
Smegenys yra sudetingiausias zmogaus 
organas. Tai ne vien m^stymo, kalbos ir 
emocijy organas, bet ir pagrindinis 
valdymo centras, kontroliuojantis visas 
organizmo funkcijas, pradedant nuo 
pagrindini i j , tark im, sirdies plakimg 
skaiciaus ir kvepavimo, iki sudetingesniy, 
kaip antai seksualinio potraukio, atminties 
ir nuotaikos. Per vis^ zmogaus gyvenim^ 
smegenys nuolat dirba pri imdamos poju-
cius, apdorodamos ir saugodamos infor-
macij^, generuodamos mintis ir emocijas 
ir kaupdamos atmint j . MUSLJ valgomame 
maiste esancios maistingosios medziagos 
leidzia smegenis palaikyti pacios 
darbingiausios busenos. 

Neurono sandara 
Viena nervine l^stele perduoda pranesimus per visas 
smegenis. 

Dendritai gauna 
pranesimus is gretimy 
nerviniij l^steliij per 
neurotransmiterius. 

Branduolys saugo 
informacij^, kad 
gaiety valdyti 
neurono veikl^. 

Aksonas veikia kaip 
magistrale 
neurotransmiteriams. 

Mielino apvalkalas 
apsaugo akson^ ir 
padidina nerviniy 
impulsLi greitj. 

Sinaptiniai svoguneliai 
galuose skleidzia tuos 
cheminius nesiklius j kitos 
nervines Iqsteles dendritus. 

Mors suaugusio zmogaus smegenys, palygint su likusii 

kunu, yra mazos ir sveria vos 1,5 kg (3 svarus) 

sudarydamos tik iki 2 proc. bendro kuno svorio, taciau 

jos gauna mazdaug vien^ penktadalj viso tiekiamo 

deguonies ir kraujo. Sitai parodo, koki^ reiksm? 

smegenys turi gerai sveikatai ir gyvybei. Turint 

omenyje smegeny atliekamas sudetingas funkcijas, 

nenuostabu, kad organizmas smegenims teikia 

pirmenyb?. Pavyzdziui, teniso zaidejos smegenys gali 

jvertinti artejancio kamuoliuko greitj ir kryptj, paskui 

sutelkti koJLj ir ranky raumenis taip, kad gaiety 

atmusti kamuoliuk^, tuo paciu metu ji gali galvoti, k̂  

reikety iSvirti pietums. 

Kraujo isnesiojamos svarbios maistingosios 

medziagos leidzia smegenims atlikti tokius zygdarbio 

vertus veiksmus. Jos yra infiltruojamos j smegenis ir 

sudetingLi reakcijij deka paverciamos energija ir 

cheminemis medziagomis, kurios butinos, kad sistem; 

gaiety dirbti. Be tinkamai suderinty maistingyjy 

medziagy davinio smegenys negalety pasiekti savo 

didziausio veiksmingumo. 

Nepaprastai sunku perprasti smegeny ir su jomis 

susijusiy nervy sistem^. Smegenys yra centras, kur 

gaunama, apdorojama ir kaupiama informacija. Jos 

daro sprendimus ir valdo veiksmus, grindziamus tais 

sprendimais. Jos taip pat yra intelekto, emocijy ir 

kurybingumo centras. Stengdamiesi suprasti, kaip 

smegenys atlieka tiek daug funkcijy, esame dar tik 

ankstyvajame suvokimo etape. Siame skyriuje 

pabandysime aptarti smegeny darb^ ir maisting^sias 

medziagas, reikalingas smegeny funkcijai 

optimizuoti. 

Neuronal ir nesikliai 
2mogaus smegenys yra stangrios zele konsistencijos ir 

turi apie 100 milijardy nerviniy l^steliy, vadinamy 

neuronals. Kiekvienas neuronas turi kelis atsisakojusiu-

ciuptuvelius ir gyslos pavidalo siulelj, vadinamy 

aksonu, kuriuo gali keliauti elektriniai impulsai. 

