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2012 metais

Ką valgo

darželyje
Mes, mamos, labai atsakingai perkame
maisto produktus: renkamės tuos, kuriuose mažiausiai E, kurie ekologiškesni,
iš ūkininkų. Norime, kad tik vaikai valgytų
kokybišką maistą.
O ką jie valgo darželiuose? Kiek
valstybė skiria lėšų mažylio pietums, pusryčiams? Ar už tuos
pinigus galima maitinti skaniai,
kokybiškai?
Su mitybos specialistais
ir darželių vadovais kalbamės apie vaikišką valgiaraštį ir
maisto ruošimo principus.
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Kas tai yra
,,vaikui palanki
mityba“

K

eičiasi ne tik drabužių ar
šukuosenų mados. Galima pastebėti, kad keičiasi ir mitybos įpročių mados.
Vienu metu populiarus vegetarizmas, kitu metu – išbandy-

ti kuo daugiau pasaulio virtuvių, dabar madinga būti žaliavalgiams.
Štai darželiuose ir lopšeliuose vaikai maitinami neatsižvelgiant į atėjusias madas. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vedėja Roma
Bartkevičiūtė sako, jog principus, kaip turėtų būti sudarytas

vaikiškas valgiaraštis, nustato
Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos bei Lietuvos teisės aktai.
Už pinigus, kurie skiriami
vaikams maitinti valstybiniame darželyje, visiškai įmanoma pagaminti „sveikatai palankios mitybos principus“ atitinkančio maisto. Teisės aktuose nurodyti reikalavimai, kurių
darželiai turi laikytis. Numatyta, kad vaikai turi būti maitinami 4–5 kartus per dieną pagal tikslų valgiaraštį. Kiekvieną dieną turi būti patiekiama
šviežių vaisių ir daržovių. Maistas turi būti gaminamas ir patiekiamas tą pačią dieną, jam
ruošiant vartojama kuo mažiau druskos, cukraus, riebalų.
Tas pats patiekalas neturi kartotis dažniau nei kartą per savaitę. Gyvūninės kilmės riebalus rekomenduojama keisti augalinės kilmės riebalais. Tokios
yra bendros rekomendacijos,
pagal kurias kiekvienas darželis gamina savo maistą.

„Sveikatai palankios mitybos“
principai labai aiškūs:
maistas turi būti šviežias, gaminamas tą pačią dieną,
jis turi būti įvairus,
darželinukai privalo gauti šilto maisto,
patiekalai turi atitikti numatytą kalorijų normą,
mityba paremta maisto pasirinkimo piramide, kuri turėtų kabėti kiekvienoje darželio grupėje.
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Lietuvoje buvo atliktas tyrimas, kaip
tėvai maitina savo darželinio amžiaus
vaikus namuose. Tyrimų rezultatai
pasirodė nedžiuginantys: savaitgaliais ir švenčių dienomis vaikai gauna per daug greito maisto, per mažai
vaisių ir daržovių. Vaikams maitinti
vartojami tie produktai, kurių nerekomenduojama įtraukti į vaiko valgiaraštį: tai rūkyti mėsos gaminiai, prieskonių mišiniai, bulvių traškučiai, gazuoti gėrimai, saldainiai, šokoladas.
Visų šių produktų vaikai darželyje tikrai negauna.

Darželių
valgiaraščiai

V

algiaraščiai vaikams
nuo 1 iki 18 metų amžiaus sudaromi (pasirinktinai):
Pagal patiekalų receptų pavyzdžius, pateiktus interneto svetainėje (smlpc.lt/lt/mityba_ir_fizinis_aktyvumas/mityba).
Pagal juridinių ar fizinių asmenų parengtus ir su Sveikatos apsaugos ministerija suderintus patiekalų receptų rinkinius ar receptų kombinacijas.

1

2

lios mėsos ar žuvies, jie gali
būti į valgiaraštį įtraukiami tik
retkarčiais. Vaikų mitybai netinka mechaniškai atskirta
mėsa ir jos gaminiai.

Valgiaraštis
– penkiolikai
dienų

V

ilniaus visuomenės
sveikatos centro specialistė Eglė Gliaudytė sako, kad darželių maitinimo valgiaraštis sudaromas ne
mažiau nei penkiolikai dienų.
Valgiaraštyje tiksliai nurodytas
kalorijų kiekis.

