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ŠVEDIŠKO STALO PRINCIPO DIEGIMO IR MAISTO ŠVAISTYMO 
MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO REKOMENDACIJOS

Vaikystė ir paauglystė – labai svarbus laikotarpis, jo metu formuojasi sveikos

gyvensenos įpročiai ir išmokstama gyventi sveikai. Todėl būtent šiuo laikotarpiu

labai svarbu:

- teikti vaikams teisingą informaciją apie sveiką mitybą ir jos svarbą organizmui

- formuoti sveikos mitybos įpročius bei sudaryti sąlygas tinkamai pasirinkti sveikatai 

palankius maisto produktus



Kaip žinoma, mokantis 
sveikos mitybos bei 
tinkamo ir teisingo sveikatai 
palankaus maisto 
pasirinkimo, vaikams labai 
svarbus yra suaugusiųjų 
pavyzdys.



ŠVEDIŠKAS STALAS – VIENAS IŠ MAISTO 
ŠVAISTYMO MAŽINIMO BŪDŲ

Švediškas stalas (vaikų maitinimo organizavimas 

savitarnos principu) – tai maitinimo 

organizavimo sistema, kurios esmė – sudaryti 

sąlygas vaikams PATIEMS pasirinkti 

valgiaraščiuose nurodytus patiekalus, jų 

sudedamąsias dalis ir kiekius.



Tikslas – geriau patenkinti 
vaikų skonio poreikius, 
padidinti sveikatai 
palankaus maisto (ypač 
daržovių ir vaisių) vartojimą 
bei sumažinti maisto 
švaistymą.



ŠVEDIŠKO STALO PRINCIPO PRIVALUMAI:

1
Vaikai turi galimybę rinktis:

- gali pasirinkti tik tam tikrą maistą, 



ŠVEDIŠKO STALO PRINCIPO PRIVALUMAI:

2

Vaikai turi galimybę patys 

įsidėti maisto ir gali pasirinkti 

valgyti daržoves, vaisius ar kitus 

patiekalus, kurie jam patinka. 



ŠVEDIŠKO STALO PRINCIPO PRIVALUMAI:

3
Vaikai turi galimybę įsidėti tiek, 

kiek nori. Jie gali įsidėti mažiau ar 

daugiau daržovių salotų, garnyro 

ar įsipilti norimą kiekį sriubos, turi 

galimybę pakartotinai įsidėti tiek 

maisto, kiek jo suvalgys, todėl 

švaistoma mažiau maisto.



ŠVEDIŠKO STALO PRINCIPO PRIVALUMAI:

4
Vaikai tampa savarankiškesni –

patys įsideda maisto, priima 

sprendimą, ką nori valgyti, ir tai 

daro sąmoningai, niekieno 

neverčiami.



ŠVEDIŠKO STALO PRINCIPO PRIVALUMAI:

5
Gerėja vaikų valgymo 

kultūra: galimybė rinktis bei 

skanus ir estetiškai patiektas 

maistas lavina vaikų skonį, padeda 

gerinti maisto vartojimo bei 

sveikos mitybos įpročius.



ŠVEDIŠKO STALO PRINCIPO PRIVALUMAI:

6

Maloni aplinka, skanus 

maistas gerina vaikų socialinius 

įgūdžius – atsiranda pagarba 

maistui, jis mažiau švaistomas.



ŠVEDIŠKO STALO PRINCIPO PRIVALUMAI:

7

Mažėja socialinė atskirtis: visi 

vaikai turi vienodą galimybę 

pasirinkti maistą, kartu valgyti ir 

bendrauti.



ŠVEDIŠKO STALO PRINCIPO PRIVALUMAI:

8
Jei vaikai, gaunantys nemokamą 

maitinimą, nesuvalgo viso maisto, 

pvz., lieka sriubos, daržovių ar 

karštų patiekalų, gali būti sudaryta 

galimybė pasirinkti šiuos 

patiekalus kitiems vaikams, kad 

visi norintys galėtų pavalgyti ir 

taip būtų suvartojamas visas 

paruoštas maistas.



ŠVEDIŠKO STALO PRINCIPO PRIVALUMAI:

9
Patraukliai atrodantis ir skanus 

maistas skatina vaikus eiti valgyti į 

valgyklas, o ne į kitas maitinimo ar 

prekybos įmones, kuriose yra 

nemažas sveikatai nepalankių 

maisto produktų pasirinkimas.



ŠVEDIŠKO STALO PRINCIPO PRIVALUMAI:

10
Didėja atsakomybė už nesuvalgytą 

maistą, ugdomas maisto atliekų 

savitvarkos gebėjimas, nes vaikai 

pratinami savarankiškai sutvarkyti 

nesuvalgytą maistą: išvalyti maisto 

atliekas iš lėkščių bei atskirai jas 

sudėti į tam skirtas talpas, atskirai 

padėti nešvarius įrankius.