Paprastai neuronal smegenyse yra vos keliy milimetru 

ilgio (trumpesni nei puse colio), o nervines l^steles 

Greitas mqstymas 
Kal kuriais atvejals smegenys ir nervq sistema 
veikia kaip organizmo pranesimy perdavjmo 
tarnyba. Smegenys yra „ iss iunt imo centras", 
o nervines l^steles sudaro informacijos t i n k l ^ 
iSnesiodamos pranesimus po vis^ kun^. 

Neurotransmiteriai yra „nes ik l ia i " , 
gabenantys pranesimus nuo neurono prie 
neurono. Jie gali keliauti didellu greiciu, 
kartais paslekdami mazdaug 450 km per val. 
(280 mylly per val.). 

kitose kuno dalyse, pavyzdziui, reguliuojancios kojy 

pirsty judejim^, siekia beveik vieno metro (3 pedy) ilgj. 

Aksony galuose yra daug mazy burbuliuky, 

vadinamy sinaptiniais galiniais svoguneliais, kuriuose 

laikomi mazyciai kiekiai cheminiy medziagy, vadinamy 

neurotransmiteriais. Kal nervine l^stele yra 

stimuliuojama, minetieji neurotransmiteriai iSleidziami 

j tarp^ tarp dviejy gretimy nerviniy l^steliy. Sitaip 

paskui stimuliuojami kaimynines l^steles dendritai. 

Tada Sis neuronas isleidzia savo paties 

neurotransmiterius, skatindamas kit^ l^stel? elgtis 

lygiai taip pat, ir taip toliau. Kiekvien^ minut? milijonai 

praneSimy keliauja nuo neurono prie neurono, irtaip 

vls^ dien^. 

Zmogaus nervy sistemoje esama apie 60 zinomy 
arba spejamy cheminiy neurotransmiteriy, o dar 

daugiau jy bus atrasta. Labiausiai zinomi yra 

serotoninas, endorfinai, noradrenalinas (dar 

vadinamas norepinefrinu) ir acetilcholinas. Nors ir 

nesame tikri, k̂  jie visi daro, taciau zinome, kad 

maistas turi jtakos ty cheminiy medziagy tipui ir 

veiklai ir kad jos labai smarkiai veikia musy emocijas. 

Neurotransmiterius sudaro aminorugstys, randamos 

baltyminguose maisto produktuose, kaip antai 

mesoje, zuvyje ir suryje. Vitaminai ir mineralai yra 

pagrindines maisto sudedamosios dalys, jos 

reikalingos, kad paprastos aminorugstys virsty siais 

galingais neurotransmiteriais. Minetos maistingosios 

medziagos pasirOpina, kad smegenys greitai ir 

veiksmingai atlikty savo funkcijas. 

Kita smegenims svarbi medziaga yra riebalai, butini 

ir smegeny sandarai, ir jy funkcijai. Kelia nuostab^ tai, 

kad smegenyse esama daugiau nei 60 proc. riebaly. 

Taip yra todel, kad kiekvien^ nervin? smegeny l̂ stel? 

apsupa membrana, sudaryta is riebaly molekuliy. 

Daugelis sly nerviniy l^steliy taip pat turi izoliacij^ is 

mielino apvalkalo, kuris padidina nervinio impulso 

laidumo greitj. Mielino apvalkal^ sudaro mazdaug 

75 proc. riebaly. Greta svarbaus vaidmens smegeny 

sandarai riebalai dar labai reiksmingi kaip neSikliai, 

reguliuojantys imunitet^, kraujotak^, uzdegiminius 

procesus, atmintj ir nuotaik^. 
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Pagrindines maistingosios medziagos 

Smegenq maitinimas 
Smegenys yra gerai maitinamos krauju. Nuolatinis 

craujo srautas ne5a nervams svarbias maisting^sias 

nedziagas: aminorugStis, vitaminus ir mineralus kartu 

;u deguonimi ir gliukoze (cukraus rusis), tiekdamas 

?nergij^ smegenims. Vos vienai ar dviem minutems 

Dertraukus kraujo srautg, butij pakenkta smegeny 

'unkcijai, susidrumsty mintys arba aptemty sgmone. 

lei smegeny l^steles keturias minutes negauty 

deguonies, pakenkty smegeny funkcijos buty 

neatitaisomos. Vadinasi, gera kraujotaka ir stiprios 

iveikos kraujagysles yra gyvybiskai svarbios gerai 

;megeny mitybai palaikyti. 

