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VAIKy MAITINIMAS 
Rimantas Stukas 

Naujausi rysio tarp mitybos ir sveil<atos ateityje tyrimai rodo, kad vyresnio 
negu vieneriq metq amziaus vaiko maitinimas tebera labai svarbus. Tai lai-
kas, kai vaikas gali buti Jpratintas valgyti sveikatai palankq maistq, kai for-
muojasi t inkami va lgymo jprociai. 

Vaiko, perkopusio pirmqjq gyvenimo metq slenkstj, augimo tempas su-
leteja, sumazeja energijos poreikis. Jis tampa isrankiu valgytoju. Tai seimai 
sukelia jvairlLi problemq. 

Pirmasis gimtadienis nera zenklas, kad vaikas jau turi valgyti tik suau-
gusiojo maistq. Del jvairiq priezasciq ne visi mazi vaikai is karto sugeba pri-
imti„suaugusiojo valgiarastj". Prie jo vaikas pratinamas pamazu. Per greitas 
perejimas prie suaugusiqjn maisto gali negrjztamai pakenkti sveikatai. Del 
net inkamo mait inimo vel iau gali kilti sveikatos problemq: nutukimas, sirdies 
ir kraujagysliq sistemos ligos, osteoporoze ir kitos ligos 

kimokykinio amziaus 
vaiku maitinimas 
Vieneriq dvejq metq amziaus vaikai pradeda suvokti savo neprikiausomyb^, 
t. y. ima priesintis aplinkos tvarkai , taip pat ir maitinimui. Antraisiais gyve
nimo meta/s, palyginti su pirmaisiais, sumazeja augimo tempas, energijos 
poreikis ir apetitas. Tobuleja gebejimas savarankiskai valgyti , padideja do-
mejimasis nauju maistu, atsiranda noras valgyti kartu su seima. 

Vaikai antraisiais treciaisiais gyvenimo metais: 
• gali nepatikliai ziureti j naujq maist^; 
• atsisakyti j i valgyti ; 
• noreti J ! apziureti , paliesti , pauostyti , pajausti ir paragauti ; 
• gali valgyti jvairq maist^, taciau tevams patariama pradeti ugdyti 

sveikos mitybos jprocius: parinkti mait inimo laikq, t inkamq, 
maloniq, vaiko demesio neblaskanciq vietq ir aplinkq. 

Patariama: 
• kasdien vaikui duoti valgyti tuo paciu metu vienoje ir toje pacioje 

vietoje.Taip jis pratinamas prie tvarkos ir gerq jprociq; 
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• leisti vaikui pasirinkti va lgymo laikq, pvz. , pusrycius valgyti tik 
atsikelus ar praejus pusvalandziui , ir kiek valgyti ; 

• patiekalus vaiko maisto poreikiui patenkinti gaminti is produktq, 
t inkamq pagal jo amziq ; 

• nesijaudinti, jei vaiko elgesys va lgymo metu tampa nenuspejamas, 
pvz., jis atsisako patiekalo tik paragav^s vienq kqsnelj arba apskritai 
atsisako jo ragauti , kos^ valgo pirstukais, juos laizo, papila patiekalo 
ant stalo ir valgo nuo jo , visai atsisako pries kelias dienas megto 
patiekalo ir panasiai ; 

• nesistebeti, kad vieno va lgymo metu valgo daugiau, o kito - maziau 
ir nepradeti„kariauti" del kiekvieno saukstelio ar pieno gurksnio; 

• dvejq trejq metq vaikui duoti valgyti tiek pat kartq kaip ketveriq 
seseriq metq. Jaunesniems vaikams maistq patiekti mazesnemis 
porcijomis, nei ketveriq metq ir vyresniems, pvz., V2 puodelio 
darzoviq, % puodelio sulciq, rieke duonos, 60-80 g virtos neriebios 
mesos, paukstienos, ar zuvies; 

• vieneriq dvejq metq amziaus va ikams neriboti pieno r iebumo. 
Taip pat tinka jogurtas be maisto priedq; 

• iki 14 men. atpratinti valgyti is butel iuko; 
• duoti gerti sulciq is puoduko, pvz., antraisiais gyvenimo metais 

110-130 ml per parq per du kartus. Didesnis ir dazniau duodamas 
sulciq ar vaisvandeniq kiekis gali sukeiti eduonies, laisvq viduriq 
ir diarejos rizikq; 

• sulciq ir saldintq vaisvandeniq ribojimas padeda islaikyti 
apetit^ ir norq valgyti sveikatai palankq maist^; 

• skatinti vaikq per visq dien^ gerti daug vandens ; 
• patiekalus ir uzkandzius patiekti grazios zaismingos isvaizdos, 

buti maloniai nusiteikus ir geros nuotaikos; 
• dalytis su vaiku valgiu ir uzkandziu. Vaikas geriau valgo matydamas 

tai darantj suaugusjjj , ypac kai seimos narys yra salia jo ; 
• leisti (mokyti) vaikq apsitarnauti prie stalo; 
• pasiulyti keliq rusiq sveikatai palankaus maisto (pvz., keliq rusiq 

darzoviq) ir leisti vaikui pasirinkti, k̂  valgyti ; 
• tureti kantrybes ir suprasti , kad vaikas mokosi valgyti , todel gali 

istepti, apsitaskyti , aptaskyti stalq ir panasiai . Del to vaikui 
nedaryti jokiq pastabq; 

• naujo maisto duoti mazomis porcijomis, 
pvz., 1-2 valgomuosius saukstus; 

• pratinant prie naujo maisto buti pavyzdziu, 
t. y. kartu su vaiku valgyti t^ patj maistq; 

• nedaryti vaikui spaudimo valgyti tam tikrq maistq 
arba suvalgyti daugiau, negu jis nori; 


