studentai neteikia pirmenybės mitybai bei fizinei veiklai (Jankauskas, Janulienė 2008). A. Norkaus 

(2012) teigimu nemažai studentų mano, kad jų amžiuje sveikata rimtai dar rūpintis nereikia.   

Tačiau Lietuvos edukologijos universiteto kūno kultūros IV kurso studentai pagal studijų programą turi 

nemažą fizinį krūvį, privalo lankyti treniruotes, o daugelis studentų dar ir dirba. Toks didelis fizinis 

krūvis reikalauja atitinkamos mitybos, kad būtų padengtos energijos sąnaudos. Netinkama, neracionali, 

nesubalansuota mityba gali ilgainiui sutrikdyti studentų sveikatą. R. Stuko (1999) teigimu mityba 

priklauso nuo žmogaus žinių apie mitybą ir jos poveikį sveikatai. 

Ir nors studentai studijų programoje turi tokius dalykus kaip sveikatos ugdymą, žmogaus ir sporto 

judesių fiziologijas į kurias įeina sportininkų mityba, sporto treniruotės teoriją ir didaktiką, sporto 

biochemiją, kurių metu studentai įgyja žinių sveiką mitybą, tačiau įvertinti savo mitybos įpročius jiems 

nėra lengva. 

Šio darbo problema: tinkamai organizuota mityba turėtų patenkinti energinius ir plastinius organizmo 

poreikius, padėti išlaikyti fizinį darbingumą, pašalti nuovargį (Portugalov, 2001). Dauguma 

sportuojančiųjų stengiasi maitintis racionaliai, nors ne visada jiems pasiseka. Teisingai sudaryti maisto 

racioną dažnai apsunkina reklama, kuriai tarnauja populiarūs leidiniai, televizijos laidos, internetas, 

raginantys vartoti vienus ar kitus maisto produktus. Netgi žinodami tam tikrų produktų grupių 

vartojimo privalumus studentai nesugeba tinkamai įvertinti jų kiekių. 

Todėl buvo iškelta hipotezė: didelis fizinis aktyvumas turėtų skatinti formuotis sveikesnius 

sportuojančių studentų mitybos įpročius. 

Naujumas ir reikšmingumas. Atlikti mokslininkų tyrimai susiję su mityba ir fiziniu aktyvumu apima 

atskiras jų dalis. Tokio pobūdžio tyrimus yra atlikę: V. Žydžiūnaitė, S. Jonušaitė (2006), A. Norkus 

(2012), S. Laskienė ir kt. (2009). Tačiau šiuose darbuose nebuvo naudotas fizino aktyvumo įvertinimo 

metodas – kalorimetrija, kuris leidžia tiksliau apskaičiuoti energijos išlaidas, bei mitybos įpročiai 

dažniausiai vertinami anketų pagalba, o ne faktinės mitybos analize, kadangi šis metodas yra gana 

sudėtingas ir reikalauja daug laiko ir skaičiavimų, tačiau yra tikslesnis ir leidžia išsiaiškinti ne tik 

produktų grupes dienos maisto racione, bet ir pagrindinių energinių medžiagų kiekius. 

Sportuojantys studentai dažnai klausia“ Kaip reikia maitintis?“ Atsakymą į šį klausimą galima rasti tik 

išanalizavus sportininkų faktinę mitybą ir fizinį aktyvumą. Šiame darbe mes susiejame anketinę 

apklausą ir faktinę mitybą bei kalorimetriją – tai yra ar tai, ką studentai pažymi anketose tikrai 

atsispindi jų faktinėje mityboje ir kasdieninėje veikloje. Dažnai studentas, net turėdamas žinių, kurias 

įgyja per 4 metų Kūno kultūros specialybės bakalauro studijas neteisingai įvertina savo mitybos 

įpročius ir  į savo maisto racioną įtraukia per mažai vienos ar kitos grupės produktų.  
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Manome, kad giliau išanalizavę studentų mitybą ir galėtume pateikti tikslesnes išvadas ir šios žinios 

gali būti panaudotos praktiškam pritaikimui. 

Tyrimo objektas – kūno kultūros specialybės studentų fizinis aktyvumas ir mitybos įpročiai. 

Tyrimo subjektas – Lietuvos edukologijos universiteto Kūno kultūros specialybės IV kurso studentai.  

Šio darbo tikslas – įvertinti Lietuvos edukologijos universiteto Kūno kultūros specialybės fizinį 

aktyvumą ir mitybos įpročius. 

Darbo uždaviniai; 

1. Išanalizuoti LUE IV Kūno kultūros specialybės studentų fizinį aktyvumą. 

2. Išanalizuoti LUE IV Kūno kultūros specialybės studentų vidutinius paros maisto racionus; 

3. Palyginti LUE IV Kūno kultūros specialybės studentų anketinės apklausos duomenis apie 

mitybos įpročius ir faktinę mitybą 

4. Palyginti tarpusavyje LUE IV Kūno kultūros specialybės ir kitų specialybių studentų mitybos 

įpročius ir fizinį aktyvumą. 

Darbo struktūra ir apimtis. Magistro darbą sudaro įvadas, 5 skyriai, 22 poskyriai, 7 lentelės,  19 

paveikslų, išvados, darbe naudotos literatūros sąrašas, santraukos, priedai.   
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1. MERGINŲ FIZINIS AKTYVUMAS IR MITYBOS ĮPROČIAI 
1.1. STUDENČIŲ FIZINIS AKTYVUMAS 

Tiriant studentų nuostatas, ar jie nusiteikę būti fiziškai aktyvūs, išaiškėjo, kad pirmakursiai studentai 

neturi išankstinio nusistatymo reguliariai fiziškai mankštintis. Net 37 proc. pirmakursių merginų 

studijuodamos universitete, nenori sportuoti jokiame sporto būrelyje. Merginos, kurios pasirinktų 

sportą, norėtų užsiiminėti aerobika. Tačiau yra aukštosios mokyklos merginų, kurios norėtų kūno 

kultūros pratybų tik kartą per savaitę, nors, siekiant naudos sveikatai, rekomenduojamas 20-30 min. 

vidutinio intensyvumo fizinis aktyvumas 3–4 kartus per savaitę. Nes mankštinantis tik vieną kartą per 

savaitę, turbūt nepagerintume fizinio pajėgumo, o dvi mankštinimosi dienos per savaitę jei jos yra gana 

intensyvios ir ilgai trunkančios gali padidinti fizini pajėgumą. Daugelis šaltinių teigia, kad optimaliai 

turėtų būti 3-5 mankštinimosi dienos per savaitę. O sportininkams norintiems pasiekti dar aukštesnį 

fizinį pajėgumo lygį reiktų sportuoti daugiau nei 5 dienas per savaitę (Fizinis aktyvumas ir sveikata, 

2006). 

Pagal S. Potieliūnienės ir D. Kudabos (2007) studentės į universitetą ateina turėdamos teigiamą požiūrį 

į kūno kultūrą, bet jų fizinio aktyvumo motyvacija silpna. Vilniaus universitete atliktas tyrimas, ten 

nustatyta, kad 39,9 proc. merginų mankštinasi savarankiškai namuose ir tik 15,7 proc. lanko aerobikos 

treniruotes. Viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl studentės nedalyvauja fiziškai aktyvioje veikloje yra 

išorinio palaikymo, pasitikėjimo stygius. Kiti mokslininkai patvirtina šį teiginį, nes dauguma merginų 

nepagrįstai save laiko storomis. Nors tik maža dalis iš jų turi nedidelį antsvorį.  

Lietuvos universitetuose 95,5 proc. merginų mano, kad sveikata yra brangiausias turtas. Daugiau nei 78 

proc. studenčių galvoja, kad turi pakankamai žinių apie sveikatą. Didžioji dalis respondenčių (70-80 %) 

juda, kad gerai jaustųsi ir fizinė veikla joms tai padeda išlaikyti. Net 56,6 proc. studenčių teigia, kad 

kurį laiką praleidusios be fizinio krūvio jaučiasi prastai. Ir tik 25,5 proc. fizinį aktyvumą laiko prievolę 

(1 pav.) (Norkus, 2012).  
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1 pav. Studentų požiūris į fizinį aktyvumą (procentinis pasiskirstymas, *p < 0,05)  

KMU ir KTU universitetuose daugiau negu puse studenčių nesportuoja (59,95 %), 7 kartus 

mažiau respondenčių nurodė, kad užsiiminėja sportu ir 32 proc. merginų sportuoja, bet nepastoviai (2 

pav.) (Lobunko, 2010).  

 
2 pav. Sportuojančių respondentų pasiskirstymas pagal lytį ir mokslo įstaigą (proc.) 

Lietuvos suaugusių gyvensenos tyrime žmonių buvo klausiama: kaip dažnai jie mankštinasi 

laisvalaikio metu bent 30 min. taip, kad pagreitėtų jų kvėpavimas ir suprakaituotų. 1994 metais 

sportuojančių bent 30 min ir 4 ir daugiau per savaitę buvo 13 proc., o 2010 m.- 28 proc. Moterų 

einančių į darbą ir grįžtančių iš jo bent 30 min., per šešiolika tyrimo metu sumažėjo 9 proc., daugiausiai 

tyrimo pradžioje. Nuo 2000 m. iki 2006 m. moterų vaikščiojančių į darbą dalis buvo stabiliausia (18-19 

%), mažiausiai ėjo 2008 m. – 15 proc (Grabauskas ir kt, 2011) (3 pav.).  
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3 pav. Lietuvos gyventojų, einančių į darbą ir grįžtančių iš jo pėsčiomis (bent 30 min.), dalis 1994 –
2010 m. 
 

1.2. MERGINŲ KŪNO MASĖS INDEKSAS 

 

1998 m. VU Medicinos fakulteto merginų KMI vidurkis – 20,81 (Šurkienė ir kt., 2000). Po metu 

tyrimas parodė, kad vidutinis studenčių kūno masės indeksas padidėjo iki 21,7 (Stukas, Šurkienė, 

1999). L. Škėmienės ir kitų autorių (2007), medikų mitybos ypatybių tyrimu atliktu tais pačiais metais 

nustatyta, kad 4,3 proc. merginų turi antsvorį, tačiau 16 proc. mažiau merginų turėjo tinkamą svorį 

palyginant su Kondrato ir kt.,(2007) tyrimo duomenimis. Lietuvos kūno kultūros akademijoje buvo 

ištirtos pirmo-ketitvirtokurso pirmos pakopos Sporto biomedicinos ir Sporto edukologijos dieninių 

skyrių studentės. Daugumos respondenčių (86,5 %) kūno masė buvo normali, 8,6 proc.-per maža ir 5 

proc – perdidelė (Jankausniekė, 2010). Kaip teigiama Lietuvos suaugusių gyvensenos tyrime moterų, 

kurios turi antsvorį yra 10 proc., daugiau nei vyrų, tačiau per šešiolika metu respondenčių antsvoris 

išliko nepakitęs. Tyrimo duomenys parodė, kad nutukusių moterų tarp apklaustųjų yra 20 proc. 1994 m. 

– jų buvo tik 2 proc. mažiau (Grabauskas ir kt., 2011).  

 

1.3. STUDENČIŲ MITYBOS ĮPROČIAI 

 

Sveikatos ugdymas yra vienas efektyviausių būdų padėti žmogui būti sveikam: įgyti praktinių įgūdžių 

būti sveikam, priimti teisingus sprendimus, rūpintis savo ir kitų sveikata, išlaikyti ją gerą net kritinėse 

situacijose, naudotis naujausia visuomenei teikiama informacija apie sveikatos išsaugojimą ir 

stiprinimą (Proškuvienė, 2004). Sveikos gyvensenos ugdymas pasaulio sveikatos organizacijos išskirtas 

kaip vienas iš sveikatos stiprinimo prioritetu (PSO, 1986). Jaunystės amžiaus tarpsniui yra būdingas 
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pirmas savarankiškas kabinimasis į socialinę aplinką, noras viską asmeniškai patirti ir išbandyti 

(Pikūnas, Palujanskienė, 2003). Studijų aukštojoje mokykloje pradžia yra reikšmingas gyvenimo 

įvykis, kuris dažnai būna susijęs su iššūkiais bei stresu jaunam žmogui adaptuojantis prie akademinių 

krūvių, naujos socialinės ir fizinės aplinkos (von Ah et al., 2004; Grinienė, 2006).  

Paradoksalu, kad sveikos gyvensenos ir mitybos įgūdžiais nepasižymi netgi būsimieji medikai bei 

visuomenės sveikatos specialistai (Škėmienė ir kt., 2007; Stukas, Dobrovolskij, 2009). Nors dėl jų 

studijų pasirinkimo ir tikimasi sveikos gyvensenos ir tinkamų mitybos įgūdžių. Šiaulių universitete 

beveik puse antro kurso studentai sveiką mitybą vertina kaip gana svarbu sveikatos veiksnį, tačiau tik 

menka dalis respondentų visada sveikai maitinasi (Pelegrimaitė, 2010). A.Norkaus (2012) disertacijos 

rekomendacijose teigia, kad ypatingą dėmesį vertėtų atkreipti į edukologijos studentų rengimą. Jie 

išsiskiria skurdžiomis sveikatos žiniomis, patys nėra linkę rinktis sveiko gyvenimo būdo. Tikėtina, kad, 

jiems tapus pedagogais, bus problemiška diegti sveiką gyvenseną savo ugdytiniams, todėl reikėtų 

edukologijos studijų programas praplėsti dalykais apie sveikatos ugdymą. Daugiausia žinių apie 

sveikatą Lietuvos universitetuose turi biomedicinos, kūno kultūros studentės, o mažiausiai edukologiją, 

humanitarinius mokslus ir ir meno studijas pasirinkusios studentės.  

Užsienio mokslininkų tyrimai rodo, kad tarp studentų įvairiose šalyse gana plačiai paplitę kenksmingi 

sveikatai įpročiai tarp jų ir nesveika mityba (Steptoe, Wardle, 2001; Steptoe et al. 2002) Sakamaki, 

Toyama, Amamoto, Liu, Shinfuku (2005) pateikia Kinijoje atlikto mitybos tyrimo rezultatus: 86,3 

proc., studentų mityba yra reguliari. Turkijos mokslininkai nustatė kad 44,8 proc. respondenčių 

pusryčiauja 2–3 kartus per savaitę, 44,1 proc. kasdien ir 11,1 proc. tik savaitgaliais (Neslisah, Emine, 

2011).  

 

1.3.1. Merginų pagrindinių energinių medžiagų tarpusavio subalansuotumas 

 

R. Samsonienė ir kt. (2010) nustatė, kad merginų maiste pagrindinės maistinės medžiagos yra 

nesubalansuotos. Su maistų riebalų (40,2 ± 9,2%) suvartojama per daug, o angliavandenių per mažai —

(45,2 % ± 9,9 %), baltymų tiekiamos energinės vertė 14,6 ± 4,9 tai atininka rekomenduojama kiekį. 

Merginos baltymų suvartoja daugiau, nei rekomenduojama. Daugiausia baltymų vartoja antro 

kurso merginos. Su maistu gaunamas baltymų kiekis per dešimtmetį merginų tarpe labai padidėjo 

(Stukas, Dobrovolskij, 2009) (1 lentelė). 1998 metais baltymų kiekis merginų paros maisto davinyje 

buvo 47,8±4,53 g (Sučilienė ir kt, 2002). 
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Pusę reikiamo baltymų kiekio reikia gauti su gyvūninės kilmės maistu, nes gyvūninės kilmės 

baltymai turi visas nepakeičiamąsias aminorūgštis. Tyrimo rezultatai parodė, kad merginų paros maisto 

davinyje gyvūniniai baltymai sudaro – 35,31 proc. Merginos riebalų suvartoja per daug. Daugiausia 

riebalų suvartoja antro kurso merginos (Stukas, 2009).  

Vilniaus universiteto merginos vidutiniškai baltymų suvartoja 11,4g daugiau nei yra siūloma 

(Stukas, Šilobrinienė, Dobrovolskij, 2011). 

1998 metų tyrimo duomenimis, merginos riebalų vartojo taip pat per daug (Stukas, 2000). Pasak 

pranešimo studentams: riebalų studentės vartoja per daug: merginos - 90,7±3,03 g/parą 

(rekomenduojama 70 g/parą) (http://www.nkd.lt/files/renginiai/11_6-7/pranesimai/PDF/21-

Stukas_Valerijus.pdf). Vidutiniškai 30 proc. viso vartojamų riebalų kiekio turėtų sudaryti augaliniai 

riebalai. Momentinis tyrimas, kuris buvo atliktas 2010 m., parodė, kad VU studentės vidutiniškai su 

maistu gauna 56,6 g riebalų, šis kiekis rekomentuojamos normos neviršija (Stukas, Šilobrinienė, 

Dobrovolskij, 2011).  

Angliavandenių studenčių paros maisto davinyje trūko ir 1998 metais. Merginų paros maisto 

davinyje angliavandeniai sudaro vidutiniškai 269,46±10,66 g/parą (rekomenduojama 349 g/parą) 

(Stukas, 1999). 

Šiuo tyrimu nustatyta, kad labiausiai angliavandenių trūksta ketvirto kurso merginoms. 

Maistinių skaidulų rekomenduojama suvartoti 20–30 g per parą , o studentės per parą jų suvartojo 

nepakankamai: merginos – 14,02±1,14 g. Palyginti su 1998 metų tyrimų duomenimis, maistinių 

skaidulų studentai vartojo mažiau (1 lentelė). 

Studentės su maistu turėtų gauti net 119,1 g tai yra 1,6 karto daugiau nei gaunama šiuo metu 

(Stukas, Šilobrinienė, Dobrovolskij, 2011). Sportuojančių mitybą tyrinėjas D. Baranauskas ir kt. 

autoriai (2011) gavo panašius rezultatus kaip ir nesportuojančias merginas tyrę mokslininkai. 

Krepšininkių maisto racionuose pagrindinės maistinės medžiagos nesubalansuotos, nes angliavandenių 

kiekiai nesiekia rekomenduojamų, o riebalų kiekis, priešingai, – rekomenduojamą viršija.  
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1 lentelė 

Skirtingų kursų  merginų paros maisto davinio vidutiniai maistinių medžiagų kiekiai ir energinė 

vertė 

 
Merginos 

 
Maistinės medžiagos Min – Max Norma 

I kursas 

Baltymai   g. 38,63 – 72,76 49,0 

Riebalai    g. 46,22 – 82,79 61,0 

Angliavandeniai g. 137,35 – 233,0 302,0 

Energinė vertė  kcal 1244,66 - 1869,93 1950,0 

II kursas 

Baltymai g. 63,07 – 93, 52 49,0 

Riebalai g. 73,62 – 142,66 61,0 

Angliavandeniai g. 206, 56 – 269,39 302,0 

Energinė vertė  kcal 1870, 25 – 2433,64 1950,0 

III kursas 

Baltymai g. 51,45 – 67,13 49,0 

Riebalai  g. 39,60 – 81,86 61,0 

Angliavandeniai g. 169,35 – 215,57 302,0 

Energinė vertė  kcal 1304,60 – 1864,24 1950,0 

IV kursas 

Baltymai  g. 38,59 – 62,23 49,0 

Riebalai    g. 45,20 – 71,79 61,0 

Angliavandeniai    g. 111,23 – 237,05 302,0 

Energinė vertė  kcal 1046,45 – 1669,75 1950,0 

 

1.3.2. Merginų paros maistio raciono energetinė vertė 

 
Vilniaus universitete tyrimo duomenys atskleidė, kad studenčių su maistu gaunama energinė 

vertė 1696 ± 611 kcal yra per maža, merginoms reikėtų suvartoti 254 kcal daugiau. Antro ir ketvirto 

kurso studenčių maisto raciono energinė vertė kai kuriais atvejais ypač maža, individualiais atvejais vos 

siekė 586 kcal, o ketvirto — 663 kcal (Samsonienė ir kt., 2010). R. Stuko ir V. Dobrovolskij (2009) 

tyrime ketvirto kurso merginos su maistu gaudavo 1342,22±149,74, tačiau šis kalorijų kiekis nesiekia 
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rekomenduojamos normos, merginos turėtų gauti 607,78 kcal daugiau. Tik antro kurso studentės viršija 

rekomenduojamą kiekį, jos per parą vidutiniškai su maistu suvartoja 2096 kcal, nors tai ir viršija 

norma, tačiau tai labiausiai atitinka siūlomą kiekį.  

Pagal Lietuvos suaugusių gyventojų tyrimą nustatyta, kad 1997– 1998 m. baltiminės kilmės 

kalorijos moterims sudarė 14,1 ± 4,3 proc. maisto davinio energinės vertės, t. y. atitiko tuo metu 

visuotinai rekomenduojamus suvartoti baltymu kiekius (Barzda ir kt., 2009). 

 

 1.3.3. Studenčių dažniausiai vartojami produktai 

 

1998 m. atlikus VU Medicinos fakulteto tik 26 proc. studenčių kasdien valgė daržovių (Šurkienė, 

Stukas, Pazdrazdytė, 1999). Išanalizavus visuomenės sveikatos studenčių faktinę mitybą paaiškėjo, kad 

merginų pakankamai vartojančių vaisių yra daugiau nei pusę apklaustųjų (56,6 %), tačiau 

nepakankamai vartojančių yra tik 12,5 proc. mažiau. Priešingi rezultatai gauti daržovių vartojime, 

daugiau studenčių nepakankamai vartoja daržoves, tai sudaro 61,3 proc. visų respondenčių. 

