
Metodinė medžiaga, skirta supažindinti pradinių klasių
vaikus ir mokytojus su maisto švaistymo problema ir
jos sprendimo būdais.

GERAI DARYK –
MAISTĄ TAUPYK!

Parengta remiantis FAO knygomis „Gerai daryk – maistą taupyk“ bei
„Bendradarbiavimo vadovas: gerai daryk – maistą taupyk!“.
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Tiek sveria keturi septynmečiai vaikai arba vienas neseniai gimęs 

drambliukas! 

Visame pasaulyje lauk išmetama beveik 

trečdalis pagaminto maisto, kuris turėjo būti 

suvalgytas. Tai reiškia, kad kas kartą suvalgius 

du obuolius, trečias keliauja į šiukšliadėžę arba 

yra išmetamas dar net nepasiekęs mūsų pietų 

stalo. Nusipirkę tris jogurto indelius, suvalgote 

tik du, o trečią, kuris jau spėjo šaldytuve sugesti, 

išmetate į konteinerį. Iš lysvės išrovus tris 

morkas, viena metama lauk, nes yra per maža, o 

gal per kreiva arba jos atsikando kokia išalkusi 

pelytė. Arba sukramtę du didelius vištienos 

kąsnius, trečią išmetate lauk, nes prisikrovėte 

per daug.  

Kasmet kiekvienas iš mūsų

į šiukšliadėžę išmeta 100 kg maisto. 
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Maistui pagaminti reikia didelio kiekio to, kas vadinama ištekliais, 

pvz., vandens augantiems augalams laistyti. Ketvirtadalis žemės 

ūkiui skirto vandens sunaudojama auginimui maisto, kuris vėliau yra 

iššvaistomas. Tai beveik toks pat kiekis vandens, koks sunaudojamas 

viso pasaulio žmonių per metus. O pasaulyje tiek daug vietų, kur 

vandens labai trūksta, ir dėl to derlinga dirva virsta dykuma. Kartais 

net žmonėms trūksta švaraus vandens troškuliui numalšinti.

Maistas, kuris vėliau yra iššvaistomas, auga apie 1,4 milijardo 

hektarų žemės plote. Tai didesnis žemės plotas nei Kinijos ar 

Kanados. Augantiems augalams žemė atiduoda daugybę joje 

slypinčių naudingų dalykų, todėl po kiekvieno derliaus tampa šiek 

tiek skurdesnė. Be to, juk ir užaugintam, bet nesuvalgytam maistui 

taip pat reikia žemės. Tuo metu joje negalima nieko kito auginti, todėl 

žemė dūlėja nenaudojama. 

Maisto produktams į parduotuvę ir iš parduotuvės į jūsų namus 

nuvežti reikia daug degalų, kurie teršia orą, o dėl teršalų keičiasi 

mūsų klimatas. Jūs jau turbūt ir patys žinote, kad tiek tarša, tiek 

klimato kaita – labai didelės pasaulio problemos. Dėl taršos 

žmonėms, gyvūnams ir augalams sunkiau kvėpuoti ir atsiranda 

gausybė kitų bėdų. 
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Apsipirkti ir maistą paruošti reikia laiko ir fizinių pastangų. Dar 

daugiau laiko, pastangų ir darbo reikia maistą paruošti parduoti – 

kad jūsų šeima galėtų nusipirkusi jį parsivežti namo.  Prieš tai, kol 

produktai atsiranda jūsų virtuvėje, galybė žmonių sunkiai dirba, kad 

juos užaugintų, apdorotų ir išvežiotų į parduotuves. Todėl, kai 

išmetate maistą, kartu į šiukšliadėžę tarsi „išmetate“ ir visą tą sunkų 

įdėtą darbą. Be to, išmetus maistą, susidaro maisto atliekų, kuriomis 

taip pat reikia pasirūpinti. Todėl atliekoms sutvarkyti reikia aibės 

darbininkų. O juk tų atliekų galėjo ir nebūti…

Galiausiai  – ir ne pasaulyje tiek daug žmonių, kurie neturi ką valgyti

tik už jūrų marių, bet ir čia, jūsų mieste, jūsų mokykloje. O juk jei visą 

žemę, vandenį ir darbą, kurių reikėjo tam, kad atsirastų maisto 

atliekų, panaudotume ne atliekoms, o suvalgomam maistui gaminti, 

pasaulyje nebūtų tiek alkstančių žmonių.
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Taigi nešvaistydami maisto mes tikrai galime padėti savo planetai 