Pusryčiams vaikas turi gauti 20–25 proc. paros kalorijų
normos, pietums – 30–40 proc., pavakariams ar priešpiečiams – 10–15 proc., vakarienei – 20–25 proc. 1–3 metų
vaikai per parą turi gauti 1400 kcal paros maisto raciono kaloringumo: 45 g baltymų, 50 g riebalų, 193 g angliavandenių; 4–6 metų vaikai per parą turi gauti 1700 kcal
paros maisto raciono kaloringumo: 55 g baltymų, 60 g
riebalų, 235 g angliavandenių.

3
4

Savarankiškai maitinimo
paslaugos teikėjo pagal nurodytus reikalavimus.
Pagal gydytojo rekomendacijas raštu.
Lietuvoje yra parengti ir patvirtinti valgiaraščiai, kuriuose
nurodyti tikslūs patiekalų receptai, kalorijų skaičius ir gaminimo būdas. Rekomenduojama gaminti maistą tausojančiu gamybos būdu, kad būtų
išsaugota kuo daugiau maistinių medžiagų. Darželiuose gaminama nedaug kepto maisto,
nes kepimas ne toks tausojantis, kaip virimas ar troškinimas.
Kepti patiekalai kaloringesni,
kepama aukštesnėje temperatūroje, patiekalai apskrunda, o tai nėra sveika.
Ar gali darželiuose būti
patiekiamos pieniškos dešrelės, žuvies piršteliai ar
koks kitas „perdirbtas“ maistas? Jei juose nėra į sąrašą
įtrauktų draudžiamų maisto
priedų, gali, tačiau tokie produktai negali pakeisti natūra-
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Maisto paruošimas ir patiekalų įvairumas
turi atitikti vaikų amžių ir sveikos mitybos rekomendacijas
(tėveliai, kurie nori pasigilinti į
darželinukų mitybą, gali užsukti į interneto svetainę smlpc.lt/
metodine_medziaga).
Kad tėveliai matytų, ką tą dieną valgys jų vaikai, vaikų drabužinėje ar priėmimo patalpoje paprastai skelbiamas tos dienos valgiaraštis. Kiekviename
darželyje rasite sveikos mitybos
piramidės plakatų ir kitokios
sveiką mitybą propaguojančios
medžiagos. Ten turėtų būti paskelbtas ir Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris (skambinti maisto saugos ir sudėties
klausimais) bei teritorinės visuomenės sveikatos
priežiūros įstaigos telefono numeris (skambinti maitinimo organizavimo ir valgiaraščių
klausimais).

kas vaiko lėkštėje

Darželinukams maitinti draudžiamos
tiekti šios maisto produktų grupės:
bulvių, kukurūzų ar kitokie traškučiai,
kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai;
saldainiai;
šokoladas ir jo gaminiai;
konditerijos gaminiai su glaistu, šokoladu ar kremu;
sūrūs konditerijos gaminiai (kuriuose
natrio daugiau kaip 0,4 g/100 g);
maisto produktai bei kramtomoji guma

su maisto priedais;
gazuoti gėrimai;
energiniai gėrimai;
gėrimai ir maisto produktai, pagaminti iš
(arba kurių sudėtyje yra) kavamedžio pupelių kavos ar jų ekstrakto;
cikorijos, gilių ar grūdų gėrimai (kavos
pakaitalai);
kisieliai;
sultinių koncentratai;
rūkyta žuvis;
konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai (jie

leidžiami bendrojo ugdymo įstaigose organizuojamų vasaros stovyklų metu ar sudarant maisto paketus į namus); nepramoninės gamybos konservuoti gaminiai;
žlėgtainiai;
mechaniškai atskirta mėsa ir jos gaminiai;
subproduktai (inkstai, smegenys, plaučiai);
maisto papildai;
maistas, pagamintas iš genetiškai modifikuotų organizmų (GMO), arba maistas, į kurio sudėtį įeina GMO.