Pakankamai valgančių daržoves yra 1,5 karto mažiau nei nepakankamai vartojančių. Daugiausiai 

pakankamai daržovių vartoja pirmo ir ketvirto kuso merginos, o nepakankamai antrame ir trečiame 

kurse , taip pat čia pastebimas didžiausiais skirtumas (40-30 %) tarp pakankamo ir nepakankamo 

vartojimo (Stukas, Dobrovolskij, 2009).  

81,1 proc. Lietuvos universtitetų merginų maisto racione svarbią vietą užima daržovės ir vaisiai 

(Norkus, 2012). 2010 m. daržovių vartojimas buvo nepakankamas: tik 24 proc. moterų teigė, kad per 

praėjusią savaitę valgė šviežias daržoves 6-7 dienas per savaitę. Žvelgiant į daržovių vartojimo 

priklausomybę nuo išsilavinimo nustatyta, kad daržoves bent tris kartus per savaitę mažiausiai valgė 

nebaigto vidurinio ir vidurinio išsilavinimo moterys. Visą tiriamąjį laikotarpį aukšto išsilavinimo 

moterys vartojo daugiausiai daržovių jis padidėjo nuo 38 proc. iki 75 proc. Mažiau vartojo vidurinio 

išsilavinimo, vartojančių skaičius padidėjo 41 proc. Nors nebaigto vidurinio išsilavinimo moterys ir 

vartoja mažiausiai daržovių, bet jų skaičius per dvylika metu padidėjo daugiausiai (44 %) (Grabauskas, 

2009). Mažiausiai daržovių moterys valgė 1996 m jis buvo tik 5proc. Dvylikos metu laikotarpyje pieną 

vartojančių moterų skaičius padidėjo 24 proc. (Grabauskas ir kt., 2011). 2008 m. bent tris dienas per 

savaitę šviežių vaisių ir uogų valgė 54 proc. moterų., 1998 m. – atitinkamai 41 proc.  

G. Šurkienės, R. Stuko, R. Pazdrazdytės (2000) tyrimų duomenimis kasdien konditerijos gaminių valgė 

apie 20 proc. merginų. A. Norkus (2012) nustatė, kad 63 proc. studenčių vartoja nemažai konditerijos 

gaminių ir saldumynų. Didžioje dalis (55 %) visuomenės sveikatos studenčių vartoja cukrų saldinti 
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kavai ar arbatai (Stukas, Dobrovolskij, 2009). Patariama nevalgyti saldumynų tarp pagrindinių valgymų 

ir reguliariai valyti dantis pasta su fluoru. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja, kad iš cukraus 

būtų gaunama ne daugiau kaip 10 proc., paros maisto davinio energijos (Sveikos mitybos rekomendacijos, 

2010). KMU studentės lietuvoje studijuojančios, bet negyvenančios saldumynus dažniausiai valgo 1-2 

kartus per savaitę (44,9 %), 9 proc., mažiau merginų vartoja kasdien. Retai arba niekada saldumynus 

vartojančių studenčių neatsirado, 1-4 kartus per mėnesį valgo 21,7 proc. respondenčių (Breskutė, 

2009). 

Žuvis yra sveika raudonosios mėsos alternatyva. Rekomenduojama jos valgyti bent du ar tris kartus per 

savaitę. Žuvies baltymai yra geriau pasisavinami, su žuvimi gaunama vertingų polinesočių riebalų 

rūgščių, o su jūrų žuvimi – ir mineralų (Sveikos mitybos rekomendacijos, 2010). KMU atlikto studentų 

medikų 55,7 proc. pirmo kurso merginų ir 55,4 proc. valgė žuvį kartą per savaitę (Škėmienė ir kt., 

2007). Tai neatitinka rekomenduojamo kiekio. KTU studentės dažniausiai vieną kartą per savaitę valgo 

žuvį (67 %), 2-3 kartus savaitėje valgo 9,2 proc. respondenčių. Visai nevalgančių skaičius 47,5 proc. 

didesnis nei valgančių vieną kartą, o valgančių 4 kartus ir daugiau studenčių tėra 3,2 proc. 

(Viazovskienė, 2007). Lietuvoje mediciną studijuojančios užsienio studentės daužniausiai žuvį vartoja 

1-2 kartus per savaitę (36,4%), kasdien vartojančių yra per puse mažiau. 1-4 kartus per mėnesį ir retai 

arba niekada žuvies nevalgančių skaičius mažai skiriasi (21-24 %) (Breskutė, 2009).  

Riebus pienas – svarbus sočių riebalų rūgščių šaltinis. Jį geria gana didelė Lietuvos gyventojų dalis. 

Mažiausiai pieną geriančių moterų buvo 2008 m., (27 %), daugiausiai buvo vartojama 2000 m., (59 %). 

Tačiau po dešimties metų šis kiekis tesiekė 34 proc. Aukštąjį išsilavinimą turinčios moterys geria 

mažiau pieno nei vidurinio išsilavinimo (Grabauskas ir kt., 2011). Jei žmogus vartoja mažai pieno 

produktų, jis turėtų gauti kalcio iš kitų šaltinių: žuvies konservų, kuriuose yra minkštų kaulų, turinčių 

kalcio, taip pat iš brokolių, špinatų, kitų tamsiai žalių lapinių daržovių (Sveikos mitybos 

rekomendacijos, 2010). 

Nuo 1994 m. 66 proc., Lietuvos moterų ant duonos tepa sviestą, 2000 m. sviestą vartojančių žmonių 

dalis sumažėjo beveik dvigubai, nes gyventojai pradėjo tepti ant duonos margariną. Po keturiolikos 

metų sviestą ir tepų riebalų mišinį ant duonos tepė tiek pat moterų kiek ir tyrimo pradžioje. Moterų 

naudojusių augalinį nuo 1994 – 2008 m. padidėjo 46 proc. (Grabauskas ir kt., 2008).  

Merginos aliejaus vartoja beveik pakankamai – 19,25 g per parą (27,67 % suvartotų riebalų 

kiekio) (Stukas, Dobrovolskij, 2009). Palyginti su 1998 metų tyrimų rezultatais, aliejaus vartojimas ir 

merginų nepasikeitė (Stukas, 2000). Lietuvos universitetuose 55,7 proc. studenčių stengiasi nenaudoti 

riebaus maisto (Norkus, 2012). 
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2.VAIKINŲ FIZINIS AKTYVUMAS IR MITYBOS ĮPROČIAI 
 

2.1. STUDENTŲ FIZINIS AKTYVUMAS  

Vienas iš pagrindinių individo fizinės, socialinės ir emocinės gerovės sąlygų laikomas fizinis 

aktyvumas. Jo nauda yra akivaizdi net esant žemam mankštinimosi lygiui, mažas fizinis aktyvumas yra 

geriau nei nieko (Fizinis aktyvumas ir sveikata, 2006). Vienas svarbiausių asmenybės raidos tarpsnių 

yra susijęs su mokimusi, reikalaujantis daug valios ir emocijų pastangų kai nuolat patiriama įtampa. Šis 

tarpsnis dar yra vadinamas – studentišku amžiumi. Kad studentai išvengtų organizmo pažeidimų dėl 

fizinės veiklos ją patariama derinti su mityba, taip stiprinant ir saugant savo sveikatą. Tačiau reiktų 

atkreipti dėmesį, kad dėl nuolat studijų metu patiriamos įtampos studentai ne visada randa laiko 

pavalgyti, dėl šios priežasties sutrinka mitybos rėžimas, gali pablogėti sveikata, taip pat sunkiau 

treniruotis, nes greičiau patiriamas nuovargis (Maskeliūnas ir kt., 1996; Stukas, Šurkienė, 1999; Stukas 

ir kt., 2000). Ne tik sportuojant studentas yra fiziškai aktyvus į šią veiklą įeina darbas, laisvalaikis, 

buities ruoša visa tai gali turėti įtakos žmogaus sveikatai. Atliktas tyrimas susijusęs su studentų fizinio 

aktyvumo sportuojant, dirbant ir laisvalaikiu sąsajomis atskleidė, kad mažesnis fizinis aktyvumas 

dirbant ir laisvalaikiu nelemia didesnio fizinio aktyvumo sportuojant. Autoriai daro išvadą, kad fizinis 

aktyvumas sportuojant ir aktyvumas kitose gyvenimo srityse dera tarpusavyje (Miežienė, Šiupšinskas, 

Jankauskienė, 2011). Literatūros šaltiniuose galima rasti pasiūlymų kaip derinti sportą su kitomis 

gyvenimo sritimis. S. Poteliūnienė, N. Sližauskienė, V. Bendoraitienė (2007) siūlo tokį savaitės 

mankštinimosi planą: 

3 k./sav.                     + 2 k./sav.                       + kasdien 

aerobinės pratybos     jėgos pratybos        aktyvus darbas namų ūkyje. 

Kita priežastis, kuri gali turėti įtakos žmogaus sveikatai yra fizinio aktyvumo mažėjimas. Šis 

mažėjimas siejamas su informacinių techologijų diegimu, ekonominio ir socialinio lygio kilimu 

spartėjant gyvenimo tempui, streso didėjimu, didelių protiniu krūviu. Dalis Lietuvos gyventojų, tarp jų 

ir jaunimo nežino koks fizinis krūvis ir aktyvumas yra rekomenduojami, paprastų būdų stiprinti 

sveikatą. Nors žmogus ir suvokia, kad judėti yra svarbu, tačiau tai darančių skaičius vis mažėja. 

Modernėjantis pasaulis verčia specialistus ieškoti naujų būdų ir priemonių kaip žmogų paskatinti 

tinkamai elgtis su savo kūnų, nors jie ir žino judėjimo ir sveiko gyvenimo naudą (Poteliūnienė, 

Sližauskienė, Bendoraitienė, 2007). Fizinis aktyvumas gerina širdies darbą, medžiagų apykaitą, grūdina 
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sveikatą; fiziškai aktyvių žmonių geresnė psichinė savijauta, nuotaika, jie labiau pasitiki savimi. Fizinis 

aktyvumas ypač svarbus kontroliuojant kūno svorį, fizinė veikla padeda sueikvoti kalorijas gaunamas su 

maistu (Sveikos mitybos rekomendacijos, 2010). Sveikiems 18–65 metų amžiaus suaugusiems 

žmonėms Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja (PSO) ne mažiau kaip po 30 minučių vidutinio 

intensyvumo fizinės veiklos 5 dienas per savaitę arba ne mažiau kaip po 20 minučių labai intensyvios 

fizinės veiklos 3 dienas per savaitę. Fizinis krūvis gali būti pakankamas, jeigu bent po 10 minučių 

užsiimama nepertraukiama fizine veikla (ES fizinės veiklos gairės, 2008). Vidutiniu aktyvumu 

laikomas (per minutę sudeginama 3,5–7 kcal) - „ėjimas vidutiniškai sparčiu arba sparčiu žingsniu 3–4,5 

mylios per valandą greičiu,  lygia vietove, patalpoje arba lauke. Didelis aktyvumas (daugiau kaip 7 

kcal/min.) - „sportinis ėjimas ir ėjimo pratimai 5 mylių per valandą arba didesniu greičiu;bėgimas 

(http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/physical/pdf/PA_Intensity_table_2_1.pdf).  

Pagal L. Poliakovą (1996) fizinis aktyvumas (FA) yra trečias veiksnys, kuris turi įtakos sveikatai. Dar 

1991 m. amerikos sporto kolegija siūlė kasdien mankštintis ne mažiau kaip 30 min. vidutiniu 

intensyvumu. Sveikatinimo tikslais rekomenduojama: 

� mankštintis 3–5 kartus per savaitę 60–90 proc. intensyvumu maksimalaus pulso rezervo arba 50–85 

proc. maksimalaus deguonies suvartojimo(VO2 max); 

� mankštintis be pertraukų 15–60 min. (pratybų trukmė priklauso nuo intensyvumo); 

� lavinant bendrąją ištvermę mankštintis (priklausomai nuo intensyvumo, geriausia – vidutiniu 

intensyvumu) 20–40 min. (galima iki vienos valandos); 

� siekiant bendrosios ištvermės palaikomojo efekto tokios trukmės vidutinio intensyvumo  

(Poteliūnienė, Sližauskienė, Bendoraitienė, 2007). 

Lietuvoje nuo 1994 m. Suomijos Visuomenės sveikatos instituto iniciatyva buvo pradėtas gyvensenos 

stebėsenos projektas (Finbalt Health Monitor), vėliau tapęs Valstybinės visuomenės sveikatos 

stebėsenos programos dalimi. Šiuo projektu buvo stebima kaip keičiasi žmonių fizinis aktyvumas. 1994 

m. bent 4 kartus per savaitę 30 min., ir ilgiau taip, kad pagreitėtų kvėpavimas ir padidėtų širdies 

susitraukimų dažnis mankštinosi 15,9 proc. vyrų ir 13,5 proc. moterų. Po dešimties metu šis skaičius 

išaugo dvigubai ir jau 50 proc., daugiau vyrų ir moterų buvo fiziškai atkyvesni. Tačiau pėsčiomis į 

darbą vykstančių žmonių dalis sumažėjo 11,1 proc. vyrų ir tik 3,3 proc. moterų. Fizinis aktyvumas 

labiau padidėjo tarp žemesnio išsilavinimo žmonių. 2006 m. 23 proc. vyrų ir moterų laisvalaikiu 

mankštinosi, tai rodo, kad per dvejus metus besimankštinančių žmonių skaičius sumažėjo apytiksliai 7 
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proc. Atliekant suaugusiųjų žmonių gyvensenos tyrimą kitais metais paaiškėjo, kad ir toliau mažėja 

žmonių fizinis aktyvumas nuo projekto pradžios jis sumažėjo beveik 10 proc. moterų ir vyrų skirtumas 

beveik išsilygino. Taip pat sumažėjo einančių į darbą ir grįžtančių iš jo bent 30 min. Šis tyrimas 

atskleidė, kad 14 m. laikotarpyje fizinis aktyvumas tendencingai mažėjo ir jau 2010 m. tai yra viena iš 

pagrindinių nutukimo epidemijos priežasčių. Nors paskutinio tyrimo duomenys parodė, kad 

besimakštinančių gyventojų skaičius beveik grįžo iki 1994 m buvusių rezultatų. Gyventojų, einančių į 

darbą ir grįžtančių iš jo bent 30 min., skirtumų amplitudė nedidelė (3 pav.) Ėjimas į darbą ir iš jo 

pėsčiomis yra viena iš fizinio aktyvumo didinimo priemonių (Grabauskas ir kt, 2011).  

Studentų fizinis aktyvumas mažas, reguliariai mankštinasi tik kas penktas studentas, 36 proc. 

mankštinasi tik kartą per mėnesį. Daugelis studentų laisvalaikį leidžia pasyviai, jie mažai domisi 

kitomis laisvalaikio praleidimo galimybėmis (Tamošauskas, 2005; Vaščila ir kt., 2003). Save 

pakankamai fiziškai aktyviais laiko daugiau nei trečdalis vaikinų ir mažiau nei ketvirtadalis merginų 

(36,4 % ir 23,2 %, p<0,05) (Norkus, Alūžas, 2012). Reikia pastebėti, kad daugiau nei pusė studentų 

suvokia fizinio aktyvumo naudą, tačiau didžioji studentų dalis nėra linkusi reguliariai judėti, palaikyti 

savo fizinę sveikatą (Jankauskas, Jatulienė, 2008; Mikšys, 2005).  

Kauno medicinos universitete pastoviai sportuojančių vaikinų dalis nesiekia 19 proc. nesportuojančių 

daugiau 9,3 proc., tačiau nepastoviai sportuojančių studentų yra daugiau negu puse apklaustųjų vaikinų 

(2 pav.). KTU pastoviai sportuojančių vaikinų yra 2 kartus daugiau nei medicinos universitete. 

Nesportuojačių skaičius abiejose aukštosiose mokyklose yra panašus, tačiau nepastoviai sportuojančių 

dalis KMU yra 13 proc. didesnis nei KTU (Lobunko, 2010).  

Atlikus tyrima septyniuose universitetuose ir penkiose kolegijose paaiškėjo, kad save bent šiek tiek 

fiziškai aktyviais laiko 91,4 proc. tyrime dalyvavusių vaikinų ir 80 proc. merginų. Tiek merginas tiek 

vaikinus būti fiziškai aktyviems motyvuoja noras būti sveikiems (66 %). Didelis užimtumas ir laiko 

trūkumas yra viena iš kliūčių, kuri įtakoja studentų fizinį aktyvumą. Šią kliūtį tyrimo metu  nurodė 38,9 

proc. vaikinų ir 45,8 proc. merginų. O prastą savo sveikatos būklę kaip trukdį įvardijo 6,5 proc. vaikinų 

ir 9,5 proc. merginų (Norkus, Alūžas, 2012).  

Vertinant studentų sveikatos ugdymo padėtį aukštosiose mokyklose, paaiškėjo, kad 40,5 proc. merginų 

ir 8,5 proc., daugiau vaikinų savo paskaitų tvarkaraštyje neturi užsiemimų, kurių metų jie galėtų įgyti 

teorinių žinių apie sveikatą ir jos stiprinimą. Privalomai apie sveikatą ir jos stiprinimą studijuoja 

ketvirtadalis (24,6 %) vyrų ir 6 proc. daugiau merginų. Tyrimo išvadose teigiama, kad daugiau nei pusė 

vaikinų mano, kad kūno kultūros užsiėmimai paskaitų tvarkaraštyje turėtų būti privalomi, tuo tarpu 

didesnioji merginų dalis pageidautų turėti pasirinkimą. Pažymėtina, kad turėta galimybę pasirinkti kūno 
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kultūros pratybas pasinaudojo tik kas trečias vaikinas ir kas penkta moteris.  Kūno kultūros užsiėmimus 

universitetuose turėjo 72,2 proc. studentų tačiau net 13,2 proc., daugiau studentų neturėjo kūno kultūros 

ir negalėjo jos pasirinkti. Nemokamai sportuoti ar naudotis sveikatingumo bazėmis savo aukštosiose 

mokyklose gali 58,7 proc. studentų, tačiau apie šias galimybes žino tik 27,6 proc. respondentų (Norkus, 

Alūžas, 2012). L. Daniusevičiūtės ir kt., (2008) autorių teigimų nors fizinio aktyvumo nauda yra 

akivaizdi, tačiau jaunimas nėra pakankamai motyvuotas, tai matyti ir A. Norkaus su R. Alūžos (2012) 

tyrimų rezultatuose. Mokslininkų teigimu kūno kultūra, aktyvus ir sveikas gyvenimo būdas turėtų būti 

pagrindinės sveikatingumo kėlimo priemonės, neatskiriamos nuo studijų, išsigelbėjimu nuo pasyvumo, 

protinio darbo perkrovų (Daniusevičiūtė ir kt., 2008).  

Lietuvos universitetuose 67,7 proc. vaikinų mėgsta fizinę veiklą, kurioje yra rungtyniavimo elementų 

(1 pav.). Mažiau nei puse studentų esant galimybei renkasi pasivaikščiojimą nei kelione automobilių. 

Taip pat reikia pastebėti, kad 44 proc. daugiau vaikinų mėgsta fizinę veiklą lauke už važiavimą 

automobiliu. Vaikinams panašiai kaip ir merginoms fizinė veikla padeda gerai jaustis, taip pat 83,2 

proc. studentų jaučia malonumą sportuodami (Norkus, 2012).  

Pagal D.Yčienę (2004) studentai dažniausiai laisvalaikį leidžia pasyviai: namuose bendraudami su 

draugais, užsiimdami savišvieta, klausosi muzikos ir skaito spaudą. A. Žvironaitė (2008) savo darbe 

skelbia, kad 53,57 proc. studentų laisvalaikį stengiasi leisti kuo aktyviau, gamtoje būna 23,81 proc. 

Miesto renginiuose laisvalaikiu dalyvauja tik maža dalis respondentų (5,95 %) tiek pat renkasi sportą, 

namuose būnančių apie 5 proc. daugiau nei gamtoje, prie kompiuterio laisvalaikį leidžia 8,33 proc. 

apklaustųjų. Puse studentų į universitetą vyksta autobusu, mažesnę dalį sudaro einantys pėščiomis 

34,52 proc., su automobilių vyksta 3,5 karto mažiau nei autobusu.  

Lietuvos suaugusių vyrų sportuojančių bent 30 min., 4 ir daugiau kartų per savaitę dalis 2010 m., buvo 

29 proc. mažiausiai sportuojančių buvo 1994 m., tačiau po keturių metų vyrų dalis užsiiminėjančių 

fizine veikla padidėjo 4 proc., ir tai atitinkamai sudarė 30 proc. respondentų. Nuo tyrimo pradžios 

(1994 m.) vyrų einančių į darbą ir grįžtančių iš jo dalis ženkliai sumažėjo. Per šešiolika metu 8 proc. 

mažiau vyrų eidavo į darbą pėsčiomis. Nuo 2002-2006 m., vaikštančių į darbą dalis buvo stabiliausia ir 

pakito tik 1 proc. (22-23 %) (Grabauskas, 2011).  