Smegeny sandara yra tokia svarbi, kad organizmas 

^ keliais skydais saugo nuo suzalojimo. Kaukole ir po 

a esancios membranos apsaugo smegenis fiziskai, 

:aciau dar yra kita sistema, vadinama kraujo ir sme

geny uzkarda, kuri neleidzia j smegenis patekti 

<raujuje esantiems toksinams. Kraujo ir smegeny 

jzkarda turi filtravimo sistem^, praleidzianci^ tik 

deguonj, gliukoz? (cukry) ir kelias pasirinktas maistin-

g^sias medziagas. Deja, si uzkarda neapsaugo nuo 

wailysciy ir greta pagrindiniy maistingyjy medziagy 
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leidzia patekti j smegenis ir kal kurioms nuotaikg 

keliancioms medziagoms, tarp jy alkoholiui, nikotinui 

ir kofeinui, kuriy poveikis toll grazu nera teigiamas. 

Proto maitinimo blokai 
Kad smegenys dirbty didziausiu pajegumu, reikia 

daugybes maistingyjy medziagy. Neuronal turi buti 

maitinami, kad sugebety isnesioti stiprius ir aiskius 

pranesimus, o pagalbines strukturos turi buti tinkamai 

priziurimos, kad nesikliai gaiety keliauti sklandziai ir 

netrikdomai. 0 visai nervy sistemai reikia daug degaly 

energingai protinei veiklai aprupinti. Be geros kokybes 

maisto cia neapsieisi, nes jis yra zaiiava smegeny galiai 

kurti. 

Energij^, reikaling^ smegenims maitinti ir sveikoms 

nervinems l^stelems ir neurotransmiteriams palaikyti, 

gauname is valgomo maisto. Kaip tik maistingosios 

musy maisto medziagos aprupina gyvybiskai svarbiais 

proto maitinimo blokais. Pagrindines maistingosios 

medziagos, palaikancios ir skatinancios fizinj ir protinj 

aktyvum^, yra vanduo, baltymai, angliavandeniai, 

riebalai, vitaminai ir mineralai. 

Kiekviena is toliau isvardytq maisting^jq 
medziagij vaidina savo gyvybisl<ai svarbq 
vaidmenj l<urdama smegenq gaiiq ir 
palailaydama ger^ fizinj bei psicliin^ sveil<at^ 

Vanduo 
Vanduo sudaro 83 proc. kraujo ir veikia kaip 
transporto priemone pristatydamas 
maisting^sias medziagas j smegenis ir 
isgabendamas atliekas. Geras svaraus vandens 
tiekimas yra svarbus dalykas norint islaikyti 
sutelkti demesj i rguvy protq. 

Baltymai 
Baltymy yra mesoje, zuvyje, piene, suryje, 
pupelese ir gruduose. Baltymy sudedamosios 
dalys-ta i strukturines mitybines medziagos 
daugumal organizmo audinly, nervams Ir vidaus 
organams, tarp jy sirdzlai Ir smegenims. 
Baltymai taip pat yra naudojami neurotransmi
teriams gamlnti ir nervy tinklul sudarytl bei 
palaikyti. Baltymai yra labai svarbus protlnems 
funkcijoms gerinti Ir nuotaikai kelti. 

Angliavandeniai 
Angliavandenly yra gruduose, vaisiuose ir 
darzovese. VIrsklnami angliavandeniai skyla j 
cukry, vadinamy gliukoze, kurl aprupina 
smegenis pirmlniu energijos saltlnlu. Labai 
svarbu, kad gllukozes klekis smarkiai 
nesvyruoty, antralp gall susldrumsti mintys, 
svaigtl galva, Istlktl konvulsljos Irs^mones 
praradlmas. 