MAISTO ŠVAISTYMO PROBLEMA BEI MAISTO ŠVAISTYMAS 
MOKYKLOSE IR KITUOSE VAIKŲ KOLEKTYVUOSE

Maisto švaistymas ir maisto atliekos 

yra didelė problema tiek Europoje, tiek 

visame pasaulyje. Apskaičiuota, kad 

kasmet vien tik ES išmetama apie 88 

mln. tonų maisto – apie 20 proc. viso 

pagaminto maisto, o su tuo susijusios 

išlaidos siekia 143 mlrd. eurų.



Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

Atliekų departamento duomenimis, kasmet išmetamų 

maisto atliekų kiekis Lietuvoje sudaro beveik 12 proc. 

bendrų atliekų – išmetama apie 80 tūkst. tonų maisto 

likučių.



2015 m. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja patvirtino

Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m. ir vienas iš šių tikslų –

perpus sumažinti vienam gyventojui tenkantį maisto atliekų

kiekį. Lietuva taip pat yra įsipareigojusi iki 2030 metų

įgyvendinti Darnaus vystymosi tikslus.



Maisto švaistymo problema egzistuoja ir vaikų kolektyvuose,

todėl siekiant plėtoti sveiką gyvenseną, stiprinti vaikų sveikatos

įgūdžius bei gerinti sveikos mitybos įpročius, būtina ugdymo

įstaigose užtikrinti tinkamą vaikų maitinimo organizavimą ir

mažinti maisto švaistymą.



Jau 2009–2010 metais Didžiojoje Britanijoje buvo atliktas 

tyrimas ir nustatyta, kad per įprastinius 40 savaičių mokslo 

metus Didžiosios Britanijos:

- mokyklose buvo išmetama iki 80 tonų maisto; 

- pradinėse mokyklose 

per dieną vaikui teko apie 72 g, 

- vidurinėse mokyklose –

apie 42 g išmetamo maisto.



PAGRINDINĖS GALIMOS MAISTO ŠVAISTYMO 
VAIKŲ KOLEKTYVUOSE PRIEŽASTYS:

Lankstumo trūkumas pritaikant valgiaraščius

individualiai kiekvienai vaikų ugdymo įstaigai

(pvz., nesuderinus ar neatsižvelgus į vaikų ar jų

tėvų pageidavimus).

1



Siekiant užtikrinti, kad vaikai turėtų pakankamą

maisto pasirinkimą, virtuvėse paruošiama per

daug maisto, kuris net nepatiekiamas.
2



Ribotos galimybės panaudoti nepatiektą maistą.3

Vaikai pietų pertraukos metu dar nebūna išalkę, 

todėl nenuperka arba suvalgo ne visą nusipirktą 

maistą.
4

5 Vaikai dažniau perka pigesnius užkandžius nei 

paruoštą patiekalą.



Kai kurie patiekalai mažiau populiarūs nei kiti.

Patiekiamas maistas patinka ne visiems vaikams ir jie

neturi galimybės pasirinkti būtent tą patiekalą ar

garnyrą, kurio jie nori ar kurį mėgsta (pvz., vaikui

patiekiamas karštas patiekalas su garnyru, kurio jis

nemėgsta, ir pan.).

6



Jeigu susidaro eilė, ne visiems vaikams užtenka jų

norimo patiekalo, tad jiems lieka tai, ko jie

nevalgo ar nemėgsta.
7

Per didelės porcijos, todėl vaikai nesuvalgo viso 

įdėto maisto.8

9
Nemaloni valgyklos aplinka (pvz., triukšminga 

ar perpildyta patalpa).



Vaikai nespėja suvalgyti viso maisto dėl per trumpų

pertraukų (pvz., ilgai teko laukti eilėje ir neliko laiko

pavalgyti).
10



Vaikai nesuvalgo viso maisto, nes skuba greičiau

veikti ką nors kita (pvz., bendrauti su draugais, žaisti

ar pan.).
11

Netinkamai patiektas

maistas, kurį sunku suvalgyti,

pvz., sunku supjaustyti maistą

su turimais įrankiais, todėl jis

lieka nesuvalgytas.

12



Vaikai atsisako valgyti maistą, nes jis jiems nežinomas

ar atrodo neskaniai.13

Vaikai nenori valgyti naujai

patiekto sveikatai palankaus

maisto arba jiems nepatinka

patiektas maistas ar jo deriniai.

14



AČIŪ 
UŽ DĖMESĮ! 