ir visiems joje gyvenantiems žmonėms. Nešvaistydami maisto jūs 

nešvaistote vandens, bereikalingai nenaudojate degalų, žemės, 

vėjais nenueina ir kitų žmonių darbas. Tai reiškia, kad jau pagamintu 

maistu bus pamaitinta daugiau  žmonių ir bus mažiau kenčiančių alkį. 

Be to, jūsų šeima sutaupys pinigų ir juos vėliau galės naudingai 

išleisti. Maisto švaistymas – kai maistas, užuot  galėjęs ir turėjęs 

būti suvalgytas, keliauja šiukšliadėžėn. Kiekvienas iš mūsų gali 

padaryti labai daug, kad švaistomo maisto būtų mažiau. 

Daug dėmesio skirkite žaliai mėsai. Nusipirkę jos parduotuvėje iš 

karto keliaukite namo ir dėkite į šaldytuvą. Ją visada reikia laikyti 

vėsiai. Virtus makaronus ar ryžius reikia suvalgyti per 2–3 dienas. 

Nesuvalgytus virtus makaronus ar ryžius gerokai atvėsusius iš karto 

dėkite į šaldytuvą. Palikus šiuos produktus ilgai vėsti ir nepadėjus 

laiku į šaldytuvą galima apsinuodyti.  
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A. Maistas švaistomas, kai į lėkštes prisikrauname per daug. 

B. Maistas švaistomas, kai laiku nesuvalgome nusipirktų

     produktų ir jie sugenda.

C. Maistas švaistomas ir tada, kai restoranuose ir kavinėse 

     tiekiamos per didelės porcijos arba kai patys paprašome įdėti 

     mums daugiau, nei suvalgome.
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Labai svarbu neprisidėti į savo lėkštes tiek, kiek vėliau 

nebegalėsime suvalgyti. Juk jei pasirodys, kad esi alkanesnis, nei iš 

pradžių manei, visada gali įsidėti dar. Jei porcijos restorane ar 

valgykloje per didelės, galima iškart paprašyti įdėti mažiau. Jei jau taip 

atsitiko, kad lėkštėje liko nesuvalgyto maisto, paprasčiausiai 

paprašykite savo tėvų ar globėjų sukrovus jį į dėžutę padėti į 

šaldytuvą, kad galėtumėte suvalgyti vėliau.

Kai apsiperkate su tėvais, pirkite tik tai, ką tikrai suvalgysite. Ir 

savo šeimą raginkite elgtis taip pat – kuo daugiau žmonių kovos su 

maisto švaistymu, tuo visiems bus geriau! Juk valgome visi! Todėl visi 

kartu galime padaryti, kad maisto atliekų būtų mažiau. 
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Kad būtų vietos daržovėms ir vaisiams auginti, kertami miškai – taip 

galybė gyvūnų praranda namus. Švaistydami maistą tarsi atimame jį 

iš gausybės pasaulyje alkstančių žmonių. Švaistydami maistą 

švaistome ir pinigus, darbo jėgą, energiją ir kitus svarbius išteklius. 

Tačiau turiu jums ir gerą naujieną: yra paprastų būdų maistą 

panaudoti taip, kaip reikia. Šiandien galite sužinoti apie kai kuriuos iš 

jų! 
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Maisto švaistymas kenkia aplinkai, 

nes keičia klimatą – mūsų planetoje darosi 

šilčiau, nei turėtų būti.
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Lengviausias būdas nešvaistyti maisto – neprisikrauti į lėkštę to, ko 

nesuvalgysite. Taip suvalgysite tik tiek, kiek iš tiesų reikia, ir lėkštėje 

neliks maisto, kuris paprastai keliauja į šiukšliadėžę. 

