
SEPTYNI BÚDAI,
KAIP ŠIUOLAIKINÉ MITYBA
JUS �UDO, IR KA GALITE 
SU TUO PADARYTI

Ligų kontrolės centro (NIPH) duomenimis, Kenčia 4,6% 

arba apie 62 milijonai žmonių nuo bent vienos su 

dieta susijusios ligos. Daug šių ligų, įskaitant širdies ir 

kraujagyslių ligas, vėžio ir diabeto galima išvengti - ir netgi 

grįžtamasis - taikant prevencines dietines priemones.



1. PER DAUG CUKRAUS
Vien 2018 m. Europiečiai suvartojo daugiau nei 17 milijonų tonų cukraus. 

Cukrus skatina nutukimą, aukštą kraujospūdį, širdies ir kraujagyslių ligas, diabetas 

ir lėtinis uždegimas. Daugiau nei 74% fasuotų maisto produktų turi pridėto 

cukraus ir net jei vengsite desertų, tikėtina, kad vis tiek esate suvartoja daugiau 

cukraus, nei reikia. Dažnos cukraus formos yra didelės kukurūzų fruktozės 

sirupas, agavos nektaras, cukranendrių cukrus, maltodekstrinas, klevų sirupas ir 

sacharozė, kad būtų išvardytos kelios iš 56 skirtingų šiandien parduodamų formų.

2. PER DAUG KALORIJU2. PER DAUG KALORIJU
Restorano porcijos dažnai sudaromos taip, kad persivalgytume stengdamiesi 

numalšinti apetitą, ir siekiant padidinti suvokiamą patiekalo vertę. Tai 

dažnai skatina persivalgyti net ir gaminant maistą namuose, nes porcijų 

dydžius nustatome remdamiesi tuo, ką valgėme restoranuose. Šiandien 

žmonės per dieną suvalgo beveik 500 kalorijų daugiau nei XX a. aštuntajame 

dešimtmetyje, tad nenuostabu, kad nutukimas dabar paplitęs labiau nei 

bet kuriuo kitu istorijos laikotarpiu. Vien tik JAV nutukimo gydymo išlaidos 

siekia šimtus milijardų dolerių, neįskaičiuojant gyvenimo kokybės praradimo 

kainos ir padidėjusios daugelio ligų, kurių kitaip būtų galima išvengti, rizikos.

3. PERDIRBTI MAISTO PRODUKTAI
Ligų kontrolės centro (CDC) atlikta apklausa atskleidė, kad maždaug tris 

iš kiekvienų penkių suvartotų kalorijų šiandien gauname valgydami itin 

perdirbtus maisto produktus – daugiau, negu iš visų kitų maisto kategorijų 

kartu paėmus. Mokslininkai apibrėžė, kad itin perdirbti maisto produktai 

yra tie, kurie paruošti naudojant dirbtinius skonio stipriklius, dažiklius, 

saldiklius, stabilizatorius ir kitus priedus, siekiant, kad maistas būtų skanesnis, 

taip pat norint paslėpti nepageidaujamas jo savybes. Perdirbtuose maisto 

produktuose retai būna pakankamai naudingų maistinių medžiagų, kurių 

reikia organizmui. Taigi kuo daugiau valgome, tuo mūsų mityba skurdesnė.
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ŠIUOLAIKINÉ MITYBA IR GYVENSENA GALI

JUS NU�UDYTI TOLIAU IŠVARDYTAIS SEPTYNIAIS BÚDAIS.

Šios ataskaitos tikslas – atskleisti jums tiesą ir mesti 

iššūkį. Tiesa ta, kad veiksniai, kuriuos galite kontroliuoti, 

tokie kaip jūsų valgomas maistas ir pasirinktas 

gyvenimo būdas, gali lengvai jus nužudyti. Iššūkis 

– pasirūpinti savo kūnu renkantis sveikus dalykus.
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4. PERDIRBTI MÈSOS PRODUKTAI

Perdirbta mėsa vadinama mėsa, kuri buvo konservuota sūdant, 

džiovinant, rūkant, vytinant ar konservuojant skardinėse. Joje yra 

cheminių junginių, kurių nebūna šviežioje mėsoje ir kurie gali pakenkti 

jūsų sveikatai. Didelio perdirbtos mėsos kiekio vartojimas ilgą laiką susijęs 

su padidėjusia daugelio lėtinių ligų rizika, įskaitant aukštą kraujospūdį, 

širdies ligas, lėtinę obstrukcinę plaučių ligą, žarnyno ir skrandžio vėžį.