Vilniaus lopšelio-darželio
„Lazdynėlis“ direktorė

Elena
Markevičienė
Kaip griežtai Jūsų darželis
laikosi patvirtinto valgiaraščio? Ar galite keisti patiekalus, juos tobulinti?
aitiname vaikus atsižvelgdami į jų poreikius ir
tėvų pageidavimus, todėl rekomendacijų laikomės tik iš dalies. Manau, valgiaraštis nesikeičia tuose darželiuose, kur
mažai laiko skiriama ką nors
tobulinti. Mat, pakeitus receptą, reikia tai suderinti su mitybos specialistais.
„Lazdynėlyje“ dirbu jau 20
metų. Iš pat pradžių stebėdavome, ko vaikai nemėgsta. Keitėme valgiaraštį, atsižvelgdami
į tai, ką vaikai mėgsta. Ne kartą
klausinėjome tėvų, kaip jie vertina darželio maitinimą, ko pageidauja. Taip atsirado keletas
patiekalų, kurie galbūt ir nėra
labai vaikiški, bet kurių niekada
nereikia išmesti į atliekų kibirus – pavyzdžiui, bulvių plokštainis. Jis vaikams labai patinka, nes tėvai ir namuose gamina šį tradicinį lietuvišką patiekalą. Mėgstamiausių patiekalų sąraše yra mieliniai blynai,
pieniška sriuba, vištienos maltinukai. Jei būtų vaikų valia, jie
galėtų šiuos patiekalus valgyti kiekvieną dieną. Tačiau laviname jų skonį, plečiame patie-
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kalų asortimentą. Mūsų darželio vaikai pamėgo sultingą, orkaitėje keptą vištienos apkepą, kuris gaminamas iš mėsos
ir morkų. Mėgsta žirnių, kopūstų sriubas, nes jas verdame pagardintas žolelėmis, šaldiklyje turime užsišaldę petražolių, krapų, kitų prieskoninių
augalų. Dėl kvapo ir malonaus
skonio į sriubas dedame saliero šaknies. Kartkartėmis pasiūlome ko nors naujo, tačiau
kai kurie eksperimentiniai patiekalai taip ir neprigijo. Keletą kartų virėjos pagamino vištienos su abrikosais, jautienos
su džiovintomis slyvomis. Matyt, vaikų skoniai dar nėra taip
išlavinti, kad mėgautųsi sudėtingesniais maisto deriniais.
Teko grįžti prie paprastų maltinukų ir keptų šlaunelių. Šlauneles patiekiame vyresniems
vaikams, nes mažiukams sunku suvalgyti visą patiekalą, jei
jame yra kaulas.
Pastebėjome, kad vaikai labai nemėgsta daržovių troškinių, troškintų kopūstų ir burokėlių sriubos. Tai sveiki patiekalai, bet nemaža jų dalis atsiduria atliekų kibiruose. Taigi prie šių patiekalų pratiname
pamažu, vis primindami apie
maisto svarbumą.

Ar galima įkalbėti valgyti
nemėgstamus patiekalus?
iename Danijos darželyje pasilikau pietų. Auklėtoja į grupę atnešė didžiulę kep-

V

Skaitytojų atsiųstoje nuotraukoje Godutė

Ką vaikai valgo valstybiniame darželyje?

tą žuvį. Ji apie tą žuvį papasakojo, kiek daug naudingų medžiagų joje yra, net ir fosforo,
kuris apšviečia žmogaus protą.
Paskui po gabaliuką įdėjo kiekvienam vaikui. Ir jų lėkštėse
neliko nė gabalėlio. Aš tuo labai stebėjausi, nes žuvies vaikai paprastai nemėgsta. Vaikai
mieliau valgo, jei suaugęs žmogus pakalba, pristato patiekalą. Mes savo auklėtojoms irgi
patariame ne tokius populiarius patiekalus pristatyti, papasakoti, kodėl jie naudingi. Tarkime, nuo burokėlių sriubos paraus skruostukai. Jei vaikas nenori visos lėkštės, tegul suvalgo tiek šaukštų, kiek jam metų.
Kartais tėvai klausia: kodėl darželyje vaikai geria pieną, o namuose nenori? Ogi todėl, kad
mes pažaidžiame, į pieną įberiame šaukštą traškučių ar įde-