 

2.2. VAIKINŲ ANTSVORIO PROBLEMA 

 
Fizinis aktyvumas leidžia sumažinti kūno riebalų masę nemažinant ir net didinant raumenų masę 

(Poteliūnienė, Sližauskienė, Bendoraitienė, 2007). Vienas iš mitybos būklę ir sveikatą apibūdinančių 



19 
 
rodiklių yra kūno masės indeksas (KMI). 1998 m. VU Medicinos fakulteto studentų KMI vidurkis buvo 

22,93 (Šurkienė ir kt., 2000). Po metu tyrimas parodė, kad vidutinis studenčių kūno masės indeksas 

buvo studentų – 23,37 (Stukas, Šurkienė, 1999). Šie duomenys rodo, kad studentai turi normalų kūno 

svorį. Vėlesni tyrimai atlikti 2004–2005 m. parodė, kad dauguma (80 %) studentų turi tinkamą svorį. 

Per mažas KMI buvo 8,8 proc. studentų, 12,2 proc. vaikinų buvo nustatytas antsvoris (Kondratas ir kt., 

2007). L. Škėmienės ir kitų autorių (2007), medikų mitybos ypatybių tyrimu atliktu tais pačiais metais 

nustatyta, kad vaikinų turinčių antsvorį skaičius padidėjo 3,6 proc.,  palyginant su Kondrato ir 

kt.,(2007) tyrimo duomenimis.  

Vilniaus pedagoginiame universitete atlikus būsimųjų pedagogų mitybos, fizinės būklės ir fizinio 

aktyvumo tyrimą buvo nustatyta, kad studentų normalų KMI turinčių dalis sudaro 69,05 proc. 

viršijančią šią normą ir turinčių antsvorį yra 42,86 proc. mažiau nei su tinkama kūno mase. Nutukusių 

ir turinčių per mažą kūno masę yra ženkliai mažiau tai nesiekia 5 proc., tačiau reikia pažymėti, kad tarp 

biologijos, kūno kultūros ir psichologijos studentų yra daugiau turinčių per mažą svorį nei per didelį 

(Keserauskienė ir kt., 2010).  

Lietuvos veterinarijos akademijoje 75 proc. tirtųjų turi normalią kūno masę, esantys per mažos kūno 

masės ir turintys anstvorį pasiskirstė po lygiai – po 11,8 proc. ir tik 1,4 proc. sudarė nutukę tirtieji 

respondentai (Samiolenkienė, 2010). 

Užsienio studentų kūno masės indekso rodikliai yra panašūs kaip ir Lietuvos. Lenkijoje nustatyta, kad 

mažiau vaikinų turi normalų KMI nei merginų, šis skirtumas siekia 6 proc. Kroatijoje kaip ir Lietuvoje 

daugiau vaikinų turi anstvorį nei merginų, tačiau KMU studentų apytiksliai 10 proc., mažiau turi 

antsvorį.  

Daugiausiai antsvorio turi Turkijoje studijuojantys vaikinai jų dalis siekia net 32,1 proc. Žvelgiant į 

merginų antsvorį matyti, kad jų kiekis žymiai mažesnis nei vaikinų. Lietuvoje, Graikijoje, Švedijoje 

studenčių antsvorį turinčių dalis svirajo tarp 3,8-10 proc. Mažiausiai normalų KMI turi Rusijos 

odontologijos studentai 46 proc. ir tik 10 proc. mažiau turi per mažą svorį. Iš gautų duomenų galima 

spręsti, kad daugiau studentų studijuojančių Lietuvoje turi tinkamą kūno svorį nei kitose šalyse 

(Лакшин, Кожевникова, 2008; Stefańiska, Ostrowska, Sajewicz, 2011; Satalic, Baric, Keser, 2007; 

Chourdakis, Thrasivoulos, Papazisis, Toulis 2010; Tengvall M, Ellegard L. 2007; Bothmer and Bengt 

Fridlund.2005; Yildiz ir kt. 2011;) 

Kaip teigiama Lietuvos suaugusių gyvensenos tyrime per praėjusį dešimtmetį nutukimo paplitimas 

padidėjo daugelyje Europos valstybių. Dėl nutukimo gali sumažėti žmonių socialinis aktyvumas. 

Dažniau nutunka žemesniems socialiniams sluoksniams priklausantys gyventojai, todėl nutukimas 
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didina socialinius sveikatos skirtumus. 1994 m. antsvorį turėjo – 47 proc. vyrų, o 2010 metais šis 

skaičius išaugo 13 proc. Nutukusių vyrų per tyrimo laikotarpį padidėjo 9 proc. (Grabauskas ir kt., 

2011).  

Išanalizavus mokslininkų darbus galima teigti, kad 1994-2010 m. laikotarpiu suaugusių Lietuvos 

gyventojų fizinis aktyvumas sumažėjo 10 proc., o moterų ir vyrų skirtumas beveik išsilygino. Taip pat 

pastebima, kad sumažėjo žmonių vaikštančių ir grįžtančių iš darbo pėsčiomis. Studentai kaip ir suaugę 

žmonės yra mažai fiziškai aktyvūs. Tik 30 proc. studentų laiko save pakankamai fiziškai aktyviais. 

KMU ir KTU sportuojančių studentų yra 12,5 proc., o nesportuojančių 51 proc. Lietuvos universiteuose 

50-60 proc. studentų nurodė, kad kurį laiką praleidę be fizinio krūvio jaučiasi prastai. Nuo fizinio 

aktyvumo priklauso ir žmogaus kūno masė. Iš atliktų KMI tyrimų aukštosiose mokyklose rezultatų 

galima teigti, kad VU ir LLKA didžioji dalis studentų turi tinkamą kūno masės indeksą, o VPU apie 10 

proc. mažiau studentų su normaliu kūno indeksu. Tačiau reikia paminėti, kad Lietuvos studentų KMI 

rodikliai yra geresni nei užsienio šalyse. 

 
2.3. STUDENTŲ MITYBOS ĮPROČIAI 

 

Sveikatos būklę įtakoje įvairūs veiksniai, kurie gali turėti didelę įtaką organizmo veiklai. R. Kalėdienė 

(1999) su kitais autoriais išskiria penkis sveikatą veikiančius veiksnius. Dėmesį reiktų atkreipti į 

ketvirtąjį veiksnį, kad žmogaus elgsena ir gyvensena, gyvenimo būdas – fizinis aktyvumas, mityba ir 

rūkimas turi įtakos žmogaus sveikatai. Taip pat šiuo metu nerima kelią ir visuomenėje esanti socialinė 

atskirtis, kuri tiesiogiai veikia žmogaus sveikatą. Sundsvalio sveikatą palaikančioje aplinkų piramidėje 

(WHO, Geneva, 1996) matyti, kad sveikatai svarbus ne tik žmogaus elgesys, ją paveikti gali ir 

valstybės ir bendruomenės lygiu funkcionuojanti švietimo ir socialinės pagalbos sistema, maisto sudėtis 

ir kokybė, darbo ir gyvenimo sąlygos, transporto infrastruktūra. Todėl vienas iš pagrindinių veiksnių - 

išorinė aplinka, tačiau daugelis autorių akcentuoja, kad racionali mityba yra ypatingai reikšminga 

sveikatos būklės išsaugojimui (Hasik, Gawęcki, 2000; Hasik, 1999; Kozłowska-Wojciechowska, 2002 

). Studijų aukštojoje mokykloje pradžia yra pereinamasis laikotarpis, kurio metu palanku diegti sveikos 

gyvensenos įgūdžius (Dinger, Waigandt, 1997). Kaip teigia S. Poteliūnienė ir L. Viraliūnaitė (2006) dar 

vienas neigiamas veiksnys veikiantys studentų sveikatą – didelis užimtumas. Studentams tenka derinti 

darbą su studijomis, kas antras baigiamojo kurso studentas turi darbą, todėl kenčia nuo poilsio ir miego 

trūkumo. Nustatyta, kad dėl įtempto studijų ir darbo režimo 59 proc. studentų miega 5–7 valandas per 

parą (Poteliūnienė, Viraliūnaitė, 2006).  
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Atlikus tyrima Lietuvos universitetuose paaiškėjo, kad 91,2 proc. vaikinų mano, kad sveikata yra 

brangiausias turtas, 20,6 proc. galvoja, kad neturi pakankamai žinių apie sveikatą ir ją lemenčius 

veiksnius. 25 proc. vaikinų galvoja, kad studijuojant dar neraikia rimtai rūpintis savo sveikata. Taip pat 

nustatyta, kad sveikatos žinios priklauso nuo studijų krypties. Daugiausiai žinių turi biomediciną, 

gamtos mokslus, kūno kultūrą ir karo akademiją studijuojantys vaikinųi, o mažiausiai: edukologiją, 

socialinius bei humanitarinius mokslus besimokantys studentai ( Norkus, 2012). 

Lietuvos suaugusių žmonių tyrimas atskleidė, kad nuo 1994 m., per šešiolikos metų tyriamąjį laikotarpį 

vyrų nuomonė apie savo sveikatą mažai keitėsi. Gerai ir gana gerai savo sveikatą vertino 53 proc. 

respondentų, tyrimo pradžioje jis buvo 9 proc. mažesnis (Grabauskas ir kt., 2011).  

Daugelyje literatūros šaltinių teigiama, kad į maisto sudėtį turi įeiti baltymai, riebalai, angliavandeniai, 

mineralinės medžiagos ir vanduo. Racionaliai maitinantis valgyti reikėtų mažiausiai 3-4 kartus per 

dieną. Valgant 3 kartus, pusryčiai turi sudaryti – 30 proc., pietūs - 40-45 proc., o vakarienė - 25-30 

proc. energinės vertės. Valgant 4 kartus, pusryčiai turi sudaryti – 25 proc., pietūs – 35 proc., pavakariai 

– 15 proc. ir vakarienė – 25 proc. energinės vertės (Kėvelaitis, 2006). Maistas turėtų būti gerai 

mechaniškai ir termiškai paruoštas, gyvulinės ir augalinės kilmės (Vencius, 2006). Studijų metu 

racionali mityba lieka labai svarbi, nes tai yra kritinis pereinamasis laikotarpis, kai studentai patys turi 

derinti laiką, mokslą, maistą, sportą ir poilsį. Tik maža dalis t.y 10,5 proc. pradėjusių studijuoti vaikinų 

sugeba laikytis mitybos rėžimo, o kas penktas pirmo kurso studentas valgo tik 2 kartus per diena. 

Jauniems žmonėms tinkamai maitintis yra svarbu todėl, kad šiuo periodu formuojasi ir įsitvirtina 

gyvensenos įpročiai (Stukas, Dobrovolskij 2009). Dideli protiniai krūviai ir fizinis aktyvumas turi būti 

kompensuojami visaverte mityba, netinkami maitinimosi įpročiai gali turėti neigiamų pasekmių ateityje 

(Skibniewska ir kt, 2009; . Лакшин ir kt., 2008).  
 

2.3.1. Vaikinų pagrindinių energetinių medžiagų tarpusavio subalansuotumas 

 

Užsienio autoriai teigia, kad kad netinkama mityba, riebus, daug sočiųjų riebalu rugščių (RR) turintis 

maistas, nuolatine nervinė įtampa yra svarbus kraujotakos sistemos ir onkologiniu ligu, sudaranciu 

didžiausia Lietuvos gyventoju mirtingumo dali, rizikos veiksniai (Kristenson ir kt., 1997; Galuska ir 

kt., 2001). R. Stukas, I. Šilobrienė ir V. Dobrovolskij (2011) Vilniaus universitete atliko tyrimą ir 

nustatė, kad vaikinų mityba neatininka PSO rekomendacijų jie suvartoja per daug baltymų ir riebalų ir 

per mažai angliavandenių (4 pav.). Tai neatitinka sveikos mitybos principo, kuriame teigiama, kad 
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mityba turi būti subalansuota. Baltymų, riebalų, angliavandenių, vitaminų, mineralinių medžiagų 

santykis turi būti lygus 1:1:4 (Stukas.,1999). 

 
4 pav. Baltymų, riebalų ir angliavandenių teikiamos energinės vertės dalis Vilniaus universiteto 
studentų paros maisto davinyje.  
 

Respublikinis mitybos centras vykdė (2007) Lietuvos suaugusių gyventojų faktinės mitybos, mitybos ir 

gyvensenos įpročiu tyrimą, į kurį buvo įtraukti ir studentišką amžių atininkamtys žmonės (Barzda ir kt, 

2009). Rezultatai beveik nesiskyrė nuo gautų Vilniaus universitete, tačiau reiktų pabrėžti, kad 

suaugusių faktinės mitybos tyrime vyrai suvartoja 9 proc. daugiau riebalų, o agliavandenių 8,3 proc. 

mažiau, baltymų kiekis abiejuose tyrimuose yra beveik vienodas. Po metų atliktame R. Stuko ir V. 

Dobrovolskij (2009) studentų faktinės mitybos tyrime respondentai su maistų suvartodamo panašų 

kiekį maistinių medžiagų. Jų tiriamieji gaudavo šiek tiek mažiau baltymų nei ankstesniuose tyrimuose, 

tačiau tai atitiko pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas (PSO, 1986). Riebalų vidutinis paros 

normos kiekis buvo 45,7 proc., o angliavandenių 38,8 proc. Palyginti pastarųjų tyrimų duomenis su 

1997–1998 m. tyrimų duomenimis, riebalines kilmes kalorijų teikiama dalis iš esmes nesiskyrė: 1997–

1998 m. riebalinės kilmės kalorijų tirti vyrai vartojo 45,4 ± 12,2 proc (Pomerleau ir kt., 2000). 

Procentinės maisto medžiagų išraiškos gali būti matuojamos ir gramais. Suaugusiam žmogui per parą 

reikia gauti 100—110 g baltymų. Kai maiste baltymų perdaug, sutrinka organizmo medžiagų apykaita, 

susidaro "tarpiniai apykaitos produktai, kenksmingi organizmui (Kemerytė-Riaubienė, 2009). Mityboje 

labai svarbūs yra angliavandeniai. Remiantis rekomenduojamomis paros maistinių medžiagų ir 

energijos normomis, žmogus per parą su maistu turi gauti 400—500 g angliavandenių. Išanalizavus 

tyrimų duomenis galime daryti prielaidą, kad dešimties metu laikotarpyje žmonių gaunamų maisto 

medžiagų energetinės vertės dalis beveik nekito. Baltymų kiekis buvo stabiliausias, angliavandenių ir 
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riebalų kiekis kito nuo 35-47 proc., tačiau angliavandenių buvo suvartojama per mažai, o riebalų per 

daug. Vilniaus universiteto medicinos fakulteto studentai pirmame kurse suvartoja 83-86 g baltymų, 

riebalų 132 g, o angliavandenių 230-247 g. Antrame kurse baltymų sumažėjo 15 proc., po metu dar 5 

proc., paskutiniais metais matomas padidėjimas iki 76,38 g, tačiau 10 g mažiau nei lyginant su metais 

kada buvo pradėta studijuoti universitete. Riebalų ir angliavandenių kiekiai taip pat keitėsi atininkamai 

nuo studijų laiko, bet iš rezultatų galima matyti, kad visų maisto medžiagų kiekiai didžiausi buvo 

pirmame kurse, o mažiausi antrame kurse. Riebalų skirtumas 1 ir 4 kurso sudaro – 26 proc., o 

angliavandenių 13 proc (2 lentelė) (Stukas, Dobrovolskij, 2009). 

2 lentelė. 

Skirtingų kursų vaikinų paros maisto davinio vidutiniai maistinių medžiagų kiekiai ir energinė vertė  

 
 

2.3.2. Vaikinų paros maisto raciono energenitė vertė 

 

Aptariant studentų paros maisto davinio energinų vertų nustatyta, kad vidutinis energijos kiekis, gautas 

su maistu (vidurkis ± SN) 2007 m., vyrams sudarė 2456 ± 1031 kcal. 1997– 1998 m. suaugusių 

Lietuvos gyventojų faktinės mitybos ir gyvensenos tyrimų duomenimis, 2606 ± 1028 kcal. (Pomerleau 

ir kt., 2000). FAO paskelbtų maisto balansų duomenimis, Lietuvos gyventojų vidutinis energijos kiekis, 

gautas su maistu, ankstesniais laikotarpiais vidutiniškai sudarė apie 3000 kcal 

(http://faostat.fao.org/site/502/DesktopDefault. aspx?PageID=502 , 2008).  
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Visuomenės sveikatos studentų mitybos ypatumus tirinėje R. Stukas ir V. Dobrovolskij (2009), nustatė, 

kad pirmo kurso studentai su maistu vidutiniškai mažiausiai gauna 2258,06 kcal, antraisiais studijų 

metais 758,99 kcal mažiau, trečiaisiai metais 307,07 kcal daugiau negu 2 kurse, paskutiniame kurse 

kalorijų kiekis keistėsi nežymiai padidėjo tik 59 kcal. Per ketverius studijų metus su maistu gaunama 

energetinė vertė  sumažėjo 386,71 kcal (2 lentelė). 

Vilniaus universitete atlikus faktinės mitybos vertinimą paaiškėjo, kad vaikinų vidutinis energijos 

kiekis siekė 1832,1 ± 73,5 kcal. Iš baltymų studentai gaudavo 302 kcal, riebalų – 657 kcal, o 

angliavandenių – 862 kcal. Visi rodikliai neatitinka rekomendacijų, jie yra mažesni nei 

rekomenduojama. Angliavandenių vaikinai suvartoja du kartus mažiau nei patariama skirtumas net 

766 kcal, kitų maisto medžiagų kiekis nėra labai nutoles nuo normos. Baltymų energetinė vertė 

didesnė 38 kcal, riebalų – 81 kcal (Stukas, Šilobrinienė, Dobrovolskij, 2011). Lietuvos aukštųjų 

mokyklų (VU, VGTU , VPU) studentų gyvensenos tyrimo rezultatai taip pat parodė, kad suvartojama 

per mažai angliavandenių ir per daug riebalų (Stukas, Dobrovolskij, 2008).  

 
2.3.3. Studentų dažniausiai vartojami produktai  

 

Didelis maisto produktų asortimentas turi įtakos mitybos įvairumui. Patariama kasdien valgyti įvairių 

grupių maisto produktus. Svarbu valgyti kuo daugiau įvairių daržovių, vaisių, uogų ir grūdų produktų. 

Valgant kuo įvairesni maistą sumažėja tikimybė, kad atsiras sveikatos sutrikimų dėl kai kurių medžiagų 

trūkumo organizme. Maisto įvairumas yra vienas iš sveikos mitybos principų (Stukas, 1999).  

Suaugusių lietuvos žmonių gyvensenos tyrimas atliekamas nuo 1994 metų. Per dešimti metų vyrų 

vartojančių aliejų padidėjo 51,5 proc. taukus naudoja 8,5 proc. Šio tyrimo metu buvo tirtas skirtumas 

tarp išsilavinimo grupių. Aliejaus vartojimas padidėjo visose išsilavinimo grupėse, tačiau pokyčiai 

buvo didesni tarp žemesnio išsilavinimo gyventojų (Suaugusių lietuvos žmonių gyvensenos tyrimas, 

2004). Lietuvos ir Suomijos mokslininkų tyrimo duomenimis (Grabauskas, ir kt., 2006), Lietuvoje 

pastebimos geros tendencijos mitybos pokyčiuose. Maistui gaminti vis dažniau vartojamas augalinis 

aliejus. Vyrų, vartojančių augalinį aliejų, dalis padidėjo nuo 31 proc. 1994 m. iki 85 proc. 2006 m. Šis 

skaičius nepakito ir po dviejų metų. 2010 metų tyrimas parodė, kad pradėjus vykdyti tyrimą lietuvoje 

70 proc. vyrų sumuštiniams sutepti dažniausiai vartoja sviestą, iki 2000 m. sviestą tepančių žmonių 

dalis mažėjo, nes žmonės pradėjo ant duonos tepti margariną. 2010 m. sviestą ar tepų sviesto ir 

augalinių aliejų mišinį ant duonos tepė 59 proc. apklaustųjų. Aukšto išsilavinimo vyrų sviestą ar sviesto 

ir augalinių aliejų mišinius vartojo 65 proc., Tarp vidurinio ir žemesnio išsilavinimo žmonių 
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vartojusiųjų dalis buvo atitinkamai 11 proc. ir 19 proc. mažesnė (54 % tarp vyrų) (5 pav) (Grabauskas 

ir kt., 2011).  

  

 
5 pav. Vyrų, ant duonos tepusių sviestą bei tepius sviesto ir augalinio aliejaus mišinius, dalis 1994 – 

2010 m., atsižvelgiant į išsilavinimą.  

Kaip rašoma “Sveikos mitybos rekomendacijose” (2010) norint, kad mityba būtų ne tik sveika, bet ir 

sveikatinanti, būtina mažinti riebalų vartojimą: gyvulinius riebalus, kuriuose yra daug sočiųjų riebalų 

rūgščių, keisti augaliniais aliejais ir minkštais margarinais, turinčiais nesočiųjų riebalų rūgščių.  

Daržoves ir vaisius rekomenduojama valgyti 5 kartus per dieną. Patariama suvalgyti bent 400 g 

daržovių ir vaisių per dieną (Grabauskas ir kt, 2011). Daržovėse esančios medžiagos (vitaminai, 

mineralinės medžiagos, maistinės skaidulos ir kt.) apsaugo nuo širdies ir kraujagyslių bei kitų lėtinių 

ligų. Pakankamas daržovių ir vaisių kiekis trečdaliu sumažėtų, širdies ir kraujagyslių ligų riziką 

(Grabauskas it kt, 2007). 