Jei atsitiks taip, kad lėkštėje liks nesuvalgyto maisto, pasilikite jį kitai 

dienai. Nemeskite jo į šiukšliadėžę! Paprašykite tėvų, kad padėtų 

likučius į šaldytuvą ir kitą dieną juos pašildytų, arba panaudokite tai 

gamindami kitą patiekalą. Paruoštą ir nesuvalgytą maistą galima 

užšaldyti. Taip maistas nebus išmestas ir jį bus galima suvartoti 

vėliau.
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Paprašykite mažesnės porcijos. 

Branginkite maisto likučius.
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Jei laikysitės kelių paprastų taisyklių, to pavyks išvengti. Svarbiausia 

apgalvoti kiekvieną savo pirkinį: paprašykite tėvų suplanuoti, ką 

valgysite, ir pirkti tik tai, ko reikia. Prieš keliaudami į parduotuvę ar 

turgų su tėvais sudarykite reikiamų pirkinių sąrašą. Taip bus mažiau 

pavojaus prisipirkti, ko išties nereikia ir ko vėliau taip ir nesuvalgysite.

Obuolys gali turėti patamsėjusių dėmelių, morka gali būti šiek tiek 

sulinkusi, o bulvė – gumbuota, tačiau jų visų skonis toks, koks turi 

būti, jie visi trykšta vitaminais ir naudingosiomis medžiagomis. Todėl, 

jei pamatysite keistų formų vaisių ir daržovių, pirkite jas nedvejodami 

arba paprašykite, kad jų nupirktų tėvai. 
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Labai dažnai prisiperkame per daug maisto ir jo nesuvartojame.

Vaisiai ir daržovės užauga įvairiausių formų ir dydžių ir visi iki vieno 

yra lygiai tokie pat skanūs ir naudingi.
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Jei maistas keptas, virtas ar buvo apdorotas kitais būdais, jį reikia dėti 

į šaldytuvą uždaruose indeliuose. Kartu su tėvais patikrinkite, ar 

temperatūra šaldytuve tinkama, ir suraskite informacijos apie tai, kur 

jame turi būti laikomi skirtingi maisto produktai. Iki viršaus prigrūstas 

šaldytuvas naudoja daugiau energijos. O giliai kampe nugrūstas 

produktas liks nepastebėtas ir suges.
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Kad maistas, kurį reikia laikyti vėsiai, išliktų šviežias ir nesugestų, 

jis turi būti laikomas šaldytuve 1–5 °C temperatūroje.
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Grįžę iš parduotuvės, su tėvais iškraudami pirkinių krepšius dėkite 

maisto produktus į šaldytuvą ir spinteles taip, kad priekyje gulėtų 

seniau pirkti gaminiai, o už jų – naujausi, kurių galiojimo laikas daug 

ilgesnis. Taip ruošdami maistą pirmiausia sunaudosite anksčiau 

pirktus gaminius, o vėliausiai pirktas maistas, kai pagaliau ateis jo 

eilė,  dar bus nesugedęs.

„Pirmas įeis – pirmas išeis!“ Ši paprasta taisyklė – vienas iš 

lengviausių būdų išvengti maisto atliekų.
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Pati svarbiausia iš jų – data „Tinka vartoti iki…“ Ji rodo, iki kada galima 