Riebalai 
Maiste esama tri jy rusly riebaly: prisotlntyjy, 
mononeprlsotintyjy Ir pollneprlsotlntyjy. 
Termlnas „nepakelc iamos riebaly rugstys" yra 
talkomas dviem konkretiems polineprlso-
tintlems riebalams, vadinamiesiems omega-6 ir 
omega-3. Moksllnlai darbal apie nepakeldamas 
riebaly rugstis telgia, kad sle ypatingi riebalai 
gall padldlnti smegeny dydj Ir smegeny l^stelly 
skalciy, pagerlnti regejlm^ Irsugebejlm^ 
mokytls. Gerl nepakeiciamy rieballnly rugsciy 
saltlnlal yra laslsos, skumbres, sardines, riesutal 
Ir seklos. 

Vitaminai ir mineralai 
Vitaminai ir mineralai yra maisto sudedamosios 
dalys, butinos augtl ir smegenims bel 
organlzmui funkclonuotl . |valrluose 
maisto produktuose jy esama sklrtlngi 
kiekiai, o jvairiapuse dieta leidzia apslrupintl 
visomis slomis svarbiomis maistingosiomis 
medziagomis. 

B grupes vitaminai yra labai svarbus 
smegenims, jlems tenka pagrindinis valdmuo 
energijos gamyboje. A, C Ir E vitaminai yra 
stiprus antloksidantal Ir Itin zenkllai vyresnio 
amzlaus zmonems gerina atmintj Ir j ^ palalko. 

Mineralai yra reiksmingi smegeny zvalum^ 
Islalkantys velksnlal. Magnio ir mangano reikia 
smegeny energijal, o natrlo, kallo Ir kalcio -
nerviniy l^stelly ryslams, nes jie palengvlna 
perduoti pranesimus. 



Rekomenduojamos maisto 
dienos normos 
(ekomenduojamomis maisto dienos normomis yra 

ipibudinamas atskiros maistingosios medziagos kiekis, 

;uris patenkina praktiskai sveiko asmens dienos 

)oreiki tai maistingajai medziagai. Sveikatos apsaugos 

iepartamentai ir moksly akademijos kiekvienoje satyje 

'isame pasaulyje nustato tas normas pagal amziaus 

jrupes vyrams ir moterims. Tuos skaicius naudoja 

iietologai jvertindami zmoniy grupiy ar pavieniq 

ismeny dietij pakankamum^. Taciau daugelis saliy 

)ripazista, kad, nors tokios normos ir tinka vidutinio 

iveikumo zmogui, reikety papildomy rekomendaciju 

imonems, kuriems butina suvartoti daugiau jvairiq 

naistingijjL! medziagij. Todel dabar daug saliij skelbia 

ikaicius su rekomenduojamais maistiniy verciq 

iiapazonais. Pavyzdziui, Maisto ir mitybos valdyba prie 

\iacionalines mokslij akademijos Jungtinese Valstijose 

ikelbia kontrolines maisto dozes, o Jungtines 

Caralystes sveikatos departamentas skelbia kontrolines 

naistines vertes. 

Nors rekomenduojamij maisto normy skaiciai 

ikirtingose salyse jvairuoja, taciau is esmes jie yra 

janasus. Sioje knygoje naudojamos Europos Bendrijos 

lustatytos rekomenduojamos maisto normos. 

Bendras maistingyjq 
medziagii poveikis 
foiesniuose skyriuose apzvelgsime maisto produktus, 

jprupinancius daugybe maistingyjy medziagy, kurios 

/ra reikalingos smegenims. Butina zinoti, kad 

ciekviena maistingoji medziaga yra butina siekiant 

/eiksmingiausio smegeny darbo. Dabar zinoma, kad 

let vieno vitamino ar vieno mineralo stygius gali 

iumazinti protinio lavejimo koeficient^, sukeiti 

Jermaining^ nuotaik^ ar net depresijq. 

