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Santrauka
Tikslas. Ištirti ir įvertinti suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų žinias apie mitybą.
Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas vyko 2019 m.
rugsėjo–gruodžio mėnesiais. Anketinės apklausos būdu
buvo ištirtos ir įvertintos 2910 suaugusių ir pagyvenusių
Lietuvos gyventojų žinios apie mitybą. Apklausa anoniminė, analizuojami tik apibendrinti duomenys. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojantis SPSS Statistics 18.0 statistinių duomenų analizės paketu. Nustatyta,
kad tik 10 proc. apklaustųjų žino, kad rekomenduojama
vaisių ir daržovių vartoti 5 ir daugiau porcijų per dieną;
tik trečdalis žino, kad mažiausiai rekomenduojama vartoti sočiųjų riebalų ir kad transriebalų (riebalų rūgščių
transizomerų) būna iš dalies hidrintuose augaliniuose
riebaluose. Tik kas antras gyventojas žino, kad šviežiai
spaustų sulčių maistingumas neatitinka tokio pat kiekio
šviežių vaisių maistingumo ir kad didžiausias kalcio kiekis yra piene. 80,1 proc. gyventojų žino, kad sveikatai
palankesnė yra viso grūdo duona, o apie 60 proc. teisingai atsakė, kad rekomenduojama vartoti liesesnius pieno
produktus. Tik 42,4 proc. gyventojų teisingai atsakė, kad
,,Rakto skylutės“ simbolis žymi sveikatai palankesnius
maisto produktus.
Išvada. Ne visų suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų žinios apie mitybą yra pakankamos; geresnėmis
žiniomis apie mitybą pasižymi moterys, jaunesnio amžiaus bei aukštąjį išsilavinimą įgiję respondentai.
Įvadas
Nors mokslinių įrodymų apie mitybos svarbą sveikatai
gausu, tačiau mitybos būklės tyrimai rodo, kad tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių gyventojų mitybos įpročiai vis dar
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nėra palankūs sveikatai [1,2]. Lietuvos sveikatos 2014–2025
metų strategijoje pabrėžiama, kad būtina didinti Lietuvos
gyventojų informuotumą ir užtikrinti prieigą prie informacijos apie sveiką mitybą šaltinių [3]. Nustatyta, kad didesnis
gyventojų informuotumas ir geresnės žinios apie mitybą
susijusios su sveikatai palankesniais mitybos įpročiais [4,
5], tačiau daugelio tyrimų duomenimis, vis dėlto gyventojų
žinios apie sveiką mitybą dar nėra pakankamos [6,7]. Lietuvoje 2017 m. atlikto tyrimo duomenimis, gyventojams
dar trūksta žinių apie rekomenduojamą vaisių ir daržovių
valgymo dažnį, tik mažiau nei pusė gyventojų žinojo, kad
reikėtų vengti sočiųjų riebalų rūgščių ir tik ketvirtadalis
gyventojų žinojo, ką reiškia „Rakto skylutės“ simbolis kai
kurių maisto produktų etiketėse ir pan. [8]. Vis dėlto tyrimų,
vertinančių gyventojų žinias apie mitybą, Lietuvoje atlikta
nedaug, o reguliarus jų atlikimas padeda išsiaiškinti, kokių
mitybos sričių žinių nepakanka gyventojams bei vertinti
žinių apie mitybą pokyčius.
Tyrimo tikslas – ištirti ir įvertinti suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų žinias apie mitybą.
Tyrimo medžiaga ir metodai
2019 m. rugsėjo–gruodžio mėn. Sveikatos mokymo ir
ligų prevencijos centras (SMLPC) kartu su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais (SVSB) atliko suaugusių (19–64
m.) ir pagyvenusių (65–75 m.) Lietuvos gyventojų mitybos
bei fizinio aktyvumo tyrimą, kurio viena iš dalių buvo gyventojų žinių apie mitybą tyrimas. Tyrimui atlikti buvo sudaryta
atsitiktinė būtinoji gyventojų imtis, reprezentuojanti suaugusius ir pagyvenusius Lietuvos gyventojus kiekvienoje apskrityje pagal lytį, amžių ir gyvenamąją vietą. Apklausą pagal
SMLPC parengtą tyrimo metodiką vykdė SVSB specialistai.
Apklausa vyko respondentų namuose, tik gavus jų sutikimą
(žodžiu). Apklausa anoniminė, duomenys buvo perkeliami
į kompiuterinę programą, prieš tai suteikus kiekvienai anketai (kiekvienam respondentui) kodą (numerį). Statistinė
Adresas susirašinėti: Gabija Bulotaitė, el. p. gabija.bulotaite@smlpc.lt
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duomenų analizė atlikta naudojantis SPSS Statistics 18.0
statistinės duomenų analizės
paketu. Kategorinių duomenų
analizei naudotas χ2 (chi kvadrato) testas, pasirenkant statistinio reikšmingumo lygmenį α =
0,05. Rezultatų skirtumas buvo
laikomas statistiškai reikšmingu,
kai p ≤ 0,05.
Tyrimo rezultatai ir jų
aptarimas
Lietuvos gyventojų žinių
apie mitybą tyrime iš viso dalyvavo 2910 respondentų, iš kurių 46,3 proc. vyrų ir 53,7 proc.
moterų; 78,6 proc. respondentų
gyveno mieste, 21,4 proc. –
kaime. Respondentai pagal amžių pasiskirstė taip: 19–34 m.
31,8 proc., 35–49 m. 29,8 proc.,
50–64 m. 26,5 proc., 65–75 m.
11,6 procento. Aukštąjį išsilavinimą buvo įgiję 44 proc. tyrimo
dalyvių, specialųjį vidurinį arba
aukštesnįjį – 32 proc., pagrindinį, vidurinį – 21,3 proc., pradinį – 1,5 proc. respondentų.
Nustatyta, kad beveik kas
antras (54,7 proc.) respondentas
klaidingai manė, jog daržovių
ir vaisių rekomenduojama valgyti tik 2–3 porcijas per dieną
ir tik kas dešimtas žinojo, kad
5 ir daugiau porcijų (kartų)
per dieną; teisingai į šį klausimą atsakė daugiau moterų bei
jaunesnio (19–34 m.) amžiaus
respondentų (1 lentelė). Statistiškai reikšmingai daugiau pradinį (30,2 proc.) negu aukštąjį
(5,0 proc.) išsilavinimą turintys
nežinojo, kiek kartų per dieną
rekomenduojama valgyti vaisių
ir daržovių (χ2 = 98,28, lls = 20,
p<0,0001).
Teisingą atsakymo variantą,
kad mažiausiai rekomenduojama
vartoti sočiųjų riebalų, pasirinko