vartoti greitai gendantį maistą, pvz., žalią mėsą. Jei valgysite maistą 

šiai datai praėjus, galite smarkiai susirgti. Pastebėję, kad nespėsite 

maisto suvalgyti iki jo galiojimo pabaigos, galite jį užšaldyti, o vėliau 

atšildę suvalgyti. Tačiau jei nespėjus maisto produkto užšaldyti jo 

„Tinka vartoti iki...“ data praeis, turėsite jį išmesti.  Ant pakuočių galite 

rasti nurodytą  „Geriausias iki...“ datą. Jei ant maisto gaminio 

pakuotės yra „Geriausias iki…“ data, reiškia, kad, ko gero, jo skonis, 

kvapas ir išvaizda bus geriausi iki tos nurodytos datos. Tačiau tai 

nereiškia, kad maistas po nurodytos datos būtinai suges arba jo 

nebebus galima saugiai valgyti. Jei pakuotė nepažeista, o pats 

produktas buvo laikomas tinkamai, dažniausiai tokį maistą saugu 

valgyti net ir po „Geriausias iki…“ datos. Paprastai nuspręsti, ar 

maistą saugu valgyti, galite gerai į jį įsižiūrėję. Arba paprašykite 

suaugusiojo jį apžiūrėti drauge. Jei maisto išvaizda nepasikeitusi, jo 

kvapas ir skonis geras net ir po „Geriausias iki…“ datos, dažniausiai jį 

valgyti saugu. 
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Ant daugumos maisto pakuočių matomos kelios datos.

www.pienasvaisiai.lt www.facebook.com/pienasvaisiai



Jei vis dėlto maistą tenka mesti lauk, panaudokite jį kaip trąšas: 

maisto atliekoms, vaisių ir daržovių lupenoms įsirenkite komposto 

dėžę! Po kelių mėnesių turėsite vertingo, gerųjų medžiagų pilno 

komposto savo augalams tręšti. Įrengti komposto dėžę galite drauge 

su tėvais. Nepamirškite – tokią dėžę galite turėti, net jei namuose 

nėra daug vietos. Daugybę informacijos apie tai, kaip tai padaryti, 

rasite internete.
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Paverskite maistą trąšomis.
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Visame pasaulyje žmonės, kuriems rūpi maisto atliekų problema, 

dalijasi maistu su kitais. Labdaros valgyklos maitina nepritekliuje 

gyvenančius žmones. Jiems gaminamas maistas iš produktų, kurių 

„Geriausias iki…“ data jau artėja prie pabaigos. Mokyklų valgyklose po 

pietų likęs maistas atiduodamas maisto bankams. „Skaniųjų likučių“ 

restoranai ruošia maistą tik iš saugaus vartoti ir maistingo maisto, 

kuris buvo atiduotas prekybos centrų. Taip pasaulinė Maisto 

tausotojų komanda auga. Prie komandos gali prisijungti ir tu!

Jei rūpi kiti – dalinkis. 
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Užduotys: 

1. Pasidomėti, kokių  organizacijų, tiekiančių maistą tiems, kam to 

labiausiai reikia, yra Lietuvoje. 

2. Pasidomėti, kokių organizacijų, tiekiančių maistą tiems, kam to 

labiausiai reikia, yra jūsų mieste. 
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Pasitikrink, ką prisimeni apie maisto tausojimą. 

Raudonai pabrauk vaikų įpročius, kuriuos reikėtų keisti. 

Agnė ir Lukas grįžo iš mokyklos alkani. Vakarienė dar nebuvo 

paruošta, todėl mama leido vaikams nueiti į šalia esančią parduotuvę 

nusipirkti užkandžių. Paprašė nupirkti morkų, nes pusryčiams 

norėsianti išsispausti morkų sulčių. Išeidami iš virtuvės vaikai greitai 

atidarė šaldytuvą. Ten rado indelį braškių, porą apelsinų ir porą 

varškės apkepo gabalėlių, likusių nuo praėjusios vakarienės. 

Šaldytuvo durelėse buvo indelis jogurto, kurio galiojimo data turėjo 

baigtis po poros dienų. Mama pasiūlė pasidaryti pirkinių sąrašą, bet 

vaikai paaiškino, kad jų atmintis puiki ir sąrašas nereikalingas. 

Parduotuvėje Lukas nuskubėjo prie vaisių, nes norėjo banano. 

Pamatęs pajuodusią banano žievę persigalvojo, pasiėmė indelį 

gražiai atrodančių braškių ir mandarinų. Agnė nuskuodė prie pieno 

produktų šaldytuvo ir čiupo tris indelius savo mėgstamo jogurto: juk 

akcija – du perki, trečias nemokamai! Morkas vaikai pamiršo. Grįžę 

namo iš pirkinių krepšio išsitraukė indelį jogurto ir braškes. Kitus 

produktus greitai sudėjo į šaldytuvą, kur buvo vietos, ir nuskubėjo į 

savo kambarius. 
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MAISTO TAUSOTOJO 

1 užduotis
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Perrašyk netinkamus vaikų įpročius į tinkamus. 
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MAISTO TAUSOTOJO 

1 užduotis
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O kaip tau sekasi nešvaistyti maisto? 