Faip atsitinka todei, kad maistingosios medziagos 

Jalyvauja organizme ir smegenyse vykstanciuose 

Jrocesuose. Termlnas „sinergizmas" apibudina 

sroces^, kuriame kartu veikdamos dvi maistingosios 

medziagos daug labiau pagerina zmogaus sveikat^, 

nei veikdamos atskirai. Sinergizmo pavyzdys gali buti 

C ir E vitaminy veikimo budas. Abu yra antloksidantal, 

naikinantys laisvuosius radikalus, taciau C vitaminas 

atgamina E vitamin^, sitaip ilgeliau islaikydamas jj 

apyvartoje. 

Sinergizmo s^voka gali atrodyti sudetinga. Taciau 

gamta j ^ mums paaiskina, parupindama maistines 

medziagas, kurios veikia isvien tuose paciuose maisto 

produktuose. Pavyzdziui, saldziosiose bulvese esama 

A, C ir E vitaminy, o menkeje, lesiuose ir avinzirniuose 

apstu Bg vitamino ir cinko. 

Mums senstant organizme mazeja nerviniy l^steliy 

kiekis, 0 smegenys ne taip veiksmingai gamina ir siun-

cia nervinius impulsus. Del sios priezasties suleteja m^s-

tymas, susidrumscia supratimas ir silpneja atmintis. 

Taciau maistas, kuriame gausu pagrindiniy antioksidan-

tiniy maistingyjy medziagy, gali uzdelsti, o kai kada ir 

sustabdyti protines funkcijos silpnejim^ senatveje. 

Organizmui reikia aukstos kokybes maisto sveikoms 

smegeny l^stelems gaminti ir energijal j smegenis 

tiekti. Todel maistingosiomis medziagomis prisodrinta 

dieta yra pagrindinis dalykas norint padidinti protinio 

lavejimo koeficient^, pagerinti atmintj ir nuteikti 

optimistiskesniam poziuriui j gyvenim^. 
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Rekomenduojami 
maistingqjq medziagLi verciq 
diapazonai j 
JAV kontrolines maisto dozes 
p Nustatytas vidutinis porelkis - rodiklis, 

apibudinamas konkreclu tam tikros grupes 
indikatoriumi. 

• Rekomenduojama maisto dienos norma -
kiekis, kurlo pakanka beveik visy j g rup§ 
patekusiy zmoniy maistingyjy medziagy 
porelklui tenklnt l . 

• Toleruotlnas virsutlnes dozes dydls -
makslmalus dydls, kuris negali sukeltl 
priesisko povelkio sveikatai bemaz vislems 
zmonems, patekusiems j t ^ grup?. 

Jungtines Karalystes kontrolines maistines vertes 
• Apatlne kontrollne maistingosios medziagos 

doze - kiekis, kurlo pakanka tik mazam 
skalclul zmoniy, kurly poreikiai mazl. 

• Nustatytas vidutlnis porelkis - „v ldut lnls" 
maistingosios medziagos porelkis. 

• Kontrollne maistingosios medziagos doze -
kiekis, kurlo pakanka beveik visiems 
Indlvldams, net ir tiems, kurly didesnis | 
porelkis tai malstinei medziagai. ? 

• Saugl doze - maistingosios medziagos doze ^ 
tuo atveju, jei nera pakankamos 
Informacijos poreiklams apskalcluotl. 

Papildai 
Kad buty suvartojamos rekomenduojamos mais
to dozes, butina valgyti maistingosiomis medzia
gomis prisodrint^ maist^. Sloje knygoje patelkia- i 
ml receptai tur i jums padetl suvartoti relklam^ ' 
smegenims butlny pagrindiniy maistingyjy me
dziagy klek). Taciau daugelis dietology taip pat , 
Pataria vartoti nemazai multlvltaminy Ir minera- | 
'y papildy, kad jusy organizmas tikral gauty visas , 
Qyvyblskal svarbias maistlng^slas medziagas, 
reikalingas optlmalial smegeny galiai palaikyti. j 



nta morkq sriuba su 
elsinais ir imbieru 
3S gerai dera su l<itais puii<iais 
tet^ stiprinanciais l<omponentais, 
1, cesnaku ir imbieru. Svieziose 
ny sultyse yra papildomas kiekis 
csidantq. 

