
    
 

   

MOKYMAI „SVEIKATAI PALANKUS MAISTAS“  

 

LEKTORĖ  

RAMINTA BOGUŠIENĖ – sveikatai palankaus maisto technologė ir mitybos specialistė, KTU 

magistro laipsnis maisto technologijos srityje, maisto saugos ir kokybės specialistė, ekologiškų maisto 

produktų sertifikavimo ekspertė, sveikos gyvensenos propaguotoja, dviejų vaikų mama ir laimingos 

šeimos kūrėja, direktorė ir steigėja VšĮ „Sveikatai palankus”, straipsnių autorė ir aistringa sveikatai 

palankaus maisto gamintoja. 

http://sveikataipalankus.lt/video/ http://sveikataipalankus.lt/media/ 

„Sveikatai palanki mityba – tai ne kraštutinumai, o atsirinkimas Jums sveikatai palankių maisto 

produktų, kurie užtikrina reikiamų maistinių medžiagų poreikius. Gaminimas patiekalų išsaugant jų 

maistinę vertę, neužteršiant kancerogeninėmis medžiagomis. Reguliari, įvairi, subalansuota mityba, 

formuojant šeimose ir ugdymo įstaigose sveikatai palankią valgymo kultūrą“, - teigia lektorė Raminta 

Bogušienė.  

MOKYMŲ TEMOS 

I. Kokie produktai sveikatai palankiausi? (iki 2 ak. val.) 

Išmoksite lengvai ir greitai iš prekių gausos išsirinkti kokybiškiausius ir sveikatai palankiausius 

produktus. Sužinosite, į ką svarbiausia atkreipti dėmesį juos perkant. Iš konkrečių maisto produktų ar jų 

nuotraukų (sudedamųjų dalių sąrašo ir maistingumo deklaracijos) rinksime sveikatai palankiausius maisto 

produktus. Po šio, kartu atlikto, tyrimo ir analizės dažniausiai perkamų produktų etikečių jau net 

nebereikės skaityti, nes žinosime konkretų produktą, kuris iš visos pateikiamos maisto produktų grupės 

yra kokybiškiausias. Ženklinimo etiketės, maisto produktus reglamentuojantys teisės aktai. Ekologiški 

maisto produktai. Simboliu „Rakto skylutė“ pažymėti produktai. 

http://sveikataipalankus.lt/video/
http://sveikataipalankus.lt/media/


    
 

   

II. Kaip gaminti, kad nesugadinti? Patiekalų receptai ir idėjos (iki 2 ak. val.) 

Išsirinkę reikiamus ir kokybiškus produktus, sužinosite, kaip gaminti, kad išliktų kuo daugiau maistinių 

medžiagų ir vitaminų, kaip gaminti, kad nesusidarytų kenksmingų medžiagų. Taip pat, kaip ir ką gaminti, 

kad vaikams patiktų. Sveikatai palankaus maisto technologė Raminta Bogušienė pasidalins idėjomis, 

kokius patiekalus galima pagaminti, kad iš įvairių kruopų ne tik virtume košes, bet ir pagamintume 

įdomesnių valgių, kurie būtų patrauklesni mūsų vaikams. Taip pat pasidalins keletu konkrečių receptų. 

Kaip kepti viso grūdo blynus? Kaip gaminti maistingus keksiukus, sausainius ar pyragus? 

III. Priešpiečių ir pavakarių dėžutė (jei yra virtuvė) (iki 2 ak. val.) 

Demonstratyvus maisto technologės Ramintos Bogušienės „Health friendly“ užkandžių ir desertų 

gaminimas. "Health friendly“ batonėliai (saldaus ir sūraus skonio), keksiukai (saldaus ir sūraus skonio), 

sausainiai, duoniukai, sumuštiniai, pyragas, paplotėliai. 

IV. Sveikatai palanki vaikų mityba ugdymo įstaigose ir namuose (iki 2 ak. val.) 

 

Sužinosite, ką vaikai turi valgyti, kas turi sudaryti jų valgiaraštį, kad mityba būtų pilnavertė ir 

subalansuota. Taip pat analizuosime naujausius Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus 

reikalavimus darželių ir mokyklų organizuojamam vaikų maitinimui. 

V. Sveikatai palanki šeimos mityba namuose (iki 2 ak. val.) 

Kokia mityba turi būti šeimoje, kad išsaugoti sveikatą? Kokius maisto produkitus pirkti, ką gaminti, kad 

būtų sveikatai palankus maistas? Savaitės šeimos mitybos planas.  

VI. Etiketas prie stalo, valgymo laikas kaip ritualas ir lėto maisto kultūra. Kokias tradicijas 

paliksime ateities kartoms? 

Maisto kramtymas, virškinimo procesas, kaip valgyti, kad būtume sveiki ir laimingi. 

VII. Vaikų edukacijos 

Mokymai skirti: ugdymo įstaigų personalui, virėjoms, dietistams, vaikų maitinimo organizatoriams, 

tėveliams, vaikams, seneliams.  

TEMA, LAIKAS, DATA IR KAINA DERINAMA INDIVIDUALIAI. MOKYMŲ KAINA 

PRIKLAUSO NUO TRUKMĖS, VIETOS IR SU MAISTO DEGUSTACIJA AR BE.  

Kuriame valgiaraščius, technologines korteles pagal vaikų maitinimo aprašo reukalavimus ir 

naujausias rekomendacijas. Individualių, šeimos mitybos planų, receptų rengimas.  

Apie lektorę ir organizaciją VšĮ „Sveikatai palankus“ daugiau: www.sveikataipalankus.lt 

Tapkite mūsų draugais: https://www.facebook.com/ Sveikatai palanki mityba 

http://www.sveikataipalankus.lt/
https://www.facebook.com/