2005 m. KMU atlikto studentų medikų mitybos ypatybių tyrimo rezultatai parodė, kad tik 20 proc. 

studentų kasdien suvalgo po 400 g vaisių ir daržovių (Škėmienė ir kt., 2007). Studentų suvartojami 

kiekiai atitinka rekomendacijas.  

R. Stukas ir V. Dobrovolskij (2008) atliko tyrimą su visuomenės sveikatos studentais. Tyrimo 

duomenimis, daržovių pakankamai vartoja tik 38,4 proc. vaisių – 56,6 proc. tirtų studentų. Dauguma 

pirmo, trečio ir ketvirto kurso studentų nurodė, kad vaisių vartoja pakankamai, o dauguma antro kurso 

studentų – kad nepakankamai. Daugiau nei pusė kiekvieno kurso studentų teigė, kad nepakankamai 

vartoja daržovių. Daugiausia studentų, kurie mano, kad daržovių valgo nepakankamai, buvo antro 

kurso. Tyrimo rezultatai rodo, kad daugiau nei pusė visų tyrime dalyvavusių studentų valgo daug 

saldumynų tai sudaro 36,8 proc vaikinų.  

Užsienio šalyse daržovių ir vaisių vartojimas tarp studentų skiriasi. Libane 30,5 proc. studentų 

kasdien valgo daržovių ir 27,3 proc. kasdien valgo vaisių (Yahia ir kt, 2008). Floridoje studentai 
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suvalgo 9,7 proc., daugiau daržovių nei KTU  studentai Lietuvoje, tačiau floridoje  studentai suvartoja 

40,6 proc., mažiau vaisių (Mitwe ir kt, 2009). Turkijoje didžioji dalis studentų (39,5 proc.) vaisių ir 

daržovių valgo 3–5 kartus per savaitę, ketvirtadalis valgo kasdien (Yildiz ir kt., 2011). 

Nuo 1996 m. lietuvoje 4,2 karto išaugo vyrų skaičius, kurie kasdien valgė šviežias daržoves.  

2004 m. bent tris dienas per savaitę šviežių vaisių ir uogų valgė 25 proc. vyrų, o 2008 m. – 23 proc. 

(Grabauskas ir kt, 2005). 2010 m. daržovių vartojimas buvo nepakankamas: tik 17 proc. vyrų atsakė, 

kad per praėjusią savaitę valgė šviežias daržoves 6-7 dienas per savaitę (5 pav.). Matyti, kad nuo 2004 

iki 2010 metų vartojančių šviežias daržoves ir vaisius vyrų skaičius sumažėjo 3 proc. Tačiau per 

keturiolika metų šis skaičius padidėjo 13 proc. Taip pat daugiau daržovių valgė aukštojo išsilavinimo 

vyrų nei vidurinio ir žemesnio išsilavinimo  (Grabauskas ir kt, 2011).  

 

 

6 pav. Lietuvos gyventojų, 6-7 per savaitę valgiusių šviežias daržoves, dalis 1996 – 2010 m. 

2008 m. tiriant VU visuomenės sveikatos specialybės studentų mitybą buvo nustatyta, kad daugiau nei 

pusė visų studentų valgė daug saldumynų. Toliau analizuojant literatūros šaltinius paaiškėjo, kad 

daugiausia saldumynų vartoja pirmo kurso studentai (73,5 %), mažiausiai – ketvirto kurso (35,7 %). 

Cukrų arbatai ir kavai saldinti vartoja 59,6 proc. studentų, iš jų daugiau vaikinų nei merginų. 

Daugiausia cukrų kavai ir arbatai saldinti vartoja antro kurso studentų. Tyrimo rezultatai parodė, kad 

34,3 proc. respondentų valgo sūriai ar papildomai sūdo maistą. Beveik kas antras vaikinas valgo sūriai. 

Daugiausia sūriai valgančiųjų yra tarp antrojo kurso studentų – 57,1 proc., mažiausia – tarp pirmojo ir 

ketvirtojo kursų studentų. 94,7 proc. vaikinų ir 56,3 proc (Stukas, Dobrovolskij, 2009).  

Literatūros šaltiniuose teigiama, kad studentai nepakankamai vartoja mėsos, pieno (Wyka, Zechalko- 

Czajkowska, 2006, Alves, 2007) ir ypač žuvies produktų. Mitybos tyrimas atliktas 2007 metais nustatė, 

kad pieną ir pieno produktus kasdien vartoja 28,9 proc. apklaustųjų, 6,7 proc. jų nevartoja iš viso. 

Šiame tyrime studentai sudarė 9,2 proc. apklaustųjų. Nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas tarp 
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21-30 metų amžiaus ir 41-50 metų respondentų. Kasdien pieno daugiau suvartoja vyresnio amžiaus 

žmonės nei jaunesnio amžiaus. Be to, jaunesni nei 20 metų amžiaus respondentai dažniau nurodė, kad 

visiškai nevartoja pieno ir jo produktų (Bartkevičiūtė, Barzda., 2007). Nuo 2000 m. riebaus pieno 

vartojimas tarp vyrų sumažėjo – 1,7 karto. 2008 m. pieną gėrė 35 proc. vyrų, riebų pieną dažniau gėrė 

nebaigto vidurinio išsilavinimo žmonės (Grabauskas ir kt, 2008). Riebus pienas – svarbus sočių riebalų 

rūgščių šaltinis. Jį geria gana didelė Lietuvos gyventojų dalis. Mažiausia riebų pieną gėrusių gyventojų 

dalis buvo 2008 m.., paskutinio tyrimo duomenimis, ji vėl padidėjo. 2010 m. riebų pieną gėrė 43 proc. 

vyrų (Grabauskas ir kt, 2011). Per dvejus metus pieno vartojimas tarp lietuvos suaugusių gyventojų 

padidėjo 8 proc.  

Studentų medikų mitybos ypatybių tirimas parodė, kad 55,4 proc. pirmo kurso vaikinų valgė žuvį kartą 

per savaitę. 31,6 proc. vaikinų medikų pažymėjo, kad visai nevartoja žuvies produktų. o kasdien žuvies 

produktus vartojo tik 1,2 proc. pirmojo kurso studentų medikų (Škėmienė ir kt., 2007). Daugiau kaip 

pusė Bialystoko medicinos universiteto studentų valgė žuvį kartą per savaitę ir ši tendencija išlaikyta 

per visus studijų metus (Czapska, et al., 2005). Didžioji dalis Lietuvos gyventojų (75,3 %) žuvį ir 

žuvies produktus vartoja 1-2 kartus per savaitę, 3-5 kartus per savaitę juos vartoja 7,8 proc. 

respondentų, 11,2 proc. iš viso nevartoja žuvies ir jos produktų (Bartkevičiūtė, Barzda., 2007). 

Tik 50 proc., Kauno medicinos universiteto studentų kasdien valgė duonos, bulvių, kruopų ir kitų 

maisto pasirinkimo piramidės pagrindą sudarančių produktų (Škėmienė ir kt., 2007). Lietuvos 

gyventojų atliktime tyrime paaiškėjo, kad tik 46,9 proc. respondentų kasdien ir 11,8 proc. kelis kartus 

per dieną vartoja grūdinius produktus; 39,3 proc. jų vartoja dar rečiau: 3-5 kartus arba tik 1-2 kartus per 

savaitę. 19-34 m. amžiaus respondentai lyginant su kitomis amžiaus grupėmis kiek daugiau suvartoja 

grūdinių produktų, įskaitant sausus pusryčius, pieno produktų, gaiviųjų gėrimų ir vandens buteliuose 

(Bartkevičiūtė, Barzda, 2007).  

Išnagrinėjus mokslininkų darbus galima teigti, kad didžioji dalis vaikinų pradėję studijuoti nesugeba 

laikytis mitybos rėžimo. Vilniaus universitete reguliariai maitinasi tik 32,3 proc. studentų, Kauno 

technologijos universitete tik puse tyriamųjų kartais laikosi mitybos rėžimo. Nors sportuojančių mityba 

yra reguliaresnė, tačiau pastebima, kad jų kaip ir kitų studentų maisto racione trūksta angliavandenių, o 

riebalų kiekis viršija rekomendacijas. Studentai nepakankamai vartoja daržovių ir vaisių, taip pat labai 

maža dalis kasdien valgo žuvį.  

Apibendrinus skirtumus pagal lytį įvairūs mokslininkų tyrimai atskleidžia, kad vyrai daugiau suvartoja 

mėsos ir mėsos produktų, grūdų patiekalų, bulvių, riebalų, žuvies ir jos produktų; moterys daugiau 

suvartoja tik vaisių (Bartkevičiūtė, Barzda, 2007).  
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Tai patvirtina ir A. Norkaus (2012) disertacijos duomenys. Vyrai valgo mažiau vaisių ir daržovių, 

dvigubai rečiau nei moterys stengiasi nevalgyti riebaus maisto. Moterų dalis teigė, jog valgo nemažai 

konditerijos gaminių ir saldumynų. Simptomiška tai, kad moterims būdingesnis didesnis dėmesys 

maisto kokybei ir įvairovei, o vyrams reguliaresnė mityba. R. Stuko ir V. Dobrovolskij (2009) savo 

išvadose rašo, kad 89,5 proc. vaikinų ir 62,5 proc. merginų nesilaiko mitybos režimo. 43,4 proc. 

studentų valgo tris kartus per dieną. 57,9 proc. vaikinų ir 23,8 proc. merginų nepusryčiauja. 

Visuomenės sveikatos studentų mityba per pastarąjį dešimtmetį nepagerėjo – išliko nevisavertė ir 

nesubalansuota, mitybos įpročiai neatitinka sveikos mitybos rekomendacijų. LKKA pirmo kurso 

studenčių mityba yra sveikesnė ir labiau subalansuota nei vaikinų. Iš šio tyrimo duomenų taip pat 

matyti, kad merginos daugiau vartoja žalių daržovių, mažiau mėsos ir pieno produktų.  

L. Škėmienė ir kt. (2007) ištyrę KMU studentų mitybą nustatė, kad net 40 proc. pirmojo kurso merginų 

ir 54,7 proc. vaikinų nesilaikė mitybos režimo. Vaikinai valgydamo mažiausiai su kartus per dieną, o 

merginų tarpe atsirado valgančių tik vieną kartą dienoje. Vaikinai valgo vėliau nei merginos. Kad 

visiškai nesilaiko mitybos režimo, atsakė 51,0 proc. pirmojo ir trečiojo kursų studentų. 

S. Laskelienės ir kt., autorių (2009) duomenis LKKA sporto biomedicinos studijų programos studentai 

maitinasi reguliariausiai. Kūno kultūros studentai daugiausiai vartoja mėsos, dažniausiai vartoja 

cukraus ir saldumynų. Daugiausiai daržovių ir vaisių valgė socialinės pedagogikos programos 

studentai.  
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3. STUDENTŲ MITYBOS ĮPROČIŲ IR FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS 

 
3.1. TYRIMŲ ORGANIZAVIMAS IR METODAI 

 
Mūsų atliktame tyrime dalyvavo 106 kūno kultūros specialybės studentai (36- merginos, 70 – vaikinų). 

Tyrimas vyko 2 mėn., nuo balandžio 1d. iki gegužės 31 d., Lietuvos edukologijos universitete. 

Magistrinio tyrimo eigoje panaudojome modifikuotą fizinio aktyvumo ir mitybos įpročių anketa pagal  

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) projektą „Women's Health: Nutrition and Other Risk Factors 

for Non-Communicable Diseases“. Fizinio aktyvumo ir mitybos įpročių anketą sudarė 13 klausimų: 

apie fizinį išsivystimą, mitybos įpročius, fizinę veiklą bei studentai turėjo parodyti savo žinias apie 

sveiką mitybą,  užpildydami lentelę apie pagrindinių produktų grupių vartojimą.  

Studentų fizinės veiklos įvertinimui ir energinių organizmo reikmių patenkinimui nustatyti naudojome 

netiesioginį alimetarinės kolorimetrijos metodą (Рогозжкии ir kt., 1998; Dunford, 2010). Faktinę 

mitybą tyrėme dienynų-apklausos-svėrimo metodu po 3 dienas iš eilės. Maisto racionų cheminės 

sudėties analizę atlikome pagal maisto produktų cheminės sudėties lenteles (Химичесский состав 

пищевых продуктов, 1984;  Sučilienė, S. ir kt., 2002). ) Maisto medžiagų subalansuotumą racionuose 

ir tai, kaip jų kiekiai atitinka organizmo fiziologinius poreikius, vertinome pagal adekvačios mitybos  

koncepciją (Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos., 2000). 

Tyrimo metu buvo panaudoti 6 metodai: 

1. Literatūros šalinių analizė. Šiuo metodu buvo nagrinėti jau atliktų tyrimų duomenys apie studentų 

mitybos įpročius, fizinį aktyvumą, bei fizinį išsivystimą.  Buvo analizuojami moksliniai straipsniai, 

knygos, magistriniai darbai.  

2. Anketavimo metodas. Buvo panaudota modifikuota „Fizinio aktyvumo ir mitybos įpročių 

vertinimo“ anketa, kuri sudaryta remiantis, Europos regioninio biuro projekto ataskaitą  „Moterų 

sveikata: mitybos ir kiti neužkrečiamų ligų rizikos veiksniai “ . 

3. Netiesioginės alimetarinės kalorimetrijos metodu (Рогозжкии ir kt., 1998; Dunford, 2010) buvo 

vertintas energinių organizmo reikmių patenkinimas.  

4. Faktinės mitybos analizė. Apskaičiuotas maisto medžiagų kiekis gaunamas su maistu ir 

rekomenduotinas kiekis, kurį turėtų gauti vaikinai ir merginos.  

5. Dokumentų analizė. Buvo nagrinėti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. 

lapkričio 25. įsakymas, Nr. 510 ir pagal jį pateiktos rekomenduojamos pagrindinių energinių 

medžiagų normos. 
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6. Matematinė statistinė analizė, taikyti matematinės statistikos metodai. Statistinė duomenų analizė 

atlikta kompiuterine Microsoft Excel 2007 ir SPSS programomis. Apskaičiuotas aritmetinis 

vidurkis (X), standartinis nuokrypis (S), aritmetinio vidurkio paklaida (Sx), pateiktos 

maksimalios ir minimalios rodyklių reikšmės. Atsakymai į anketos klausimus buvo koduojami ir 

įvedami į SPSS programą. Taip pat nustatytas statistinis reikšmingumas tarp, naudojantis 

Notkino lentele. Apskaičiuotas statistinis reikšmingumas (p), chi kvadratas (χ²), laisvės laipsnis 

(df).  
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4. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 
 

4.1. VAIKINŲ FIZINIO AKTYVUMO IR MITYBOS ĮPROČIŲ ANALIZĖ 
 

4.1.1. Netiesioginė alimentarinė kalorimentrija  
 

Fizinis aktyvumas. Buvo atliktas tyrimas, kurio metu studentai studijuojantys kūno kultūrą 

Lietuvos edukologijos universitete užpildė netiesioginę alimentarinę kalorimentrija. Iš gautų duomenų 

paaiškėjo, kad mūsų tirti vaikinai, vidutiniškai treniruojasi 1,75 val. per dieną. Daugiausia studentų 

žaidžia krepšinį ir rankinį, taip pat tarp vaikinų pasirinktų sporto šakų vyrauja lengvajoji atletika ir 

kulturizmas.  

Fizinės veiklos įvertinimas atskleidė, kad apklaustieji vaikinai per dieną vidutiniškai vaikšto 

131,73±13,6 min., dažniausiai eina į paskaitas ir parduotuvę. Reikia pastebėti, kad respondentai 1,5 

karto mažiau laiko praleidžia važinėdami mašina ar viešuoju transportu nei vaikščiodami (7 pav). 

Kadangi tyrėme studentus, sužinojome, kad 256,52±17,20 min per dieną skiriamos protiniam darbui, 

t.y dalyvavimas paskaitose,  ruošimasis joms, darbas su kompiuteriu. Tačiau nustebino, kad tiriamieji 

daugiau laiko skiria poilsiui (vidutinšikai 260,28±14,65 min.): valgymui, gulėjimui, sedėjimui, 

televizoriaus žiūrėjimui, negu protiniam darbui.  

 Įvertinę tiriamųjų fizinę veiklą nustatėme, kad vaikinai vidutiniškai per parą miegą 

525,78±12,24 min., tačiau šis laikas svyruoja nuo 540 iki 600 min. 

Mūsų apklaustieji gamindami maistą praleidžia vidutiniškai 40±7,5 min., ir 45±2,68 min. skiria 

asmens higienai. Vaikinai kasdienei veiklai buityje skiria apie valandą per parą. 

 

 
 

7 pav. Studentų fizinės veiklos įvertinimas (min/ per parą) 
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Apklausus vaikinus nustatėme, kad per parą jie išeikvoja vidutiniškai 3308,05 kcal. Studentai fizinio  

krūvio metu vidutiniškai išeikvoja – 1379,52 kcal, poilsio ir protinio darbo metu – 995,74 kcal, 

miegodami – 657,31 kcal, o asmens higienai ir važiiavimui transportu – 364,42 kcal (8 pav.). Tirtųjų 

energijos išeikvojimas svyruoja nežymiai: nuo 3238,5 iki 3487,5 kcal per parą (3 lentelė). Tyrime 

dalyvavusių studentų fizinio aktyvumo koeficientas (FAK) vidutiniškai buvo 1,6 ir jie buvo priskiriami 

grupei, atliekančiai vidutinio sunkumo fizinį darbą. Tai gali priklausyti nuo kultivuojamos sporto šakos 

ir treniruotės pobūdžio.  

Fizinis išsivystymas. Tyrime dalyvavusių studentų fizinio išsivystimo rodikliai buvo: ūgis – 

183,32,1±7,61 cm, kūno masė – 80,85± 9,19 kg (3 lentelė).  

 

3 lentelė 

Vaikinų fizinio išsivystimo ir energijos poreikių rodikliai 

 

Apskaičiavus vaikinų KMI paaiškėjo, kad 84,3 proc., turi normalų svorį, o 15,7 proc., turi antsvorį.  

 

4.1.2. Fizinio aktyvumo ir mitybos įpročių anketos vertinimas 

 

Studentų klausėme “Kokia veikla dominuoja jų darbe”, 48,71 proc. nurodė didelį fizinį krūvį t.y sportas 

ir panaši fizinė veikla, 28,2 proc. atsakymų dominuoja sėdima veikla, 17,94 proc. apklaustųjų darbe 

vyrauja ėjimas, ir 5,12 proc. respondentų veikloje dominavo mažo svorio kėlimas.  

Taip pat norėjome išsiaiškinti kiek laiko apklaustiejį praleidžia vaikščiodami (įskaitant ėjimą į darbą ir 

iš jo). Tyrimo rezultatai atskleidė, kad 20,51 proc. vaikinų vidutiniškai per parą vaikšto iki 30 min ir 2-

R
od

ik
lia

i 

Ū
gi

s (
cm

) 

K
ūn

o 
 m

as
ė 

(k
g)

 

K
M

I  

M
ai

st
o 

en
er

ge
tin

ė 
ve

rt
ė 

(k
ca

l) 

E
ne

rg
ijo

s 
ei

kv
oj

im
as

 
pe

r 
pa

rą
 

(k
ca

l) 

Pa
ro

s 
en

er
gi

jo
s 

po
re

ik
is

 
(k

ca
l) 

Fi
zi

ni
o 

ak
ty

vu
m

o 
ko

ef
ic

ie
nt

as
 

 
 
 

183,32 80,85 24,03 3037,51 3308,05 1950,49 1,6 
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3 val, 25,64 proc. - vaikščiojimui skiria 1 val., daugiau negu 4 val. per parą vaikšto 33,3 proc. 

apklaustųjų.  

Mityba. Antras svarbus aspektas, kuriam skyrėmė daug dėmesio, buvo respondentų maisto racionas. 

Išanalizavus jų maisto racionus nustatėme, kad daugiau nei puse (51,28 %) apklaustųjų kartą per savaitę 

į savo mitybos racioną įtraukia šviežius vaisius, kitą pusė apklaustųjų (46,15 %) pažymėjo vaisius 

vartojantys kiekvieną dieną. Dažniausiai per dieną vaikinai nurodė valgantys obuolius (41,02 %), 

bananus (29,20 %) ir apelsinus (24,07 %). Daugelis tiriamųjų pažymėjo valgantys 1-2 vienetus vaisių 

per dieną, ir tik maža dalis (5,12%) jų vartoja 4 ir daugiau vienetus (p<0,05).  

Daržoves vaikinai kasdieniame mitybos racione renkasi dažniau nei vaisius. Kiekvieną dieną daržoves 

nurodė valgantys 74,35 proc. apklaustųjų, o likusi dalis jas vartoja kelis kartus per savaitę. Taip pat 

reiktų paminėti, kad beveik 70 proc. respondentų pažymėjo, kad per dieną suvalgo 1-2 porcijas 

daržovių, o 23,07 proc. jų suvartoja net po 3-4 porcijas per dieną. Tiriamiesiems buvo nurodyta, kad 

viena porcija daržovių sudaro puse stiklinės.  