(1 1/2 svaro) nuluptq irstambiai 

austytLj morkij 

2 colly) ilglo smulklai sukapota svlezia 

iero saknis 

1 (11/2 pintos) darzovig nuoviro arba 

dens 

omiejl saukstal kapoty petrazollLj 

I (1/4 pintos) apelsinq sulciy 

druska Ir svlezial nnaltl juodlejl pipiral 

OS arba tirstas jogurtas paduodant j stal^ 

I Sudekite morkas j prikaistuvj su imbieru ir 

darzoviy nuoviru arba vandeniu ir uzvirkite. 

Sumazinkite liepsn^ ir leiskite silpnai rusenti 12-15 
minuciy arba tol , kol morkos suminkstes ir isvirs. 

2 Nuimkite nuo ugnies ir dalimis pilkite sriub^ i 

maiSytuv^ kartu su petrazolemis, apelsiny 

sultimis, druska ir pipirais ir trinkite iki tolygios 

mases. 

3 Vel supilkite sriub^ j prikaistuvj ir paskaninkil 

pagal nor^. Tada galite is leto pasildyti ant 

ugnies ir paduoti j stal^ su nedideliu kiekiu pasuki 

ar jogurto plakinio ant virsaus arba paduokite 

drungn^ ar salt^. 

6 porcijos 

Paruoslmo t r u k m e - 20 m i n u c i q . 

Virimo t r u k m e - 15 minuc iy . 

\tminties gerintojai 

Risotas {risotto) is 
zirniq, metq ir mieziq 
Risotas yra dazniau ruosiamas is arborijo 
•Qsies ryzitj, taciau siame recepte yra 
:itokie grudai, perlines (miezines) 
:ruopos. Gaunamas kaimiskas ir labai 
'ertingas patiekalas, skanus su svieziais 
irba saldytais zirniais ir dideliu kiekiu 
lapotLi met i j . 

: smulklai supjaustytas svogunas 

; sutralskytos cesnako skilteles 

valgomlej l saukstal alyvy allejaus 

50 g (8 uncijos) perl lnly k ruopy 

lOO ml (11/2 pintos) darzoviy nuoviro arba 

vandens 

75 g (6 uncijos) z irniy 

valgomlej l saukstal kapoty arba suplesyty 

mety 

valgomlej l saukstal t a r k u o t o Parmezano surlo 

iros druska Ir svlezial mait i juod ie j i piplrai 

I Sudekite svogunus ir cesnakus j prikaistuvj su 

alyvy aliejumi ir atsargiai apkepinkite, kol 

suminkstes ir svelniai parus. Nekepinkite ant 

stiprios liepsnos, nes cesnakai sudegs ir apkars. 

2 Supilkite perlines kruopas ir suvilgykite jas 

aliejumi. Supilkite darzoviy nuovira arba 

vandenj ir uzvirinkite. Sumazinkite liepsn^, 

uzdenkite prikaistuvj ir palikite rusenti 20 minuciy. 

3 Supilkite zirnius j prikaistuvj kartu su 

juodaisiais pipirais ir visk^ ismaiSykite. Jei 

perlinems kruopoms truksta skyscio, jpilkite dar 

vandens. Uzdenkite prikaistuvj ir leiskite jam letai 

virti 10 minuciy arba kol perlines kruopos 

suminkstes ir tirps burnoje. 

4 Paskaninkite savo nuoziura, pridekite mety ir 

Parmezano surlo. Nuimkite nuo ugnies ir 

leiskite pastoveti su uzdengtu dangciu 5 minutes. 

Paduokite j stalq su papildomu kiekiu Parmezano 

surlo ir alyvy allejaus bei tamsiai zaiiy lapy 

salotomis. 

4 porcijos 

Paruoslmo t r u k m e - 10 minuc ig . 

V i r i m o t r u k m e - 40 m i n u c i q . 

Atminties gerintojai 75 