dame uogų, gaminame kokteilį. Reikia kalbėti, aiškinti, žaisti – tada vaikui atsiranda noras
ragauti.
Mūsų darželyje vaikai valgo
ne grupėse, o valgyklėlėje. Vaikai ją net kavine vadina, nes čia
maistas gražiai paserviruojamas. Neperkrauname stalų, jei
reikia, galima pakartoti, įsidėti
dar. Valgyklėlėje nėra nei durų,
nei užuolaidų – tėvai bet kada
gali matyti, ką ir kaip jų vaikai
valgo.
Kalbant apie porcijas, akivaizdu, kad valstybinių institucijų patvirtintos normos yra
per didelės, vaikai tiek nesuvalgo. Mes pakoregavome valgiaraštį, šiek tiek sumažinome
porcijas ir pagerinome jų kokybę. Labai džiaugiuosi, kad žmonės, kurie ateina tikrinti, tam
neprieštarauja: „Gaminkite ma-
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Daugiau pieno ir vaisių bei daržovių
Pasak Vilniaus visuomenės sveikatos centro specialistės, ugdymo įstaigoms rekomenduojama dalyvauti
šiose Europos Sąjungos finansuojamose programose:
Pieno produktų vartojimo programoje „Pienas vaikams“.
Vaisių vartojimo skatinimo programoje.
Projektuose dalyvaujančių įstaigų vaikai papildomai gauna
pieno ir vaisių.

žesnes porcijas, bet įrašykite
valgiaraštyje, kad kotletas yra
ne 100 gramų, o 80.“ Taip galime pagaminti įvairesnio maisto – pavyzdžiui, pusryčiams sutepti sumuštinių ir su sūriu, ir
su dešra, kad vaikas galėtų pasirinkti. Keliais gramais sumažinę porcijos dydį, galime rinktis kokybiškesnės mėsos, įvairesnių daržovių, priešpiečiams
pasiūlyti ir obuolių, ir apelsinų
– ką kuris vaikas mėgsta. Atsižvelgti į individualius vaiko poreikius labai svarbu.

Ar valstybinis darželis gali
laisvai rinktis produktus?
Pirkti iš ūkininkų?
es, kaip ir visi Vilniaus
darželiai, esame priklausomi nuo „Smulkaus urmo“,
nes viso miesto darželius aptarnauja ši įmonė. Galime pasirinkti iš sąrašo tų produktų, kuriuos siūlo šis tiekėjas. Niekada neperkame faršo, nes mėsą
malame patys. Pavyzdžiui, užsakome kiaulienos kumpio, o
ne prastesnės kokybės mėsos.
Dažnai užsakome vištienos, kalakutienos, kokybiškos jautienos. Triušiena ir veršiena darželiams per brangi.
Kartą per savaitę užsakome
šaldytos žuvies. Ji vandeninga,
bet virėjos moka skaniai paruošti maltinukus, pridėdamos
tarkuotų morkų, piene mirkyto batono.
Daržoves ir vaisius užsakome lietuviškus, pageidaujame, kad obuoliai būtų lietuviški, o ne gražūs „Gold“, galiojantys kelerius metus. Retkarčiais dėl įvairovės vaikams pasiūlome ir kokių nors atvežtinių
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vaisių ar daržovių – apelsinų,
mandarinų.
Iš tiesų pinigų, kuriuos valstybė skiria vaikams maitinti valstybiniame darželyje, užtenka, jei maistas gaminamas
su meile, kūrybiškai. Mes nesilaikome ne tik griežtų receptų,
bet ir griežtų valgymo valandų. Jei vaikai aktyviau pažaidžia lauke ir pasijunta išalkę, iš
virtuvės atnešame užkandėlių,
kol ateis pietų laikas.

Ar valstybiniai užsienio
darželiai taip pat griežtai
laikosi mitybos rekomendacijų?
orvegijoje vaikai didžiąją
metų dalį valgo lauke, nes
lauke geresnis apetitas. Kadangi skandinavų šalyse labai
gerbiamas kiekvieno žmogaus
individualumas, mažyliai gali
užkandžiauti nors ir valandą, jų
niekas neskubina.
Danijoje teko matyti, kaip
vaikai iš namų dėžutėse atsineša sumuštinių – su paštetu, su šokoladiniu sviestu, darželis duoda tik pieno. Ant stalo padėti trys ąsotėliai su skirtingo riebumo pienu, vaikai gali
įsipilti, kokio kuris nori. Ko vaikai nesuvalgo, atidedama vėlesniam užkandžiavimui prie
bendro stalo kartu su vaisiais.
Užsienyje ne taip skrupulingai žiūrima į maistą darželiuose, daugiau dėmesio kreipiama
į žaidimą, ugdymą, pasaulio tyrinėjimą, kūrybą. Kai mūsų pedagogės norvegių klausė, ką
joms sako higienos tarnybos
dėl tokio „laisvo“ vaikų maitinimo, skandinavės nė nesuprato, ko jų klausia...