Tačiau į klausimą: “Kaip manote kiek šviežių vaisių ir daržovių reiktų suvartoti per dieną?“ 84,6 proc. 

vaikinų galvoja, kad daržovių reikia suvartoti 1-4 porcijas, likusieji, kad 5 ir daugiau. 51,2 proc. 

respondentų anketoja atsakė, kad per dieną reiktų suvartoti 2-3 vienetus vaisių,  41,02 proc. teigė, kad 

reikėtų suvartoti 4 ir daugiau vienetus, likusi dalis, kad 1 vienetą. Nors anketiniai tyrimai parodo, kad 

vaikinai žino, kiek iš tikrųjų jie turėtų suvartoti daržovių ir vaisių per parą, bet realus šių produktų 

vartojimas yra žymiai mažesnis.  

Studentų nuomonės pasiskirtstymą atsakant į klausimą “Kurios produktų grupės turėtų sudaryti 

didžiausią dalį dienos maisto raciono“ pateikiame skritulinėje diagramoje (8 pav.). Apklaustieji mano, 

kad dažniausiai vartojamos produktų grupės turėtų būti: mėsa ir žuvis ir daržovės ir vaisiais (64,1 %), 

18 proc. responentų rinkosi daržoves, vaisius ir bulves, duoną, kruopas (p<0,05)  
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8 pav. Studentų nuomonės pasiskirtstymas atsakant į klausimą “Kurios produktų grupės turėtų sudaryti 
didžiausią dalį dienos maisto raciono“ 
 

Viena iš svarbesnių produktų grupių yra pieno produktai ir pienas. Analizuojant studentų anketas 

nustatėme, kad 12,82 proc. tiriamųjų pažymėjo visai nevartojantys pieno. 56,40 proc. respondentų 

nurodė, pieną vartojantys beveik kasdien (4 lentelė). 87,18 proc. apklaustųjų dažniausiai geria 2,5 % -

3,2 % riebumo pieną.  

 4 lentelė 

Vaikinų dažniausiai vartojami produktai 

Produktai Kiekvieną dieną ir 
dažniau 

Kelis kartus per 
savaitę 

Kelis kartus 
per mėnesį Niekada 

Mėsos produktai 76,92* 23,07 0 0 
Žuvis ir jūrų gėrybės 10,25 56,4* 28,2 5,12 

Pienas ir pieniški 
produktai 56,4 43,58 0 0 

Bulvės 33,33 53,84 2,56 10,25 
Daržovės (ne bulvės) 64,09* 33,32 2,56 0 

Vaisiai, uogos 48,71 48,71 0 2,56 

Saldumynai (saldainiai, 
uogienės ir medus) 38,45 53,84 5,12 2,56 

Duonos ir jos gaminiai 87,17* 12,81 0 0 
Kiaušiniai 17,94 79,51* 2,56 0 

Grūdai ir makaronai 51,24 61,53 2,56 0 
* - p<0,05 
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4 - oje lentelėje pateikti duomenys rodo, kad duoną ir jos gaminius beveik kasdien nurodė vartojantys 

87,17 proc. vyrų, ir daugiau nei pusė apklaustųjų kasdien vartoja grūdinius produktus ir makaronus. Dar 

vienas dažniausiai atsakymuose pasirinktas vartojamas studentų produktas – kiaušiniai. 79,51 proc. 

apklaustųjų juos vartoja kelis kartus per savaitę. Mėsos produktus vaikinai pažymėjo vartojantys 

kiekvieną dieną (76,92 %), o kelis kartus per savaitę - 23,7 proc. Tačiau pasirenkat žuvies ir jūros 

gėrybių produktus gauti priešingi rezultatai. Žuvį į savo maisto racioną įtraukia tik dešimtadalis 

studentų, daugiausiai buvo nurodžiusių, kad žuvies produktus jie vartoja kelis kartus per savaitę. Greitai 

įsisavinami angliavandeniai vartojami irgi gana dažnai – kasdien juos nurodė vartojantys 38,45 proc., o 

kelis kart per savaitę - 53,84 proc.  

Siekėme išsiaiškinti ir kokius riebalus respondentai naudoja ruošdami maistą. Paaiškėjo, kad 

studentai gaminandami dažniausiai naudojama aliejų (70 %), o mažiausiai sviestą. 56,41 proc. 

respondentų vartoja sviestą ruošiant sumuštinius, o margariną renkasi tik 20,51 proc. 

 

4.1.3 Faktinės mitybos dienynas 

 

Ištyrus studentų faktinę mitybą nustatėme, kad vaikinai su maistu vidutiniškai suvartojo 3037,51±89,49 

kcal, o išeikvojo 3308,05 kcal. Studentai per parą išeikvojo vidutiniškai 270, 54 kcal daugiau nei gauna 

su maistu. Apskaičiavus faktinę mityba nustatėme, kad tiriamieji su maistų vidutiniškai baltymų gavo 

124,44 g., riebalų – 137,46 g., angliavandenių – 322,37 g.  

Tyrimo metu siekėme išsiaiškinti kokie produktai ir maistinės medžiagos vyravo studentų maisto 

racione. Ištyrėme, kad respondentai baltymų gavo vartodami pieną, sūrį, varškė, jogurtą (9 pav.). Net 

82,60 proc. tiriamųjų į savo valgiaraštį įtraukė pieno produktus. Šiek tiek mažiau (76,8 % išskyrus 

kiaulieną) valgė žuvį, vištieną, jautieną.  
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9 pav. Studentų faktinėje mityboje  dažniausiai vartojami produktai (%) 

Išanalizavus faktinės mitybos duomenis buvo apskaičiuota kiek vidutiniškai baltymų studentai 

turėtų suvartoti per parą (10 pav.). Mes skaičiavome, kad vienam kūno kilogramui tenka 1,5 g baltymų, 

tai reiškia, kad vidutiniškai per parą vaikinams rekomenduojama suvartoti vidutiniškai 121,29±13,77 g 

baltymų. Aukščiausia rekomenduojama riba buvo 157,5 g, o mažiausia - 94,5 g. Tačiau žvelgiant į 

gautus rezultatus matyti, kad respondentai su maistu gavo 124,44±48,14 g, todėl galime teigti, kad 

tiriamieji baltymų su maistu gavo pakankamai. Atsižvelgiant į individualias rekomendacijas pagal kūno 

masę ir fizinį aktyvumą, net 60 proc. apklaustųjų vartojo per daug baltymų (10 pav.).  
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10 pav. Baltymų kiekis studentų individualiose paros maisto racionuose 

Faktinės mitybos analizė parodė, kad įvairias kruopas, makaronus vartojo 92,73 proc. 

respondentų su kuriais gaunami angliavandeniai (11 pav). Dažniausiai - 39,13 proc. ryžiai,  20,28 proc. 

rinkosi makaronus. Gauti rezultatai rodo, kad 87 proc. apklaustųjų vartojo greitai įsisavinamus 

angliavandenius: saldumynus ir konditerinius gaminius. Nustatėme, kad dažniausiai tai buvo – 

saldainiai, bandelės ir uogienės. Kas antras vyras vartoja cukrų su kava ar arbata. 
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11 pav. Studentų polisacharidų vartojimas (%) 

Angliavandeniai buvo gaunami ir iš daržovių (jų vartojo 75,36 %), labiausiai tiriamieji vartojo: 

agurkus, kopūstus ir pomidorus (28-23 %), o bulves renkasi 50 proc. Duoną ir jos produktus vartojo 

59,28 proc. apklaustųjų, iš jų juodą duoną - 42,02 proc., o batoną – 24,63 proc. vaikinų. O apie puse 

apklaustųjų valgė vaisius, dažniausiai: bananus (26 %) ir obuolius (20 %). 

 Angliavandenių respondentams vidutiniškai per parą rekomenduojama suvartoti – 484,2±57,39 g  (6 

g/kg), tačiau vaikinai faktiškai jų suvartoja vidutiniškai - 322,37±126,68 g. Aukščiausia 

rekomenduojama riba - 630 g, mažiausia – 384 g. Atsižvelgiant į individualias rekomenduojamas 

normas, nustatėme, kad tik 10 proc. tiriamųjų angliavandenių suvartoja per daug, o likusi dalis per 

mažai (12 pav).  
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12 pav. Angliavandenių kiekis studentų individualiuose paros maisto racionuose 

Išanalizavus faktinės mitybos duomenis nustatėmė, kad daugiausiai buvo vartojama kiauliena, 

kurios 1 gprodukte yra 0,43 g riebalų. Šį produktą studentai vartojo dažnai, kasdien ja vartojo net  

(56,52 %), 35 proc. tiriamųjų vartojo sviestą, 10 proc. mažiau į maisto racioną įtraukią sūrį ir grietinę 

(12,85 %). Taip pat aliejų (30,43 %) ir riešutus (1,44 %). 

Tyrimo metu nustatėme, kad respondentai vidutiniškai per parą turėtų suvartoti 113,32±13 g 

riebalų t.y 1,5 g/kg. Nors tiriamieji riebalų vidutiniškai per parą suvartojo daugiau nei rekomenduojama 

– 137,46±57,36 g. Iš šių duomenų matomę, kad respondentai riebalų suvartojo 24 g per daug nei reikia. 

Atsižvelgiant į individualius rekomenduojamas paros normas nustatyta aukščiausia rekomenduojama 

riba -  147 g, žemiausia – 89,6 g. Nustatėme, kad net 52,86 proc. riebalų suvartojo per daug (13 pav.).  
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13 pav. Riebalų kiekis studentų individualiose paros maisto racionuose 

Renkantis pagrindines produktų grupes net 64 proc. apklaustųjų nurodė, kad tai mėsa žuvis ir 

daržovės bei vaisiai, ir tik 18 proc. nurodė, kad tai turėtų būti daržovės, vaisiai, bulbės duona, kruopos. 

Tai iš esmės patvirtino ir faktinės mitybos domenys, kurioj nustatėme, kad dominuojantys produktai 

yra baltyminės kilmės. 82,60 proc. tiriamųjų į savo valgiaraštį įtraukė pieno produktus, nors anketoje 

nurodė, kad pieną ir jorpoduktus  kasdien vartoja tik 56,4 proc. 

Angliavandenių vartojimas anketose ir faktinėje mityboje beveik sutapo. Nors anketoje nurodė, kad 

angliavandenių jie vartoja gana daug, tačiau faktinėje mityboje jų trūko ir tik 10 proc. tiriamųjų 

suvartoja pakankamą kiekį angliavandenių.  

 

4.2. MOTERŲ FIZINIO AKTYVUMO IR MITYBOS ĮPROČIŲ ANALIZĖ 

4.2.1. Fizinės veiklos vertinimas ir fizinis išsivystimas, kalorimetrija 

 

Merginos treniruotėje vidutiniškai praleidžia 1,6 val. per parą (14 pav.), jos dažniausiai užsiiminėja 

lengvają atletika ir aerobika. Vaikščiodamos respodentės praleidžia 138,22±17,98 min., o važinėdamos 

1,9 karto mažiau (77,82±7,98 min.). Atlikdamos buities darbus ir gamindamos maistą vidutiniškai 

praleidžia apie 1 valandą. Studentės asmeninei higienai skiria panašiai kaip ir buities darbams – apie 1 
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val. Paaiškėjo, kad tiriamosios tik 15 min., ilgiau ilsisi (268,72±24,61 min) nei protiškai dirba. 

Respondentės protiniam darbui per parą skiria 253,66±23,15 min., kaip jau buvo minėta anksčiau tai 

sudaro darbas kompiuteriu, paskaitų lankymas ir ruošimasis joms. Apklaustosios vidutiniškai miega 

523,08±17,91 min., tačiau miegui skirtas laikas svyruoja nuo 6 - 11,5 val.  

 
14 pav. Studenčių fizinės veiklos pasiskirstymas (min/per parą) ir išeikvojamų kalorijų kiekis 

Tiriant apklaustųjų fizinę veiklą išsiaiškinome, kad merginos per parą išeikvoja vidutiniškai 

2593,22±65,75 kcal. Respondentės judėdamos ir gaudamos fizinį krūvį vidutiniškai per parą išeikvoja -

1045,71 kcal, poilsio ir protinio darbo metu – 752,59 kcal, miegodamos – 485,41 kcal, o asmenienei 

higienai, važiavimui transporte – 267 kcal. Pagrindinei medžiagų apykaitai, kuri palaiko gyvybines 

funkcijas reikia 1451,32±33,35 kcal. Tačiau skirtumas tarp gaunamos (2138,97±724,83 kcal) ir 

išeikvojamos energijos – 454, 25 kcal, išeikvojama daugiau kalorijų nei suvartojama su maistu.  

Fizinis išsivystimas Tyrime dalyvavusių studenčių fizinio išsivystimo vidutinės reikšmės buvo: ūgis – 

167,73± 3,79 cm, kūno masė – 59,88± 4,53 kg, KMI – 21,20± 1.85 kg/m², amžius 24,43± 2,13 m ( 5 

lentelė). Nustatėme,  kad 94 proc. merginų turėjo normalią kūno masę, o likusi dalis  - per mažą.  

 5 lentelė       
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4.2.2. Moterų fizinio aktyvumo ir mitybos įpročių anketos vertinimas 

 

Merginų veikloje dominuoja didelis krūvis (34,78 %), taip pat vyrauja sėdimas darbas ir vaikščiojimas 

(30,43%). Tiriamosios dažniausiai vaikšto iki 1 val. – 35 proc., tačiau tik 4 proc., mažiau vaikšto nuo 2-

3 val, tačiau perpus mažiau studenčių nurodė vaikštančios iki 30 min ir 4-5 val. (13-17 %).  

Tyrimo metu analizavome kaip merginos dažnai valgo šviežius vaisius ir daržoves. Jų 

vartojančių kiekis kiekvieną dieną nesiskiria, juos renkasi 73,91 proc. Merginos dažniausiai renkasi: 

obuolius, bananus, kivius ir apelsinus, 47,82 proc. apklaustųjų vaisių vartoja 1-2 vienetus per parą, 

dvigumai mažiau 2-4 ir 5 ir daugiau vienetus. Daugiau nei puse tiriamųjų valgo 1-2 porcijas daržovių 

per dieną, 21,73 proc. - 3-4 porcijas, o 5 ir daugiau porcijas – 17,39 proc. Merginų kaip ir vaikinų 

klausėme nuomonės apie reikiamą suvartoti vaisių ir daržovių kiekį. Nustatėme, kad respondenčių per 

parą suvartotas daržovių kiekis sutampa su jų nuomone kiek šių produktų reiktų vartoti per parą. 39 

proc. daržovių vartotų 1-2 ir 3-4 porcijas ir 21 proc. - 5 ir daugiau porcijas. Daugiau nei puse studenčių 

mano, kad vaisių reiktų suvartoti 2-3 vienetus per parą, tačiau į klausimą kiek vartoja vyravo atsakymas 

- 1-2 vienetai. 78,25 proc. merginų daržoves su vaisiai pasirinko kaip grupę, kuri turėtų sudaryti 

didžiausią dalį paros maisto raciono (15 pav.). Taip pat priskyrė mėsą su žuvimi ir bulves, duona, 

kruopas. Reiktų paminėti, kad 13,04 proc. studenčių pasirinko kaip dvi svarbiausias grupes: riebalus ir 

saldumynus, mėsą ir žuvį.  
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15 pav. Studenčių nuomonės pasiskirtstymas atsakant į klausimą “Kurios produktų grupės turėtų 

sudaryti didžiausią dalį dienos maisto raciono“. 

Riebalai naudojami gaminant maistą, dažniausiai respondentės nurodė vartojančios aliejų (78,26 

%), o mažiausiai sviestą. Tačiau gamindamos sumuštinius merginos pažymėjo naudojančios 

daugiausiai sviestą – 70 proc., o jokių riebalų nenaudoja 26 proc. Priešingai nei riebalus tiriamosios 

pieniškų produktų nelaiko svarbiausia produktų grupe, tačiau daugiau nei puse studenčių geria 2,5 %-

3,2 % riebumo pieną, dvigubai mažiau vartoja liesą pieną, o 21,73 proc. nurodė negeriančios pieno. 

Iš anketos duomenų paaiškėjo, kad apklaustųjų nuomonė apie svarbiausias produktų grupes iš 

dalies sutampa su jų faktine mityba. Daržoves neskaitant bulvių kiekvieną dieną ir dažniau anketoje 

pažymėjo valgančios 74 proc., merginų, o 70 proc. - vaisius, pieniškus produktus (16 pav). Mėsą 

dažniausiai kiekvieną dieną renkasi (65%), o 30 proc. kelis kartus per savaitę. Tiek pat merginų žuvį į 

savo valgiaraštį įtraukia tik kelis kartus per mėnesį, o 13,04 proc. - niekada. Studentės nurodė, kad 

bulves daugiausiai renkasi savo maisto racione kelis kartus per savaitę (61 %), o kiekvieną dieną - 8,69 

proc. Panašiai vartojama duona ir jos gaminiai (65 %), grūdai ir makaronai (44-48 %) dažniausiai 

vartojami beveik kiekvieną dieną ir kelis kartus per savaitę. Taip pat išaiškėjo, kad 21,73 proc. 

respondenčių vartoja saldumynus ir kiaušinius kelis kartus per mėnesį arba niekada. Tačiau 39,12 proc. 

tiriamųjų pažymėjo saldumynus valgančios kiekvieną dieną ir kelis kartus per savaitę, o 52 proc. 

kiaušinius valgo kelis kartus per savaitę, dvigumai mažiau kiekvieną dieną. 
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6 lentelė 
Merginų nurodyti dažniausiai vartojami maisto produktai 

 

Produktai 
Kiekvieną 

dieną ir 
dažniau 

Kelis kartus per 
savaitę 

Kelis kartus per 
mėnesį Niekada 

Mėsos produktai 65,21* 34,77 0 0 

Žuvis ir jūrų gėrybės 17,38 39,12* 30,43 13,04 

Pienas ir pieniški 
produktai 69,56* 26,08 4,34 0 

Bulvės 8,69 60,86* 17,39 13,04 
Daržovės (ne bulvės) 73,9* 17,39 4,34 0 

Vaisiai, uogos 69,55* 26,07 4,34 0 

Saldumynai (saldainiai, 
uogienės ir medus) 39,12 39,12 8,69 13,04 

Duonos ir jos gaminiai 65,21* 17,39 4,34 13,04 

Kiaušiniai 26,08 52,16* 13,04 8,69 

Grūdai ir makaronai 47,82 43,47 8,69 0 

Paaiškinimas: *- p <0,05 

Išanalizavus faktinės mitybos duomenis sužinojome, kad su maistu studentės gavo vidutiniškai 73,35 

g - baltymų, 106,51 g – riebalų ir 232,10 g  – angliavandenių. Studentės su maistu gavo – 2138,97 kcal.  

Anketų rezultatai parodė, kad 86,11 proc., respondenčių baltymų dažniausiai gavo vartodamos 

pieniškus produktus. Juos sudaro: pienas, sūris, grietinė, varškė (18 pav.). Taip pat 66,66 proc. 

tiriamųjų vartojo  kiaušinius, jautieną (36,11 %),  mažiausiai vartojama vištiena ir žuvis (22-19 %). 

 
16 pav. Studenčių faktinėje mityboje vartojami produktai (%) 
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17 pav. Baltymų kiekis studenčių individualiuose paros maisto racionuose 

Nustatėme, kad respondentės vartodamos baltymų turinčių produktų per parą vidutiniškai 

suvartojo 73,35±28,93 g baltymų, tačiau šis kiekis yra mažesnis nei rekomenduojama. Mūsų tirtos 

merginos turėtų su maistu gauti – 78,20±9,42 g baltymų – 1,3 g/kg. Aukščiausia rekomenduojama riba 

-  104 g, mažiausia – 55,9 g. Taip pat sužinojome, kad 58,33 proc. apklaustųjų baltymų vartojo per 

mažai, 38,88 proc. – per daug, o likusių kiekis atitinka rekomendacijas (17 pav.).  

Stulpelinėje diagramoje (18 pav.) pavaizduotas angliavandenių kiekis individualiuose paros maisto 

racionuose. Puse tirtų merginų kaip angliavandenius rinkosi duonos produktus, batonas buvo valgomas 

rečiau nei duona. Taip pat nustatėme, kad mityboje vyravo ryžiai -  juos rinkosi 38,88 proc. studenčių, 

tik 8,33 proc. mažiau valgomi makaronai. Toliau seka grūdai ir kruopos, grikiai ir rečiausiai vartojami 

manai ir riešutai (5,55 %).  
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18 pav. Angliavandenių kiekis studenčių individualiose paros maisto racionuose. 

88,88 proc. studenčių vartojo daržoves, daugiausia: agurkų (40 %), kopūstų, būrokėlių ir morkų 

(25 %). Tiek pat respondenčių valgė saldumynus: sausainius ir saldainius, uogienę, rečiausiai vartojo 

medu, nors cukrų renkasi – 44,44 proc. Vaisius į savo maisto racioną įtraukia - 72,22 proc. apklaustųjų, 

mityboje dominuoja bananai ir obuoliai (28,05 %), mandarinai (8,06 %).  