Kokį patarimą sau norėtum duoti? 

NETINKAMAS
įprotis

TINKAMAS

įprotis 



1. Kodėl svarbu tausoti maistą?

2. Kodėl maisto švaistymas yra problema, kurią būtina spręsti?

3. Kaip prie to galiu prisidėti aš? 

Klausimai diskusijai:

Sugalvok ir parašyk 4 maisto tausojimo patarimus, kuriais gali 

pasinaudoti jau šiandien. Kitą dieną parašyk, ką pavyko įgyvendinti. 

Su kokiais sunkumais susidūrei? 
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MAISTO TAUSOTOJO 

2 užduotis
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Pirmas Antras

Trečias Ketvirtas

Pavyko įgyvendinti: 

Sunkumai,
su kuriais susidūriau: 
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MAISTO TAUSOTOJO 

3 užduotis
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Pasaulyje iššvaistoma trečdalis viso pagaminamo maisto.

Iš 3 užaugintų kopūstų žmonės suvalgo tik 2, 1 išmeta.

Iš  6  užaugintų  pomidorų  žmonės  suvalgo tik 4, 2 išmeta.

Užauginus  9 pomidorus, kiek jų 

suvalgoma?

Užauginus  12 kriaušių, kiek jų 

suvalgoma?

pomidorų yra išmetama.

kriaušių yra suvalgoma.

pomidorų yra suvalgoma.

kriaušių yra išmetama.
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MAISTO TAUSOTOJO 

3 užduotis

Pirmadienį ūkininkas nukasė 60 kilogramų bulvių, antradienį dar tiek 

pat. Kiek ūkininko bulvių bus iššvaistyta? 

Ūkininkas išrovė 225 morkas, 293 ropes ir 82 burokus. 

Kiek ūkininko daržovių bus išmesta? 

Kiek kilogramų bulvių bus suvalgyta?

Kiek kilogramų ūkininko bulvių bus išmesta?
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Kiek ūkininkas išrovė morkų ir burokų?

Kiek išrautų daržovių
bus suvalgyta?

Kiek išrautų morkų ir burokų
yra daugiau nei ropių?

Kiek išrautų daržovių
bus išmesta?



Mama užsuko į parduotuvę, nes pritrūko daržovių troškiniui. Ji ant 

svarstyklių padėjo 400 gramų gumbuotų bulvių ir šalia maišelį su 

kreivomis ir išsišakojusiomis morkomis. Svarstyklės rodo 643 

gramus. Kiek sveria kreivos morkos? 
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MAISTO TAUSOTOJO 

4 užduotis
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Kreivos, išsišakojusios morkos sveria 



Norint pagaminti dvi porcijas natūralių ledų,  tau reikės: 

• 200 ml pieno; 

• 200 ml grietinėlės; 

• 4 gerai sunokusių bananų, kurių žievė jau pradeda juoduoti. 

Kokio kiekio produktų reikės, norint pagaminti ledų 6 asmenų 

šeimai, kad kiekvienas gautų po vieną porciją ledų? 

6 asmenų šeimai gaminant ledus reikės:
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MAISTO TAUSOTOJO 

5 užduotis
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ml pieno, 

ml grietinėlės, 

gerai sunokusių bananų, kurių žievė jau
pradeda juoduoti. 

Pienas



Kasmet kiekvienas iš mūsų išmeta 100 kg maisto. 

a)  6 asmenų šeima kasmet išmeta                           kg maisto.

b)  16 žmonių kasmet išmeta                           kg maisto. 

Jei mums pavyktų išmesti 5 kartus mažiau maisto, nei išmetame 

šiuo metu, kokį kiekį maisto išsaugotume? 

Kiekvienas iš mūsų išsaugotų                          kg maisto per metus. 

Kiekvienas iš mūsų vis tiek išmestume                          kg maisto per 

metus. 
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