5. PER DA�NAS VALGYMAS

Mes visi kartais nusipelnome pertraukėlės užkąsti, tačiau pernelyg 

dažnai vaišinantis greituoju maisto ir restorano dydžio porcijomis 

išryškėja visi pirmiau išvardyti neigiami dalykai. Itin perdirbta mėsa ir 

kiti maisto produktai, didelis cukraus kiekis bei milžiniškos porcijos, 

kurias valgome ne namie, lemia neįtikėtinai nesveiką gyvenimo būdą.

6. ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS

Greta tiesioginių pavojų, kuriuos kelia pernelyg gausus alkoholio 

vartojimas, pavyzdžiui, eismo avarijų, ūmaus apsinuodijimo alkoholiu ir kt., 

piktnaudžiavimas alkoholiu susijęs su lėtinėmis kepenų ligomis, vėžiu, širdies 

ir kraujagyslių ligomis bei vaisiaus alkoholiniu sindromu. Rūkymas susijęs su 

plaučių ligomis, vėžiu ir širdies bei kraujagyslių ligomis. Be to, vis daugiau 

duomenų pavirtina, kad šios medžiagos gali būti ypač pavojingos, jeigu 

yra vartojamos kartu – taip jos gerokai padidina tam tikrų vėžio rūšių riziką.

7. VITAMINU IR MINERALU TRÚKMAS

Šiuolaikinėje mityboje trūksta ir mikroelementų, būtinų energijos gamybai, 

širdies ir kraujagyslių sveikatai, medžiagų apykaitai, imunitetui ir sveikai 

uždegiminei reakcijai. „BioMed Central“ 2017 m. vasario 14 d. paskelbtame 

pranešime teigiama: „Vidutinis baltymų, skaidulų, vitaminų A, C, D ir E, cinko, 

kalio, fosforo, magnio ir kalcio kiekis JAV gyventojų mityboje smarkiai sumažėjo 

penkis kartus padidėjus iš perdirbtų maisto produktų gaunamai energijai, be 

to, padidėjo suvartojamų angliavandenių, pridėtinio cukraus ir sočiųjų riebalų 

kiekis “. Trumpai tariant, žmonės nevalgo tiek vaisių ir daržovių (5–10 porcijas 

per dieną), kiek jų reikėtų optimaliai sveikatai ir organizmo funkcijoms palaikyti.
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Įtariame, kad didžioji dalis čia pateiktos informacijos 
jums jau buvo žinoma. Daugelis iš mūsų suprantame, 
kad renkamės sveikatai nenaudingus dalykus, bet 
jaučiamės bejėgiai ir nežinome, ko griebtis, nes dėl 
šiuolaikinio gyvenimo būdų nesveiki pasirinkimai 
yra patys paprasčiausi. Ką galėtumėte padaryti?

Jūsų uždavinys –  
perimti kontrolę

 Vienas paprastas būdas yra pradėti nuo mažų pokyčių. Jeigu jūsų tikslas 

yra numesti svorio, tapti aktyvesniais, geriau maitintis ar geriau gyventi, procesas 

paprastas. Išsikelkite pasiekiamą tikslą ir skirkite 90 dienų jam įgyvendinti.         

 „Kyäni“ padėjo milijonams žmonių visame pasaulyje iš esmės pakeisti 

savo nesveiką gyvenimo būdą. Taigi ir jums siūlome programą, kuri daugelį kitų 

paskatino žengti sveiko gyvenimo keliu. Ši programa vadinama 90 dienų sveikos 

gyvensenos iššūkiu, kurį metame ir jums. Pradėkite dar šiandien!



Pradėti visai paprasta. Kai būsite pasirengę priimti iššūkį, eikite į svetainę 

Kyäni90DayChallenge.com, įveskite savo sveikos gyvensenos tikslą 

ir nuotrauką „prieš“. Tai visai paprasta! Pasibaigus 90 dienų, reikės 

pateikti savo nuotrauką „po“ ir trumpą savo patirties aprašymą. Mes 

įtrauksime jus į konkursą, kuriame galėsite laimėti vieną iš šių prizų:

 • 1 didysis prizas: 12.000€, vertės bilietas į būsimą „Kyäni“ renginį ir „Logo Gear“ paketas 
• 5 finalininkai: 800€, vertės bilietas į būsimą „Kyäni“ renginį ir „Logo Gear“ paketas  
• 10 padėkų už rezultatus: vertės bilietas į būsimą „Kyäni“ renginį ir „Logo Gear“ paketas

Daugiau informacijos apie 90 dienų sveikos gyvensenos iššūkį gausite iš „Kyäni“ 
verslo partnerio, be to, daugiau sužinosite apie produktus ir pagalbą, kurią 

siūlome jums siekiant iškelto tikslo.

Įsivaizduokite, kaip gali pasikeisti jūsų gyvenimas 

vos per 90 dienų. Nedelskite! Dar šiandien 

priimkite 90 dienų sveikos gyvensenos iššūkį 

ir kontroliuokite savo gyvenimą bei sveikatą!