Nustatėme, kad angliavandenių vidutiniškai per parą studentės suvartojo 232,10±97,85 g, o beveik 

atitinka rekomenduojama - 239,38±27,79 g. Šie duomenys gauti apskaičiavus, kad vienam kg kūno 

masės  turėtų tekti vidutiniškai 4 g angliavandenių. Aukščiausia rekomenduojama riba -  320 g, 

žemiausia – 172 g. Tačiau  analizuojant angliavandenių kiekius  individualiuose maisto paros 

racionuose nustatėme, kad pusė stuenčių su maistu angliavandenių suvartojo pakankamai, o likusiosi 

dalis – per mažai. 

63,88 proc. respondenčių vartojo riebalus, dažniausiai sviestą (13,88 %) ir aliejų (33,33 %) tik nedidelė 

dalis (5,55 %) valgė riešutus. 33,3 proc. riebalų studenčių maisto racione sudarė riebi mėsa, sūris, ir 

grietinė. Ištyrėme, kad merginos su maistų suvartojo 22,68 g per daug riebalų (19 pav.). 

Rekomenduojamas kiekis – 78,20±9,42 g, o suvartojo – 106,51±59,63 g. Aukščiausia rekomenduojama 

riba - 104 g, mažiausia – 55,9 g Analizuojant gautus duomenis individualiuose maisto paros racionuose 

nustatėme, kad tik  55,55 proc. apklaustųjų riebalų su maistu gavo per daug, o 38,88 proc., net gi per 

mažai. 
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19 pav. Riebalų kiekis studenčių individualiose paros maisto racionuose 

Analizuojant jų anketinės apklausos duomenis ir faktinę mitybą išryškėjo tendencijos, kad 

studentų apklausoje pasirinkti atsakymai tik iš dalies pasitvirtina jų faktinėje mityboje.   

Iš anketos duomenų paaiškėjo, kad apklaustųjų nuomonė apie svarbiausias produktų grupes iš dalies 

sutampa su jų faktine mityba. renkantis pagrindines produktų grupes net 52,17 proc. apklaustųjų 

nurodė, kad tai mėsa žuvis ir daržovės bei vaisiai, ir tik 26 proc. nurodė, kad tai turėtų būti daržovės, 

vaisiai, bulbės duona, kruopos. 

4.3. MERGINŲ IR VAIKINŲ PALYGINIMAS 

 

Lyginant merginų ir vaikinų veiklą darbe nenustatėme reikšmingų skirtumų (χ²-4,02, df-4, p-0,403). 

Abejuose lytise darbe dominavo didelis fizinis krūvis, tačiau 13,93 proc. daugiau vaikinų jį dirba, o 

merginos darbe daugiau vaikšto. Įvertinus fizinį aktyvumą per parą matome, kad 48,84 proc. merginų 

per parą vaikšto iki 1 val, 30,43 proc. 2-3 val. ir 21,73 proc. - daugiau nei 4 val. 56,15 proc. vaikinų 

pažymėjo, kad vaikšto iki 1 val, o trečdalis – net daugiau nei 4 val., tačiau reikšmingų pokyčių tarp 

grupių irgi nenustatėme (χ²-16,08, df-20, p-0,666). 

Analizuojant studentų anketą pagal lyčių skirtumus mityboje nustatėme, kad vaikinai pažymėjo 

vartojantys 1,6 karto mažiau vaisių per dieną, tačiau jie 2,3 karto daugiau vaisių vartoja kelis kartus per 

savaitę (χ²-5,249, df-2, p- 0,666). Abi lytis nurodė, kad dažniausiai į savo maisto racioną įtraukia 

obuolius, bananus, kivi ir apelsinus. Taip pat dažniausiai rinkosi atsakymą, kad valgo 1-2 vienetus per 

parą, nors moterys 19,17 proc. daugiau vaisių suvalgo 5 ir daugiau vienetus. Daržovių vartojimas tarp 

abiejų lyčių nesiskiria, dažniausiai jos valgomos kiekvieną dieną ir beveik 3 kartus rečiau kelis kartus 
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per savaitę (χ²- 0,002, df-1, p- 0,969). Daugiau vaikinų per dieną nurodė suvalgantys 1-2 porcijas 

daržovių (12,71 %), nors daugiau (14,83 %) merginų suvalgo 5 ir daugiau porcijas. Visų apklaustųjų 

nuomone vaisių per parą reiktų suvartoti 2-3 vienetus, nors daugiau (13,49 %) merginų mano, kad 

reiktų 4-5 vienetus per parą, o beveik 10 proc. daugiau vaikinų teigia, kad 5 ir daugiau. Nuomonė dėl 

daržovių vartojimo daug neišsiskyrė, nors 2-4 proc. daugiau vyrų galvoja, kad daržovių reiktų per parą 

suvartoti 1-2 ir 3-4 porcijas, o daugiau merginų mano, kad 5 ir daugiau porcijas. Vaikinų manimu 

didžiausią dalį maisto raciono turėtų sudaryti mėsa, žuvis ir daržovės, vaisiai, taip galvojančių merginų 

yra 12 proc. mažiau ir dar per pus mažiau galvojančių, kad mėsa, žuvis bei bulvės, duona ir kruopos yra 

svarbi maisto raciono dalis. Merginų nuomone antros pagal svarbumą turėtų būti šios grupės: daržovės 

ir vaisiai, bulvės, duona kruopos, 8 proc. mažiau taip pat galvoja ir vaikinai. Tačiau didžiausias 

skirtumas tarp lyčių, kad pas merginas buvo manančių, kad svarbūs yra riebalai ir saldumynai, mėsa ir 

žuvis, o vaikinų tarpe, kad pienas ir pieniški produktai, daržovės ir vaisiai. Taip pat ryškūs skirtumai 

matyti tarp riebalų ir pieno vartojimo. Vyrai gamindami sumuštinius 4,7 karto daugiau naudoja 

margariną, o merginos 1,2 karto daugiau sviestą. Merginos vartoja mažiau (24,75 proc, p<0,05) 2,5%-

3,2% riebumo pieno, jos dažniau rinktasi liesą pieną. Net 21,73 proc. merginų pažymėjo, kad visai 

nevartoja pieno. 

Iš anketoje pateiktos maisto produktų lentelės, kurioje tiriamieji turėjo pažymėti, kaip dažnai 

vartoja įvairias produktų grupes matyti, kad esminių skirtumų tarp grupių nėra, išskyrus kiaušinių 

vartojimą. Vaikinų grupėje net 79,21 proc. pažymėjo, kad kiaušinius vartoja kelis kartus per savaitę, 

tuo tarpu merginos tik 52,16 proc. (p<0,05). Vaikinai nurodė, kad mėsą ir jos produktus vartoja 

kasdien, o merginos šią produktų grupę rinkasi kelis kartus per savaitę. Reikia pažymėti, kad 

apklaustieji vyrai dažniau (17,28 % ) į savo maisto racioną įtraukia žuvį (kelis kartus per savaitę) nei 

merginos. Pieną ir pieno produktus merginos nurodė vartojančios kasdien irgi dažniau, nei vyrai, tačiau 

skirtumas tarp grupių tik 13,16 proc. (p>0,05). Tiriamieji vaikinai dažniau pažymėjo, kad renkasi 

grūdus ir makaronus ir 51,24 proc. vartoja juos kiekvieną dieną. Panaši situacija yra ir merginų grupėje. 

Vyrai statistiškai reikšmingai daugiau (87 %) rinktasi juodą duoną vartoti kasdien, tuo tarpu merginų 

tik 65 proc. (p<0,05). Daržovių ir vaisių vartojimas tarp grupių statistiškai reikšmingai nesiskyrė, nors 

vyravo gana ryškios tendencijos, kad merginos vartoja daugiau daržovių ir vaisių. Bulves kiekvieną 

dieną nurodė vartojančios tik 8,69 proc. merginų, o vaikinai – net 33,33 proc. (p<0,05). Saldumynus į 

savo kasdieninį maisto racioną įtraukia daugiau nei trečdalis abiejų grupių tiriamųjų. 

Faktinės mitybos rezultatai parodė, kad skirtumai tarp grupių nebuvo statistiškai reikšmingi. 

Realiai tiek vaikinai tiek mergginos mėsos produktus vartojo kasdien. Tik vaikinai 23 proc. daugiau 
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vartojo kiaulieną, 12 proc. daugiau žuvies ir 5 proc. daugiau vištienos produktų. Merginos dažniausiai 

rinkosi jautieną (net 36 % respondenčių) ir vištieną.  

Analizuojant merginų paros maisto racionus nustatėme, kad jos net 36 proc. (p<0,05) daugiau vartojo 

kaiušinius, lyginant su vyrais. Tačiau analizuojant baltymų turinčius produktus – vaikinai daugiau 

vartojo varškės produktų. Lyginant vaisių ir daržovių vartojimą vyrauja tendenciją, kad daugiau 

merginų jų vartoja. Ryžių, grikių, manų ir avižų vartojimas abiejose grupėse yra labai panašus, 

merginos tik 10 proc. daugiau vartojo makaronus. Taip pat iki 10 proc. daugiau vyrų kasdieną vartojo 

duoną, batoną ir bulves. 

Analizuojant maisto racionus nustatėme, kad tiriamieji, tiek vaikinai (35 %) tiek merginos (14 %) 

dažniausiai naudojo sviestą (sumuštiniams) ir trečdalis tiriamųjų tiek vienoje tiek kitoje grupėje vartojo 

aliejų.  

Netiesioginės alimentarinės kalorimetrijos metodu nustatėme, kad merginos už vaikinus 

vidutiniškai daugiau laiko skirė poilsiui (8,44 min.), 20,34 min skirė daugiau laiko higienai, taip pat 

(23,12 min.) maisto ruošimui bei 6,49 min daugiau vaikščiojo (7 lentelė). Nedideliu skirtumu vyrai 

daugiau miegojo, atliko protinį darbą, tvarkėsi namuose (0,93-3 min.), 8,11 min. vaikinai daugiau laiko 

praleido treniruotėje. 

Kadangi merginos vaikčiojo už vaikinus daugiau, paaiškėjo, kad jie beveik 24 min., ilgiau važinėjo 

automobiliu arba viešuoju transportu. 

 

7 lentelė 

Merginų ir vaikinų fizinis aktyvumas ir sunaudojamos kalorijos 

 

Fizinė veikla (min) Vaikinai Merginos 

Miegas 525,78±102,44 
657,31 kcal 

523,08±107,50 
485,41 kcal 

 

Protinis darbas 

 
256,52±132,13 

522,93 kcal 

 
253,66±120,30 

388,84 kcal 

Higiena 
 

45,21±22,31 
119,45 kcal 

 
65,55±26,74 
127,79 kcal 

Poilsis 
 

260,28±121,72 
472,81 kcal 

 
268,72±147,70 

363,75 kcal 
Maisto ruošimas  

40±21,21 
 

63,12±54,50 
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80,85kcal 94,31 kcal 

Vaikščiojimas 
 

131,73±108,14 
570,80 kcal 

 
138,22±107,92 

446,22 kcal 

Buities darbai 
 

61,73±51,75 
161,92 kcal 

 
60,80±47,84 
117,96 kcal 

Treniruotė 
 

105±105 
565,95 kcal 

96,89±37,87 
387,22 kcal 

 

Pagal šiuos duomenis matyti, jog merginos anketoje pažymėjo, kad dažniausiai jų vidutiniame paros 

maisto racione vyrauja baltyminiai produktai: kaiušiniai, mėsa, pieno produktai, daržovės bei vaisiai. 

Šie produktai dažniausiai vyravo ir tiriant faktinę mitybą: 66,66 proc. merginų rinkosi kiaušinius, mėsą 

(iš mėsos produktų dažniausiai rinkosi jautieną -36,11 %), 86 proc., vartojo pieniškus produktus, 

didžioji dalis tiriamųjų į savo valgiaraštį įtraukė daržoves ir vaisius (atitinkmai 72 % ir 89 %). Panaši 

situacija kartojasi ir vaikinų grupėje. Vaikinai anketoje pažymėjo, kad dažniausiai vartoja mėsos ir 

angliavandeniais turtingus produktus, tokius kaip bulves, kruopos, duona, daržoves ir vaisiai. Faktinės 

mitybos analizė parodė, kad mūsų tiriamieji dažniausiai vartojo mėsą (kiaulieną (56,52 %)) ir žuvį 

(38,11 %), daugiau kaip puse vaikinų – bulves, duoną, kruopas, ir 75 proc. tiriamujų vartojo daržoves 

ir 55 proc. - vaisius. 

 

4.4. PALYGINIMAS SU KITOMIS SPECIALYBĖMIS 

Siekiant išsiaiškinti ar kūno kultūros studentų mitybos įpročiai ir fizinis aktyvumas skiriasi nuo kitų 

specialybių studentų gautus rezultatus lyginome su: Vilniaus pedaginiame universitete studijuojančiais 

biologais, kūno kultūros ir psichologijos specialybės vaikinais, VPU technologijų, chemijos, lietuvių ir 

anglų kalbos bei VU istorijos studentai. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto visuomenės 

sveikatos studentais, Lietuvos veterinarijos akademijos studentais, Lietuvos universitetuose 

edukologijos, socialinių, biomedicinos, technikos, humanitarinius, gamtos, karo mokslų, kūno kultūros 

ir sporto, meno studijų krypčių studentais, Lietuvos kūno kultūros akademijos edukologijos, 

biomedicinos, vadybos studentai.   

Literatūros šaltinių analizė atskleidė, kad VPU būsimieji pedagogai (vaikinai 58,33 %, p<0,05) yra 

didelio ir labai didelio fizinio aktyvumo, o mažo ir labai mažo aktyvumo studentų yra 15,48 proc. 

Lietuvos kūno kultūros akademijoje sportuoja 60,9 proc. vaikinų. Daugiausiai vaikinų, lankančių sporto 
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pratybas ir treniruotes, yra būsimųjų edukologų grupėje (72,97 proc.), didžiausia nesportuojančių 

studentų dalis yra būsimų biomedikų grupėje - 56,25 proc. (Zuozienė, Zuoza, 2011). Tačiau kaip teigia 

Škėmaitė (1999): studentai nėra fiziškai aktyvi bendruomenės dalis, kadangi: pastoviai sportuojančių 

vos - 22,2 proc., o nesportuojančių net - 76,4 proc. P. Tamošauskas (2005) ir V. Vaščila ir kt. (2003) 

nustatė, kad tik kas penktas studentas yra aktyvus. Socialinius mokslus studijuojantys studentai 

laisvalaikį linkę leisti pasyviai (televizoriaus žiūrėjimas, naudojimasis kompiuteriu) tik 12 proc. – 

sportuoja (Žydžiūnaitė, Jonušaitė, 2006). Mūsų tiriamieji buvo aktyvūs ne tik pasktaitų ar treniruočių 

metu, bet ir darbe ar namuose. Daugiau kaip puse (54,7 %) VU medicinos fakulteto studentų 

mankštinasi bent kartą per savaitę ne mažiau kaip 30 minučių, o kasdien mankštą daro tik 9,9 proc. 

tiriamųjų (Stukas ir kt., 2012). VPU technologijų, chemijos, lietuvių ir anglų kalbos bei VU istorijos 

studentai savo laisvalaikį sportuodami praleidžia tik 5,95 proc. (Žvironaitė, 2008). LKKA merginų  

sportuojančių yra reikšmingai mažiau nei vaikinų (tik 23,2 proc., p<0,001). Nesportuojančių vaikinų 13 

proc. ir 47,8 proc. merginų daugiausia studijuojančių biomediciną ir vadybą (Zuozienė, Zuoza, 2011). 

Lyginat šiuos rezultatus su gautais tiriant kūno kultūros studentus matyti, kad 82,07 proc. mūsų 

tiriamųjų – fiziškai aktyvūs (atitinkamai vaikinai 82,85 % ir merginos 80,55 %).  

A. Žvironaitė (2008) ištyrė, kad puse VPU studentų į universitetą atvyksta autobusu, kiek daugiau nei 

trečdalis (34,52 %) ateina pėsčiomis, 14,29 proc. – atvažiuoja automobiliu. Mūsų tirtieji studentai 57,54 

proc. važinėja viešuoju transportu ar automobiliu.  

Lyginat Lietuvos studentus su užsienio studentais paaiškėjo, kad Australijoje net 40 proc. aukštųjų 

mokyklų studentų yra fiziškai neaktyvūs (Leslie, Owen, Sallis, 1999).  

A. Norkaus (2012) tyrimo išvadose teigiama: „Vyrai, lyginant su moterimis, pasižymi didesniu fizinio 

aktyvumo poreikiu“. Panašią išvadą padarė ir R. Stukas, V. Dobrovolskij ir S. Adomaitis (2012) 

tyrinėję Medicinos fakulteto studentus. Jie savo išvadose teigia: „Vaikinai fizine veikla užsiima dažniau 

negu merginos, sporto klubuose lankosi tik ketvirtadalis studentų, daugiau vaikinai nei merginos“.   

Kūno masės indeksas. Kadžiauskienė ir kt., (1999); Barzda ir kt., (2004) teigia, kad daugėja 

nepakankamos kūno masės ir nutukusių asmenų. 75 proc. veterinarijos studentų turi normalią kūno 

masę, sumažintą ir antsvorį atitinkamai po - 11,8 proc. jų vidutinis KMI – 21,18±0,29 kg/m² 

(Samoilenkienė, 2010). Daugumos (69,05 %) VPU studentų kūno masės indeksas (23,53 ± 2,664 

kg/m²) normalus , o 26,19 proc. viršija normą (Kesarauskaitė, 2010). Mūsų tirimo duomenys beveik 

nesiskiria nuo anksčiau minėtų autorių. LEU studentų KMI – 23,07±2,46 kg/m², normalų svorį turi – 

82,07 proc., antsvorį – 16,03, o likusi dalis per mažą svorį. Kūno kultūros tiriamieji lyginant su kitomis 

specialybėmis turi normalų kūno svorį (KMI vaikinų –24,03,  merginų – 21,20 kg/m²). 
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Maisto medžiagų balansas. R. Kesarauskaitės ir kt., (2010) tyrimas parodė, kad būsimųjų pedagogų 

maisto medžiagų kiekis yra nesubalansuotas. Nustatyta, kad vaikinai baltymų suvartoja per daug, 

riebalų gaunamas kiekis atitinka rekomenduojamą normą, o angliavandenių racione stinga. Žvelgiant į 

visuomenės sveikatos studentų rezultatus matyti, kad jie yra panašūs į VPU studentų. R. Stukas ir kt. 

(2009) nustatė, kad vaikinai baltymų ir riebalų gauna per daug, o angliavandenių per mažai. Mūsų 

tyrimo duomenys šiek tiek skiriasi nuo visuomenės sveikatos, biologijos, kūno kultūros ir psichologijos 

studentų. Paaiškėjo, kad kūno kultūros ketvirto kurso vaikinai baltymų suvartojimas atitinka 

rekomendacijas ir angliavandenių suvartoja per mažai, o riebalų per daug. Tačiau reiktų pažymėti, kad 

LEU studentai su maistu kalorijų gauna daugiau nei kitų specialybių studentai. Mūsų tirti vyrai su 

maistu gauna mažiau kalorijų nei išeikvoja (atininkamai 3037,51 kcal - 3308,05 kcal). Visuomenės 

sveikatos studentų maisto energetinė vertė neatitinka rekomendacijų ir yra per maža, o VPU studentų 

tyrimo duomenys rodo, kad paros davinio energinė vertė atitinka energijos eikvojimą (atitinkamai 

2466,95 ± 812,753 kcal, 2591,69 ± 671,561 kcal). Iš šių duomenų galime daryti prielaidą, kad kūno 

kultūros studentai su maistų suvartoja ir išeikvoja daugiau kalorijų nei kitų specialybių studentai. Kūno 

kultūros merginos baltymų ir angliavandenių suvartoja per mažai nors šie kiekiai beveik atitinka 

rekomendacijas, riebalų suvartojama per daug. Tačiau visuomenės sveikatos studenčių maisto 

medžiagų suvartojimas priešingas (baltymų – per daug, riebalų ir angliavandenių per mažai) nei kūno 

kultūros merginų. Taip pat matyti didelis skirtumas tarp suvartojamos maisto energetinės vertės. Mūsų 

tiriamosios su maistu vidutiniškai per parą gauna - 2138,97 kcal, o visuomenės sveikatos studentės 1,5 

karto mažiau (1342,22 kcal).  

Maisto produktai. Penktadalis veterinariijos studentų (27 % vaikinų ir 17,9 % merginų) maisto 

gamybai renkasi gyvulinius riebalus (Samoilenkienė, 2010). Tačiau priešingus rezultatus gavo R. 