N
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Ką vaikai valgo privačiame darželyje?
Privataus darželio
„Dūzginėlis“ direktorė

Ingrida
Lauciuvienė
Kai prieš dvylika metų įkūriau darželį, stengiausi jame
ne tik kūrybiškai pažvelgti į
vaikų ugdymą, bet ir į jų mitybą.

Vaikus turime mokyti
maitintis sveikai. Iš pradžių panašų į „naminį“ maistą
mums vežė giminaičių maitinimo įstaiga, vėliau ėmėme patys gaminti maistą ir visą virtuvės vairą patikėjau savo draugei. Kalbu apie giminaičius ar
draugus dėl to, kad man buvo
svarbu pasitikėjimas ir maisto kokybė.
Didžiausią perversmą apie
mitybos suvokimą padarė
prieš keturiolika metų lankyti
R. Šemetos motinystės kursai.
Namuose atsirado kombainas,
kuriame įmanoma pasigaminti sveiką maistą, galima reguliuoti gaminimo temperatūrą,
galima maistą vos vos apdoroti, gaminti garuose ir t.t. Vėliau
šis stebuklingas įrenginys atsirado ir darželio virtuvėje. Visi
vaikai mėgsta jame išbrinkinamą sveikuolių košę ar išplakamus žaliuosius kokteilius. Gal
daug kam atrodys keista, kad
vaikai noriai valgo tokius „neskanius“ patiekalus. Pirmiausia
reikia patiems rodyti pavyzdį.
Vaikai valgo tai, ką valgo jų tėvai. Todėl auklėtojas siunčiame
į mokymus, seminarus, sveikuolių stovyklas, tam, kad jos
pačios patikėtų ir pačios taip
gyventų.
Vaikai labai imlūs. Jeigu jiems pamokėlėse papasakosi, kodėl ir kaip reikia valgyti, jei dar nusiveši į ūkį, kuriame
ūkininkai viską aprodys, vaikai tikrai ir ragaus, ir valgys. Žinoma, visada pasitaikys nevalgių vaikų. Yra tokių, kurie val-

go išvis tik kelias rūšis produktų. Daug kantrybės reikalauja
įpratinti ir išmokyti vaikus valgymo kultūros, tačiau vaikų,
kurie nevalgytų vaisių, dar nematėme. Tik reikia jiems pasiūlyti įvairesnių.

Produktus perkame iš
tų, kuriais galime pasitikėti. Sąmoningai rinkau informaciją apie tai, ką valgome:
lankiau daugybę Lietuvos ūkių,
dalyvavau ne vienoje mitybos, sveiko maisto, žemės ūkio
konferencijoje ne tik Lietuvoje,
bet ir užsienyje. Patirties ir žinių rinkausi iš daugybės sveikatos mokytojų. Kodėl? Nes tikiu, kad ateities medicina yra
tinkama mityba. Ir tikiu, kad didžiausia investicija vaikystėje yra išmokyti vaikus teisingai
valgyti. Tikiu, kad nuo mūsų
mitybos priklauso ir mūsų imunitetas, ir lėtinės ligos, intelekto koeficientas, atmintis, mąstymas, energijos kiekis.
Vienos dienos maitinimas
mūsų darželyje kainuoja 20
Lt, tai pusryčiai, pietūs ir vakarienė bei vaisių stalas. Kiek žinau, valstybiniuose darželiuose vaiko ugdymas ir maitinimas per mėnesį kainuoja 1200
Lt – beveik tiek pat, kiek ir privačiame.
Produktus „Dūzginėlyje“ perkame patys.
Mums nėra nurodyta, iš kokių
tiekėjų turime užsisakyti. Mūsų
draugai ūkininkai: Šlyninkos
malūnas iš Zarasų r., iš jų perkame miltus, grūdus, kruopas.
Taip pat kruopas ir miltus dar
vežamės ir iš malūninko Garliavoje Pranciškaus Jokūbausko.
„Šaltekšnis“ – tai Marijampolės r. įsikūrusi žemės ūkio bendrovė, kurią, beje, atradau aš
pati, rengdama TV laidas „Tarp
miesto ir kaimo“. Tik po šios
laidos jų produktų atsirado didžiuosiuose centruose, ūkininkų skyriuose. Tai pieno produktai: pienas, grietinė, varš-

kė, pasukos, sūriai. Sūrius ir jogurtus dar perkame ir iš Vaivos
Buliauskienės ūkio. Daržoves
perkame iš Laimos Stragienės
ekologinio ūkio. Pagardus ruošia „Žolinčių akademija“ ir Danutė Končienė, iš jų gaminame
turbūt neįprasčiausius patiekalus: srėbalus, plikalus, skaniukus. Linų sėmenų aliejaus
gauname iš B. Vošterių ūkio.