Stukas ir kt. (2012) ištyrę Vilniaus universiteto medicijos fakulteto studentus. Jie savo išvadoje teigia: 

“Didžioji dalis studentų maistui gaminti renkasi augalinį aliejų”. Net 93 proc. respondentų maisto 

gamybai rinkosi augalinį aliejų. Augalinį aliejų maisto gamybai daugiau naudojo merginos (94,5 %) nei 

vaikinai (84,2 %). Taip pat didžioji dalis socialinių mokslų studentų (81,7 %) naudoja augalinį aliejų 

(Žydžiūnaitė, Jonušaitė, 2006). Šiuos duomenis lyginat su mūsų gautais rezultatais matyt, kad LEU 

studentai linkę vartoti daugiau gyvulinės kilmės riebalų (sviestas), o merginų vidutiniame paros maisto 

racione dominuoja augaliniai riebalai. Kūno kultūros studentai 3 kartus mažiau (tik 31,13%) nei visuomenės 

sveikatos studentai naudoja augalinį aliejų. Nedaug skiriasi ir gyvulinių riebalų vartojimas 27,35 proc. LEU 

respondentų naudoja sviestą. Taip pat kaip ir veterinarijos studentai merginos už vaikinus mažiau vartoja 

gyvulinių riebalų (atitinkamai vaikinai 34,78 % ir merginos 13,88 %). Mūsų tiriamieji pieną ir jo 

produktus kiekvieną dieną vartoja - 60,37 proc. kelis kartus per savaitę - 38,67 proc., o kelis kartus per 
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mėnesį tik 1,88 proc, visai nevartojančių pieno – 9,34 proc. Pieno produktų vartojimas pakankamai 

paplitęs tarp LSMU ir VU studentų, dauguma jų vartoja pieno produktus du ir daugiau kartų per savaitę 

(Samsonienė, Zimnicka, 2013). Stukas ir kt., 2012 nustatė, kad Vilniaus universito medicinos fakulteto 

studentai kasdien pieną vartojo beveik du kartus mažiau nei kūno kultūros studentai (33,6 %) nei kūno 

kultūros studentai. Visai nevartojančių pieno ir jo produktų tarp VU respondentų buvo 5,5 proc. (Stonkus ir 

kt., 2012). Socialinių mokslų studentai į savo mitybos racioną rečiausiai įtraukia pieno produktus, o 43 

proc. nevartoja pieno (Žydžiūnaitė, Jonušaitė, 2006). Žvelgiant į lyčių skirtumus matyti, kad visuomenės 

sveikatą studijuojantys vaikinai (47,4 %) pieną kiekvieną dieną vartoti rinkosi daugiau nei merginos (31,2 

%), tačiau mūsų tirtų respondentų rezultatai priešingi. Daugiau merginų nei vaikinų rinkosi vartoti pieną 

kiekvieną dieną (atitinkamai 69,56 % ir 56,4 %), tačiau tiek mūsų tiek visuomenės sveikatos studentų 

pasirinkimų skirtumai nebuvo reikšmingai patikimi. VPU ir VU studijuojantys studentai iš pieno 

produktų daugiausia vartoja varškės sūrelius (67,90 %), jogurtą (57,06 %), pieną (48,95 %), rečiau kefyrą 

(17,72 %) ir varškę (15,32 %) (Žvironaitė, 2008). Socialinių mokslų studentai varškės sūrelius valgo kelis 

kartus per savaitę (22,91 %), daugiau nei puse negeria kefyro kiekvieną dieną, liesą varškę vartoja – 22,74 

proc. (Žydžiūnaitė, Jonušaitė, 2006). Šiuos rezultatus palyginus su mūsų tiriamųjų mityba, nustatėme, kad 

beveik dvigubai daugiau kūno kultūros studentų vartoja varškę (35,84 %), o pieno vartojama panašiai 

(50%). Tačiau varškės sūrelių ir jogurto LEU studentai suvartoja beveik penkis kartus mažiau (atitinkamai 

17,92 % ir 11,32 %) nei VU. 

Tiriant kūno kultūros studentus nustatėme, kad daugiau nei puse respondentų vartojo 

saldumynus (56,60 %). R. Stuko ir kt. autorių (2009, 2012) tyrimo rezultatai taip pat rodo, kad daugiau 

nei puse studentų valgo daug saldumynų, o kai kurie net gi per daug. A. Norkaus (2012) teigimų 

didesnė merginų dalis lyginat su vyrais valgo nemažai konditerijos gaminių ir saldumynų (54,9 % ir 63 

%). V. Žydžiūnaitė ir S. Jonuškaitė (2006) nustatė, kad socialinių mokslų studentų mitybos racione 

populiariausi konditerijos gaminiai ir saldumynai (atitinkamai kelis kartus per savaitę 47,66 % - 50,94 %). 

Nors tiriant kūno kultūros studentų faktinę mitybą nenustatytas didelis skirtumas tarp lyčių (vaikinai - 

58,57 % ir merginos- 52,77 %), tačiau anketinės apklausos duomenys parodė, kad daugiau vaikinų nei 

merginų dažniausiai saldumynus vartoja kelis kartus per savaitę. Taip pat paaiškėjo, kad mūsų tirti 

studentai vartoja mažiau bandelių (14,15 %), saldainių ir šokoladų (29,24 %) lyginant su A. Žvironaitės 

(2008) tyrime dalyvavusiais studentais studijavusiais VPU ir VU (bandelės 54,65 %, šokoladiniai 

batonėliai 46,55%).  

Naujausi tyrimai rodo, kad grūdinius maisto produktus kasdien vartoja apie 39,8 – 55 proc. 

respondentų (Dobrovolskij, Stukas, 2012, Stukas, Dobrovolskij, Adomaitis, 2012). Grūdinius produktus 

vartojo dažniau vaikinai nei merginos. Kiekvieną dieną grūdinius maisto produktus rinkosi daugiau 
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kaip pusė (52,6 %) vaikinų ir 37,6 proc. merginų (Stukas ir kt. 2012). L. Petkevičienė, (2001) tyrimų 

rezultatai mažai skiriasi nuo dabartinių: 50,4 proc. merginų ir 43,9 proc. vaikinų grūdinius maisto 

produktus vartojo kiekvieną dieną. Socialinių moklslų studentai ypač retai vartoja grikius (8,13 %), o 

ryžius renkasi dažniau (38,75 %)(Žydžiūnaitė, Jonuškaitė, 2006). LSMU ir VU studentai renkasi grūdinius 

produktus, dauguma jų duoną ar grūdų košes vartoja kasdien ir rečiau. Visiškai grūdinių produktų nevartojo 

1,7 proc. respondentų (Samsonienė, Zimnicka, 2013). Mūsų faktinės mitybos tyrimas parodė, kad 

vidutiniškai per parą grūdinius produktus vartojo 72,45 proc. – vaikinų ir 80,54 proc. merginų. Mūsų 

studentai dažniausiai vartojo: ryžius (vaikinai - 39,13 %, merginos – 38,88 %) ir makaronus (vvaikinai 

- 20,28 %, merginos – 30,55 %), mažiausiai grikius (11 %) ir manų (vaikinia- 2,89 %, merginos – 5,55 

%).  

Dešimties metu laikotarpyje žuvies vartojimas keitėsi mažai. L. Petkevičienė (2001) ir R. 

Stukas, 2012) nustatė, kad beveik 30 proc. VU studentų visai nevartoja žuvies. Vieną–du kartus per 

savaitę žuvį valgančių merginų buvo 60,6 proc. vaikinų – 68,4 proc. (Stukas ir kt., 2012). L. 

Petkevičienės (2001) tyrimo rezultatai mažai skiriasi nuo R. Stuko ir bendraautorių (2012), vieną kartą 

per savaitę vartojančių žuvį buvo 55,7 proc. merginų ir 63,4 proc. vaikinų. 26,41 proc. socialinių 

mokslų studentų žuvį vartoja kelis kartus per savaitę, o mėsą – 45 proc., o nevartojančių beveik 

dešimtadalis (Žydžiūnaitė, Jonuškaitė, 2006). Lietuvos sveikatos medicinos universitete žuvies nevartoja - 

18,6 proc. studentų, o  1-2 kartus per savaitę žuvies produktus vartojo 72,4 proc. (Samsonienė, Zimnicka, 

2013). 

 Žvelgiant į LEU studentų faktinę mitybą matyti, kad žuvį į savo valgiaraštį įtraukė 29,24 proc. 

studentų. Anketinėje apklausoje žuvies ir jūros gėrybių nurodė nevartojantys – 7,54 proc. studentų, 

tačiau tarp visuomenės sveikatos studentų žuvies nevartoja net 4 kartus daugiau. Tačiau mūsų tiriamieji 

lyginat su VU studentais žuvies ir jūros gėrybių kelis kartus per savaitę vartoja mažiau (moterys - 

39,12% ir vyrai - 56,4 %). Didžiausią baltymų dalį iš gyvulinės kilmės produktų mūsų tiriamieji gauna 

vartodami mėsą: žuvies, vištienos, jautienos. Daugiau kūno kultūros studentų vartoja mėsą kiekvieną 

dieną nei socialinių mokslų studentai (atitinkamai 49,37 % - 70 %).  

R. Samoilenkienė (2010) tirdama veterinarijos studentus padarė išvadą, kad didžioji dalis 

studentų šviežias daržoves (išskyrus bulves) ir vaisius vartojo kasdien arba beveik kasdien. Tačiau V. 

Dobrovolskij ir R. Stukas (2012) teigia, kad tik 30 proc. studentų vaisių ir daržovių valgo kasdien. O V. 

Žydžiūnaitė ir S. Jonuškaitė (2006) nustatė, kad Lietuvoje socialinius mokslus studijuojantys studentai 

šviežias daržoves kasdien vartoja – 25,63 proc. Nedidelė dalis (14 %) mediciną studijuojančių studentų  
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šviežias daržoves valgo kas dieną, tačiau dauguma studentų šviežias daržoves valgo 1-2 k. per savaitę 

(43,5proc.), o visai nevartojančių 3,5 proc. respondentų (Samsonienė, Zimnicka, 2013).  

Didžioji dalis mūsų respondentų vaisius ir daržoves vartoja kiekvieną dieną (atitinkamai 56,45 

% ir 74,19 %). Vieni autoriai nustatė, kad daugiau merginų nei vaikinų šviežias daržoves valgo kasdien 

(Petrauskas, 2004; Norkus, 2012). Mūsų tyrimo metu faktinės mitybos ir anketinės apklausos 

duomenys rodo, kad daugiau merginų nei vaikinų vartoja daržoves ir vaisius. Kiti, kad vaikinai šviežias 

daržoves renkasi valgyti dažniau negu merginos (Stukas ir kt., 2012). Vilniaus universitete visuomenės 

sveikatos studentai vaisius vartoja dažniau nei daržoves  (Stukas,Dobrovolskij, 2009, Stukas, 2012). 

LEU kūno kultūros studentų tyrimas parodė, kad daugiau tiriamųjų renkasi daržoves nei vaisius. 
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5. APIBENDRINIMAS 
 
Išanalizavus tyrimo duomenis galima teigti, kad kūno kultūrą studijuojantys vaikinai ir merginos yra 

pakankamai fiziškai aktyvūs. Jie vidutiniškai per parą sportuoja 1,75-1,6 val., vaikšto daugiau nei 

važinėja automobiliu ar viešuoju transportu taip pat jų darbe dominuoja didelis fizinis krūvis, 

vaikščiojimas ir sėdima veikla. Kaip teigiama ES fizinio aktyvumo gairėse (2008) fizinis aktyvumas 

yra plati sąvoka į ją įeina: laisvalaikio fizinis aktyvumas (į skaitant daugumą sporto šakų ir šokius), 

fizinis aktyvumas darbe, namuose arba prie namų ir fizinis aktyvumas susisiekimo tikslais. Todėl LEU 

kūno kultūros studentai yra fiziškai aktyvūs ne tik paskaitose ar treniruotėse, bet ir darbe ar namuose. 

Vaščila ir bendraautoriai, (2007) teigia, kad Lietuvos aukštosiose mokyklose studentų fizinis 

aktyvumas yra nepakankamas, fizinė saviugda menka, jų fiziniam aktyvumui trukdo negebėjimas 

derinti sporto pratybų su studijomis, dažnai jie neturi noro, valios ir energijos domėtis kitomis 

laisvalaikio praleidimo formomis. Galima manyti, kad šie skirtumai atsiranda dėl skirtingų studijų 

programų. Mūsų tirti studentai tyrimo metu pagal bakalauro programą turėjo fizinį krūvį paskaitų metų 

– 3-4 kartus per savaitę ir jiems taip pat yra privalomas pasirinktos sporto šakos treniruočių lankymas – 

2-3 k. per savaitę. Kituose Lietuvos universitetuose 72,2 proc. studentų turėjo kūno kultūros 

užsiėmimus, tačiau net 13,2 proc. daugiau studentų neturėjo kūno kultūros ir negalėjo jos pasirinkti. 

Nors studentai ir suvokia fizinio aktyvumo naudą, tačiau nėra linkę reguliariai judėti, palaikyti savo 

fizinę sveikatą (Jankauskas, Jatulienė, 2008; Mikšys, 2005). Tik maža dalis studentų nepasinaudoja 

galimybe naudotis sveikatingumo bažėmis universitetuose (Norkus, Alūžas, 2012). Zuozienės ir 

bendraautorių (2011) manymu sporto edukologijos kryptį renkasi labiau sportuoti laisvalaikiu linkę 

studentai, o pasirinkta specialybė motyvuoja likti sporte ir studijuojant universitete. Tai galima taikyti ir 

LEU kūno kultūros studentams, kurių tarpe yra ir profesionalių sportininkų ir tų, kurie gilina žinias 

savo pasirinktoje sporto šakoje per laisvai pasirenkamą dalyką.   

Kadangi mūsų studentai yra fižiškai aktyvūs jie vidutiniškai per parą išeikvoja daugiau kalorijų nei 

gauna su maistu. Galima daryti prielaidą, kad dėl per daug išeikvojamo kalorijų kiekio didžioji dalis 

respondentų turi normalų kūno svorį, o merginų tarpe yra turinčių per mažą svorį. Įvairūs veiksniai, 

fizinis aktyvumas, rūkimas ir mityba turi įtakos žmogaus sveikatai (Kaledienė,1999). Miegui skiria 

pakankamai laiko (8,7 val.), nors kaip teigia S. Poteliūnienė ir L. Viraliūnaitė (2006) studentai dėl 

įtempto studijų ir darbo režimo 59 proc. studentų miega 5–7 valandas per parą. Todėl tyrimo metu 

bandėme aiškintis ar studentų mityba atitinka rekomenduojamas mitybos normas. Beveik visi studentai 

anketoje pažymėjo, kad vaisius į savo mitybos racioną įtraukę kiekvieną dieną ar kelis kartus per 

savaitę. Tačiau daugiau kaip puse studentų vaisių ir daržovių nurodė vartojantys kiekvieną dieną tik 1-2 
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porcijas (viena porcija-puse stiklinės). Tačiau reikia pažymėti, kad daugiau respondentų daržovių 

kiekvieną dieną vartoja daugiau nei vaisių. Respondentai žino, kiek turėtų suvartoti daržovių ir vaisių 

per parą, tačiau tai nesutampa su jų anketoje nurodytais kiekias. Studentai pažymėjo vartojantys mažiau 

vaisių ir daržovių nei galvoja, kad reiktų suvartoti. Atsižvelgiant į maisto produktų piramidę matyti, kad 

tirti vaikinai nepakankamai vartoja tiek vaisių tiek daržovių. Tačiau reikia, pabrėžti, kad didžioji dalis 

apklaustųjų turi tinkamas žinias apie rekomenduojama kiekį daržovių ir vaisių. Lietuvos kūno kultūros 

akademijos studentus tyrę mokslininkai nustatė, kad ketvirtakursių žinios apie sveikatą buvo geresnės 

už pirmakursių, tačiau galimybe labiau rūpintis sveikata pasinaudoja ne visi (Grinienė, Zachovajevas, 

2008).  

Anketoje daugiausia studentų nurodė kiekvieną dieną geriantys 2,5 % -3,2 % riebumo pieną, vartoja 

duoną ir jos gaminius, grūdinius produktus ir makaronus, taip pat vartojama daug mėsos, tačiau 

kiekvieną dieną mažai vartojama žuvies, kiaušinių ir bulvių. Kaip teigiama sveikos mitybos taisyklėse, 

norint, kad mityba būtų ne tik sveika, bet ir sveikatinanti būtina vartoti liesą pieną, liesus ir nesūrius 

pieno produktus (Sveikos mitybos rekomendacijos, 2010). Tačiau tik dešimtadalis vaikinų ir 26 proc. 

merginų vartoja liesą pieną. Grūdinius produktus rinkosi didžioji dalis apklaustųjų, kiaušinius, duoną ir 

makaronus vartojo tik trečdalis studentų, remiantis maisto piramide tiriamieji iš dalies vartoja tinkamą 

jų kiekį. Apie 70 proc. vartojo kiaulieną ir jautieną, kuriose gausų sočiųjų riebalų rūgčių, nors jų 

patariama vengti. Daugiau vaikinų (59,41 %) nei merginų (41,66 %), vartojo paukštieną ir žuvį, tačiau 

kaip ir anketos duomenys rodo, kad tai nėra pagrindiniai produktai, kurie įtraukiami į mitybos racioną. 

Nors mitybos piramidėje šiuos produktus rekomenduojama vartoti kiekvieną dieną po 2-3 porcijas 

(Sveikos mitybos rekomendacijos, 2010).  

Mitybos dienynų duomenimis taip pat matyti, kad studentai vartojo daug pieno, sūrio ir varškės. 

Faktinės mitybos rezultatai iš dalies atitinka vaikinų nuomonę išreikštą anketoje, kad daržovės ir vaisiai 

– vieni iš svarbiausių dienos racioną turinčių sudaryti produktų, kitą grupę sudaro mėsa ir žuvis, tačiau 

merginos kaip pagrindines produktų grupes įvardijo mėsą ir žuvį, antra grupė - buvo riebalai ir 

saldumynai. Tačiau žiūrint į skirtumus tarp lyčių matyti, jog merginos anketoje pažymėjo, kad 

dažniausiai jų vidutiniame paros maisto racione vyrauja baltyminiai produktai: kaiušiniai, mėsa, pieno 

produktai, daržovės bei vaisiai. Šie produktai dažniausiai vyravo ir tiriant faktinę mitybą. Panaši 

situacija kartojasi ir vyrų grupėje. Vaikinai anketoje pažymėjo, kad dažniausiai vartoja baltymus ir 

angliavandeniais turtingus produktus, tokius kaip bulves, kruopos, duona, daržoves ir vaisiai. Faktinės 

mitybos analizė tai patvirtino ir parodė, kad mūsų tiriamieji dažniausiai vartojo mėsą (kiaulieną 56,52 
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%) ir žuvį (38,11 %), daugiau kaip puse vaikinų – bulves, duoną, kruopas, ir 75 proc. tiriamujų vartojo 

daržoves ir 55 proc. - vaisius.  

Apibendrinant mūsų gautus rezultataus ir lyginant su rekomenduojamomis mitybos normomis merginų 

ir vaikinų vidutiniame paros maisto racione buvo per mažai angliavandenių. Merginų suvartojamas 

kiekis buvo arti rekomenduojamos ribos. Tačiau stebimi ir gana dideli šių maisto medžiagų kiekių 

svyravimai individulaiuose maisto racionuose. 

Riebalų kiekiai vidutiniuose paros maisto racionuose buvo didesni, nei rekomenduojamos mitybos 

normos. Tai galejo lemti ir mūsų tradicinės lietuviškos virtuvės įtaka, ir tai, kad studentų mitybos 

rėžimas nėra tinkamas – valgoma retai, todėl vieno valgymo metu suvartojamas didesnis riebalų kiekis 

užtikrina ilgesnį sotumo jausmą. Žmonių mityboje dominavo vietiniai produktai: grūdai, krakmolingi 

šakniavaisiai, vietoje užauginti vaisiai ir daržovės. Tačiau spartėjant maisto produktų pramonei atsirado 

daugiau perdirbtų produktų, kuriuos gaminant dar pridedama cukraus, riebalų, druskos, padidėjo 

gyvūninės kilmės maisto dalis bendrajam maisto racione ir jo energinė vertė (Asberg ir kt., 2011). 

Socialinius mokslus studijuojantys studentai dažniausiai valgo 2-4 kartus, bet neretai valgoma vos 1-2 

kartus (Žydžiūnaitė, Jonušaitė, 2006). Visuomenės sveikatos studentai dažniausiai valgo 3 kartus per 

dieną (Dobrovolskij, Stuks, 2012), sportininkų tyrimo rezultatai yra panašūs kaip įvairių ir specialybių 

studentų (Laskienė ir kt., 2009). Baltymų merginos ir vaikinai suvartoja pakankamai: lyginant su 

rekomenduojamomis mitybos normomis moterys siekia žemutinę ribą, o vyrai – viršutinę. Kalbant apie 

mitybos raciono kokybinį subalansuotumą, tyrimo duomenys rodo, kad abiejų lyčių mityba nėra 

subalansuota, tačiau jau daugelį metu pastebima tendencija ne tik studentų mityba yra nesubalansuota, 

bet ir Lietuvos gyventojų (Stukas, Dobrovolskij, 2008, 2009, Pečiūkonienė ir kt, 2009, Stukas ir kt., 

2000, Grabauskas ir kt, 2011).  

Mokslininkai pastebėjo, kad LKKA studentų mitybos ypatumai reikšmingai skiriasi studijų programos 

aspektu (Laskienė ir kt., 2009). Tačiau autoriai pastebi, kad nors biomedicinos mokslų studentus studijų 

kryptis įpareigoja juos labiau rūpintis savo sveikata, bet jie neišsiskiria iš bendros populiacijos (Norkus, 

2012). Taip pat ir R. Stukas su bendraautoriais (2012) teigia, kad svarbu, kad sveikos gyvensenos ir 

fizinio aktyvumo svarbą gerai žinotų ir vadovautųsi būsimieji visuomenės studentai. Ta pati galima 

taikyti ir kūno kultūros studentams, nes jie kaip ir biomedicinos ir visuomenės sveikatos mokslų 

studentai turi paskaitų susijusių su sveika mityba ir fiziniu aktyvumu. Nors kai kurie studentai savo 

paskaitų tvarkaraštyje neturi užsiemimų, kurių metų jie galėtų įgyti teorinių žinių apie sveikatą ir jos 

stiprinimą (Norkus, Alūžas, 2012), bet tiek jų tiek ir studentų, kurie turi žinių ir turėtų jomis vadovautis 

mityboje vyrauja maisto medžiagų disbalansas ir jie nėra pakankamai fiziškaia aktyvūs. 
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Nors LEU Kūno kultūros specialybės studentai per studijų programą gavo žinių apie sveiką mitybą ir 

sportininkų mitybą, vis dėlto rinkdamiesi pagrindines produktų grupes, kurios turėtų vyrauti sportininkų 

paros maisto racione tiek vaikinai tiek ir merginos klydo ir rinkosi tas produktų grupes, kuriose yra 

daugiau baltymų. Tam galėjo turėti įtakos ir reklama. Dauguma sportuojančiųjų stengiasi maitintis 

racionaliai, nors ne visada jiems pasiseka. Teisingai sudaryti maisto racioną dažnai apsunkina reklama, 

kuriai tarnauja populiarūs leidiniai, televizijos laidos, internetas, raginantys vartoti vienus ar kitus 

maisto produktus (Pečiukonienė, Stukas, Kemerytė-Riaubienė, 2009). 

Analizuojant jų anketinės apklausos duomenis ir faktinę mitybą išryškėjo tendencijos, kad studentų 

apklausoje pasirinkti atsakymai tik iš dalies pasitvirtina jų faktinėje mityboje. Taip pat išryškėjo ir tai, 

kad mitybos tyrimai turėtų būti kiek įmanoma individualizuojami, nes mūsų nustatyti grupės vidurkiai 

vartojant baltymus, riebalus ir angliavandenius ne visada atspindi realią padėti tiriamųjų 

individualiuose paros maisto racionuose. 

Mūsų darbe iškelta hipotezė, kad: studijų metu didelis fizinis aktyvumas turėtų skatinti formuotis 

sveikesnius sportuojančių studentų mitybos įpročius iš dalies pasitvirtino. Studentai labiau kreipia 

dėmesį į mitybą, vartoja daugiau daržovių, tačiau baltymų vartojimą pervertina, o angliavandenių 

maisto racionuose trūksta. Nustatėme, kad net apie 50 proc. respondentų riebalų suvartojo per daug, 

tačiau lyginant su kitomis specialybėmis galime teigti, kad sportuojantys studentai labiau kreipia 

dėmesį į mitybą ir tik pusė apklaustųjų viršija rekomenduojamas riebalų vartojimo ribas, kai bendros 

tendencijos yra kad pagal mūsų tradicinę mitybą Lietuvos gyventojai vartoja per daug riebalų 
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Išvados 
 

1. Pagal fizinio aktyvumo grupes LEU kūno kultūros studentai  priskiriami prie atliekančių vidutiniškai 

sunkų fizinį darbą. Vaikinai per parą išeikvoja vidutiniškai 3308,05 kcal. Iš jų – 1379,52 kcal 

išnaudojamos įvairiai fiziškai aktyviai veiklai (iš jų vidutiniškai 569,95 kcal išnaudojamos treniruotei). 

Merginos per parą išeikvoja vidutiniškai 2593,22 kcal. Įvairiai fizinei studentės vidutiniškai per parą 

išeikvoja - 1045,71 kcal, iš jų 387,22 kcal išeikvoja treniruotėse. Neatsižvelgiant į treniruotėms 

išeikvojamas kcal. skaičių Kūno kultūros specialybės studentai yra fiziškai aktyvesni nei kitų 

specialybių studentai. 

2. Individualiuose maisto paros racionuose nustatėme, kad 50 proc. studenčių su maistu angliavandenių 

suvartojo pakankamai, o likusiosi dalis – per mažai. 58,33 proc. apklaustųjų  studenčių baltymų vartojo 

per mažai, 38,88 proc. – per daug, o likusių kiekis atitinka rekomendacijas. Riebalų kiekis 55,55 proc. 

individualių maisto paros racionų buvo per didelis,  o 38,88 proc., riebalų vartojo net gi per mažai. 

Vaikinų individualių paros maisto racionų analizė parodė, kad tik 10 proc. tiriamųjų angliavandenių 

suvartoja per daug, o likusi dalis vis dėlto neįvertina angliavandenių svarbos sporte ir jų su maistu 

vartoja per mažai. Baltymų ir riebalų kiekis maisto racione atvirkščiai – per didelis. Lyginant su 

kitomis specialybėmis sportuojantys studentai labiau kreipia dėmesį į mitybą ir tik pusė apklaustųjų 

viršija rekomenduojamas riebalų vartojimo ribas, kai kitų specialybių bendros tendencijos įrodo, kad  

80 proc. studentų vartoja per daug riebalų. 

3. Anketinės apklausos ir faktinės mitybos analizė parodė, kad studentų atsakymai anketoje ne visada 

atitinka faktinę mitybą.  
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SABINA ŠČERBAKOVA 
Santrauka  

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO KETVIRTO KURSO KŪNO 

KULTŪROS SPECIALYBĖS STUDENTŲ FIZINIS AKTYVUMAS IR MITYBOS 

ĮPROČIAI 
 

Tyrėjai nustatė, kad studentų mityba yra nereguliari, nesilaikoma mitybos režimo, nustatytas maisto 

medžiagų disbalansas. A. Norkaus (2012) teigimu nemažai studentų mano, kad jų amžiuje sveikata 

rimtai dar rūpintis nereikia.  Tačiau Lietuvos edukologijos universiteto kūno kultūros IV kurso 

studentai pagal studijų programą turi nemažą fizinį krūvį, privalo lankyti treniruotes, o daugelis 

studentų dar ir dirba. Toks didelis fizinis krūvis reikalauja atitinkamos mitybos, kad būtų padengtos 

energijos sąnaudos. Netinkama, neracionali, nesubalansuota mityba gali ilgainiui sutrikdyti studentų 

sveikatą. R. Stuko (1999) teigimu mityba priklauso nuo žmogaus žinių apie mitybą ir jos poveikį 

sveikatai. 

Šio darbo problema: tinkamai organizuota mityba patenkina energinius ir plastinius organizmo 

poreikius, padeda išlaikyti fizinį darbingumą, pašalina nuovargį, greičiau atgaunamos jėgos 

(Portugalov, 2001). Dauguma sportuojančiųjų stengiasi maitintis racionaliai, nors ne visada jiems 

pasiseka. Teisingai sudaryti maisto racioną dažnai apsunkina reklama raginanti vartoti vienus ar kitus 

maisto produktus. Netgi žinodami tam tikrų produktų grupių vartojimo privalumus studentai nesugeba 

tinkamai įvertinti jų kiekių. 

Todėl buvo iškelta hipotezė: įgytos žinios, didelis fizinis aktyvumas turėtų skatinti formuotis 

sveikesnius sportuojančių studentų mitybos įpročius. 

Naujumas ir reikšmingumas. Atlikti mokslininkų tyrimai susiję su mityba ir fiziniu aktyvumu apima 

atskiras jų dalis. Tokio pobūdžio tyrimus yra atlikę: V. Žydžiūnaitė, S. Jonušaitė (2006), A. Norkus 

(2012), S. Laskienė ir kt. (2009).  Sportuojantys studentai dažnai klausia“ Kaip reikia maitintis?“ 

Atsakymą į šį klausimą galima rasti tik išanalizavus sportininkų faktinę mitybą ir fizinį aktyvumą. 

Šiame darbe mes susiejame anketinę apklausą ir faktinę mitybą bei kalorimetriją – tai yra ar tai, ką 

studentai pažymi anketose tikrai atsispindi jų faktinėje mityboje ir kasdieninėje veikloje. 
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Manome, kad giliau išanalizavę studentų mitybą ir galėtume pateikti tikslesnes išvadas ir šios žinios 

gali būti panaudotos praktiškam pritaikymui. 

Tyrimo objektas – kūno kultūros specialybės studentų fizinis aktyvumas ir mitybos įpročiai. 

Tyrimo subjektas – Lietuvos edukologijos universiteto Kūno kultūros specialybės IV kurso studentai.  

Šio darbo tikslas – įvertinti Lietuvos edukologijos universiteto Kūno kultūros specialybės fizinį 

aktyvumą ir mitybos įpročius. 

Darbo uždaviniai; 

1. Išanalizuoti  Kūno kultūros specialybės studentų fizinį aktyvumą. 

2. Išanalizuoti studentų vidutinius paros maisto racionus; 

3. Palyginti studentų anketinės apklausos duomenis apie mitybos įpročius ir faktinę mitybą 

4. Palyginti tarpusavyje Kūno kultūros ir kitų specialybių studentų mitybos įpročius ir fizinį 

aktyvumą. 

Tyrimo metodai ir organizavimas: Mūsų atliktame tyrime dalyvavo 106 kūno kultūros specialybės 

studentai (36 - merginos, 70 – vaikinų). Tyrime panaudoti šie metodai: literatūros šaltinių analizė, 

anketavimo metodas (pagal Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) projektą), dokumentų analizė, 

netiesioginės alimentarinės kalometrijos metodas ((Рогозжкии ir kt., 1998; Dunford, 2010), faktines 

mitybos analize (Химичесский состав пищевых продуктов,1984, Sučilienė ir kt. 2000), matematinė 

statistinė analizė. 

Analizuojant fizinį išsivystymą nustatėme, kad vidutinis vaikinų ūgis - 183,32 cm,  kūno masė - 80,85 

kg, KMI - 24,03 kg/m². Vidutinis merginų ūgis -167,73 cm, o kūno masė - 59,88 kg, KMI - 21,20 

kg/m². 

Analizuojant vaikinų apklausos duomenis taip pat nustatėme, kad jų kai kurie atsakymai anketose ir  

faktinės mitybos duomenys skiriasi. Vaikinai faktinėje mityboje daugiau vartojo mėsos, žuvies, pieno 

produktų, bulvių ir kiaušinių nei nurodė vartojantys anketoje kiekvieną dieną ir dažniau.  

Studentai anketose nurodė produktų grupes, kurios turėtų vyrauti mitybos racione, tačiau faktinėje 

mityboje kai kurios grupės nebuvo dominuojančios. Analizuojant studentų atsakymus į anketos 

klausimus apie mitybos įpročius nustatėme, kad vaikinai vidutiniškai per parą suvartoja 1-2 porcijas 

daržovių ir vaisių, tačiau 84,6 proc. vaikinų galvoja, kad daržovių reikia suvartoti 1-4 porcijas, likusieji, 

kad 5 ir daugiau. Daugiau kaip puse respondentų anketoja atsakė, kad per dieną reiktų suvartoti 2-3 

vienetus vaisių, 41,02 proc. teigė, kad reikėtų suvartoti 4 ir daugiau vienetus, likusi dalis , kad 1 

vienetą. Analizuojant merginų atsakymus į anketos klausimus apie mitybos įpročius nustatėme, kad jos 
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vidutiniškai per parą suvartoja 1-2 porcijas daržovių ir vaisių, tačiau 56,52 proc., mano, kad reiktų 

vaisių suvartoti 2-3 vienetus, o daržovių – 60,86 proc. – 3-5 ir daugiau. 

Pagal fizinio aktyvumo grupes LEU kūno kultūros studentai  priskiriami prie atliekančių vidutiniškai 

sunkų fizinį darbą. Vaikinai per parą išeikvoja vidutiniškai 3308,05 kcal. Iš jų  – 1379,52 kcal 

išnaudojamos įvairiai fiziškai aktyviai veiklai  (iš jų vidutiniškai 569,95 kcal išnaudojamos treniruotei). 

Merginos merginos per parą išeikvoja vidutiniškai 2593,22 kcal. Įvairiai fizinei studentės  vidutiniškai 

per parą išeikvoja -1045,71 kcal, iš jų 387,22 ckal išeikvoja treniruotėse. Neatsižvelgiant į treniruotėms 

išeikvojamas kcal skaičių Kūno kultūros specialybės studentai yra fiziškai aktyvesni nei kitų 

specialybių studentai. 

Analizuojant Individualius maisto paros racionus nustatėme, kad 50 proc. studenčių su maistu 

angliavandenių suvartojo pakankamai, o likusiosi dalis – per mažai. 58,33 proc. apklaustųjų  studenčių 

baltymų vartojo per mažai, 38,88 proc. – per daug, o likusių kiekis atitinka rekomendacijas. Riebalų 

kiekis 55,55 proc. individualių maisto paros racionų buvo per didelis,  o 38,88 proc., riebalų vartojo net 

gi per mažai. 

Vaikinų individualių paros maisto racionų analizė parodė, kad tik 10 proc. tiriamųjų angliavandenių 

suvartoja per daug, o likusi dalis vis dėlto neįvertina angliavandenių svarbos sporte ir jų su maistu 

vartoja per mažai. Baltymų ir riebalų kiekis maisto racione atvirkščiai – per didelis. Lyginant su 

kitomis specialybėmis sportuojantys studentai labiau kreipia dėmesį į mitybą ir tik pusė apklaustųjų 

viršija rekomenduojamas riebalų vartojimo ribas, kai kitų specialybių bendros tendencijos rodo, kad  80 

proc.  studentų vartoja per daug riebalų 

Anketinės apklausos ir faktinės mitybos analizė parodė, kad studentų atsakymai anketoje ne visada 

atitinka faktinę mitybą.  
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SABINA ŠČERBAKOVA 
Summary 

PHYSICAL ACTIVITY AND EATING HABITS OF FOURTH-YEAR 

PSYSICAL EDUCATION STUDENTS’ IN LITHUANIA UNIVERSITY OF 

EDUCATIONAL SCIENCES  
The researchers determined that the student's diet is irregular, and imbalanced. A. Norkus (2012), stated 

that according to the number of students thoughts, health care is not very important at their age.  

However, the students of Lithuanian University of educational according their study programme have a 

big physical load, they must attend sport practice classes and many students have their jobs. Such a 

great physical activity required by the relevant nutrition to cover energy costs. Unbalanced diet may 

eventually interfere with the student's health. R. Stukas (1999) stated that nutrition is dependent on 

human knowledge about nutrition and its impact on health. 

The problem: the proper diet has to meet the needs of the organism, energetic, and plastic requirements 

on their organism, helps to maintain physical working capacity, to remove fatigue (Portugalov, 2001). 

Most of the physically active people are trying to keep nbalance in their nutrition, althou not always 

they are succeded. Making a proper food rations are often compounded by advertisements which offer 

one or other food products. Even knowing the advantages of certain groups of products, students often 

failed to assess them properly. 

Hypothesis: high levels of physical activity should promote the development of healthier eating habits 

of students. 

Conducting scientific studies related to diet and physical activity is often separated. This kind of 

research is conducted by: V. Žydžiūnaitė, S. Jonušaitė (2006), A. Norkus (2012), S.Laskienė and others 

2009). Sporty students often ask "How should I eat?" The answer to this question can be found only 

analisyng the factual nutrition and physical activity. In this paper, we associate the questionnaire survey 

and the actual diet and Calorimetry - that is, or the question is if the answer which students points out in 
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questionnaires really reflected in their actual diet and daily activities? We think that analyzed the 

students' diet we can provide more precise conclusions, and this knowledge can be used for practical 

applaying. 

The object of investigation – students’ physical activity and eating habits  

The study subjects – four-year students of Physical Education specialty in Lithuanian University of 

Educational Sciences. 

The aim - to evalueate the physical activity and eating habits of the physical education students in 

Lithuanian University of Educational Sciences  

The tasks; 

1. To analyze the physical activity of physical education of students. 

2. To analyze students' average daily food rations; 

3. To compare student questionnaire data on dietary habits with factual nutrition 

4. To compare students eating habits and physical activity of  Physical Education and other 

specialities students  

Study methods and organization: our study involved 106 students of physical education (36 – girls, 

70 – boys). The study used the following methods: literature analysis, questionnaire method (according 

to the World Health Organization (WHO) project), document analysis, indirect alimentary calometry 

method ((Рогозжкии ir kt., 1998; Dunford, 2010), actual nutrition analysis (author unknown), 

mathematical statistical analysis. 

The average male/boys height – 183,32 cm, body mass – 80,85 kg, BMI – 24,03 kg/ m². The average 

female/girls height – 167,73 cm, body mass – 59,88 kg, BMI – 21,20 kg/ m². 

According to physical activity groups LEU physical education students assigned to perform moderately 

strenuous physical work. Mans daily calories expended - 3308.05 an average. 1379.52 kcal of these – 

was devoted to various activities (including an average of 569.95 kcal for exercise classes). Girls 

during the day consume an average of 2593.22 calories. Various daily physical activities were devoted 

abou 1045.71 kcal, 387.22 ckal of which were expended for training. Regardless of the kcal, expended 

to trainind sesions, Physical education students were more physically active than students from other 

specialties. 

Analyzing Individual daily food rations we found that 50 per cent of students consumed enough of 

dietary carbohydrate and the past art were lack of carbohydrates. 58.33 per cent female students used to 

get to small amount of protein in their daily diet, and 38.88 per cent. – consumed too much of protein, 

accoring to recommendations. 55.55 percent of girls consemed to much fat, but analysing fat content in 



74 
 
individual daily food rations we found that 38.88 percent. of respondents did not get enough amount of 

fat.  

Male individual daily rations showed that only 10 per cent. subjects consuming carbs too much 

according the recomendations, and the rest, however, underestimate the importance of carbohydrates in 

sports, consumed carbohydrates less then they need to require their body needs.  

Comparing Physical education students with other specialties sporty students pay more attention to the 

diet, and only half of those surveyed exceed the recommended fat consumption limits when other 

specialties general trend shows that 80 per cent. students consume too much fat. 

Questionnaire survey and the actual nutritional analysis showed that students' questionnaire responses 

do not always correspond to the actual diet. 
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Priedai: 

 
ANKETA APIE FIZINĮ AKTYVUMĄ IR MAISTO RACIONĄ 

 
Lytis ...........Amžius............ Kursas....................... 

 
1. Svoris . __ __ __,__ kg 
 
2. Ūgis __ __ __,__ cm 
 
3. Kokia veikla Jūsų darbe dominuoja ?   
а. Dažniausiai sėdima  
b. Dažniausiai vaikščiojimas 
c. Keliate ar nešate mažus svorius 
d. Didelis fizinis krūvis ( sportininkas arba panaši fizinė veikla) 
 
4. Kiek minučių per dieną Jūs dažniausiai vaikštote įskaitant ėjimą į darbą ir iš jo ? Laikas minutėmis  __ __ __ 
 
5. Kaip dažnai Jūs valgote šviežius vaisius (pažymėkite vieną variantą)?  
а. Per dieną  
b. Per savaitę 
c. Per mėnesį  
d. Niekada 
 
6.Kiek ir kokių šviežių vaisių Jūs suvalgote per dieną? __ __ __ __  
 
7. Kaip dažnai Jūs valgote daržoves  ? (įskaitant bulves)( pažymėkite vieną variantą) 
а. Per dieną  
b. Per savaitę  
c. Niekada 
 
8. Kiek porcijų daržovių  Jūs suvalgote per dieną?(viena porcija- pusė stiklinės)  __ __ __ __  
 
 
9. Kaip manote kiek šviežių vaisių ir daržovių  reiktų suvartoti per dieną? 
Vaisių (vienetais)................ 
Daržovių (porcijomis. Viena porcija- pusė stiklinės)................ 
 
10. Kurios produktų grupės turėtų sudaryti didžiausią dalį dienos maisto racione  (prašau pažymėti tik du svarbiausius 
atsakymus) ?  

• Riebala ir saldumynai   
• Mėsa ir žuvies produktai  
• Pienas ir pieniški produktai  
• Daržovės ir vaisiai  
• Bulvės, duona ir kruopos  

 
11. Kokius riebalus Jūs dažniausiai naudojate gamindami?  

• Aliejų  
• Margariną 
• Sviestą  
• Taukai 
• Įvairius riebalus  
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12. Kokius dažniausiaia riebalus naudojate gamindami sumuštinius?  

• Margariną  
• Sviestą 
• Nenaudojat nei margarino nei sviesto  

 
13. Kokį pieną geriate?  

• Kuriame  riebalų kiekis yra apie 2,5% -3,2%  
• Kuriame  riebalų kiekis yra sumažintas (apie 0,5% - 2% )  
• Jūs negeriate pieno  

 
14. Kaip dažnai valgote šiuos maisto produktus? (Prašome pažymėti  tik vieną atsakymą kiekvienam  maisto produktui.) 
 

Produktai Kiekvieną dieną 
ir dažniau 

Kelis kartus per 
savaitę 

Kelis kartus per 
mėnesį Niekada 

Mėsos produktai     

Žuvis ir jūrų 
gėrybės 

    

Pienas ir pieniški 
produktai 

    

Bulvės     

Daržovės ( ne 
bulvės) 

    

Vaisiai, uogos     

Saldumynai( 
saldainiai, 

uogienės ir medus) 

    

Duonos ir jos 
gaminiai 

    

Kiaušiniai     

Grūdai ir 
makaronai 

    

 
Ačiū už atsakymus 
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