Jei pica, tai tik sveikuoliška. Daug kas įsivaizduoja, kad privačiame darželyje iš kavinių užsakomos picos ir
kiti vaikų mėgstami valgiai. Tai
jau labai senas mitas. Privatūs
darželiai labai daug dėmesio
teikia maisto kultūrai. Kartais
vaikams kepame sveikuolių
picą, joje nėra baltų miltų, naudojame speltos, vieno malimo
miltus su sėlenimis, nededame
cukraus. O tai ir yra tie pavojingi produktai picoje. Dar plakame žalius kokteilius: žalumynus su vaisiais. Daiginame grūdus ir gardiname jais sriubas
bei duonytę. Duoną kepame
savo, be jokių mielių. Skaniukus gaminame irgi patys: džiovintus vaisius, sėklas, riešutus.
Labai skaniai vaikai geria saulėgrąžų, sezamo sėklų plikalus.
Naudojame daug prieskonių –
jie tam, kad maistas būtų tarsi vaistas. Geriame prieskonių
arbatas. Valgome kuo daugiau
neapdoroto maisto.
Valgiaraščiai pagal
metų laikus. Šiuolaikinėje
užkandžių kultūroje esame visi
bombarduojami reklamomis –
dažniausiai netinkamo, nekokybiško maisto, todėl turime
likti budrūs, kad padėtume vaikams išsiugdyti gerus mitybos
įpročius. Baltas rafinuotas cukrus, balta valyta druska, balti
purūs miltai – trys blogiai, kurių labai sunku išvengti.
Todėl pastaruosius metus
skiriu naujiems valgiaraščiams
sudaryti. Juos kuriame kartu
su sveikatos mokytojais, die-

tologais, technologais. Ir nešame tikrinti ir tvirtinti Visuomenės sveikatos specialistams.
Juk negaliu viena pati nuspręsti ir teigti, kad tik taip bus vertingiausia ir geriausia mūsų
vaikams. Tai sunkus ir atsakingas darbas. Todėl labai noriu
diskutuoti su Lietuvos mokslininkais apie tai, kas geriausia mūsų augančiai kartai. Ką
turi valgyti vaikai darželiuose
ir mokyklose, kad užaugtų kuo
sveikesni ir atsparesni? Kuo toliau, tuo vis sunkiau atsirinkti.
Pavyzdžiui, kiek suvalgome genetiškai modifikuotų produktų? Jei gaminys ir nėra genetiškai modifikuotas, nesame tikri,
ar pašaruose nebuvo genetiškai modifikuoto maisto pėdsakų. Atsekti sudėtingą grandinę
vis sunkiau. Todėl stengiamės
vaikus maitinti Lietuvos ūkiuose, kuriais pasitikime, užaugintais produktais.
Valgiaraščius parengėme
pagal metų laikus, kad galėtume valgyti kuo daugiau vietinių
maisto produktų. Jei jau tenka
pirkti atvežtinius vaisius kokteiliams, juos prieš tai mirkome vandenyje su soda. Taip nuplauname tai, kuo jie buvo apdoroti. Vaikus mokome valgymo kultūros: tinkamu paros
metu, tinkamą maistą, mokome valgyti vaisius, daržoves,
grūdus, sėklas, gerti vandenį.
Mokome saiko. Mokome sėti,
auginti, daiginti, prižiūrėti. Važiuojame į ūkius stebėti, kaip
koks produktas atsiranda ant
mūsų stalo. Dar pernai tapome
Lietuvos sveikos gyvensenos ir
natūralios medicinos rūmų nariu. Labai tikiu, kad Mitybos komitete teks akis į akį bendrauti su Lietuvos mokslininkais, kurie padės kurti vaikų valgymo
kultūrą. Jos, deja, nėra, ją turime kurti visi kartu bendromis
jėgomis, žiniomis ir patirtimi.
Misija svarbi ir tikiu, kad įmanoma.
P arengė G inta
L iaugminienė
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