tik maždaug trečdalis (37,5 proc.) respondentų, tarp kurių statistiškai daugiau buvo
įgijusių aukštąjį, negu pradinį išsilavinimą (χ2 = 53,81, lls = 16, p<0,0001). Pusė (50,4
proc.) pagyvenusio amžiaus (65–75 m.) respondentų nežinojo atsakymo į šį klausimą
(1 lentelė).
Nustatyta, kad maždaug 60 proc. respondentų žino, kad rekomenduojama vartoti
liesesnius pieno produktus, o daugiau nei ketvirtadalis (27,9 proc.) klaidingai manė,
kad riebesnius. Taip manančių buvo statistiškai reikšmingai daugiau moterų negu vyrų
(1 lentelė). Nustatyta, kad esant žemesniam respondentų išsilavinimui, daugiau jų
1 lentelė. Respondentų atsakymai į klausimus apie mitybą, priklausomai nuo lyties ir amžiaus
Galimi atsakymų variantai

Respondentų pasiskirstymas pagal
lytį
amžių (metai)
Iš viso
vyras
moteris 19–34 35–49 50–64 65–75
1. Kiek kartų per dieną rekomenduojama valgyti vaisių ir daržovių?

1 porciją (kartą) per dieną

χ2 = 36,43, lls = 5, 2
χ = 63,05, lls = 20, p<0,0001
p<0,0001
16,3
12,0
12,9 14,9
12,6
18,1

14,0

2–3 porcijas (kartus) per dieną 53,9

55,3

58,0

53,7

53,5

51,0

54,7

4 porcijas (kartus) per dieną

10,5

13,7

9,2

13,5

14,2

11,9

12,2

5 ir daugiau porcijų (kartų) per 8,9
dieną
Nežinau
10,2

12,0

14,1

9,3

9,1

7,4

10,5

6,6

5,6

8,1

10,4

11,6

8,3

2. Kokių riebalų rekomenduojama vartoti mažiausiai?

Mononesočiųjų riebalų

χ2 = 4,76, lls = 4, 2
χ = 38,86, lls = 16, p<0,01
p>0,05
6,5
8,5
9,8
7,0
7,1
3,3

7,5

Polinesočiųjų riebalų

12,8

12,4

13,9

12,8

11,6

11,3

12,6

Sočiųjų riebalų

37,4

37,6

39,8

36,8

37,5

33,2

37,5

Nežinau

42,1

40,1

35,7

41,7

42,3

50,4

41,0

Riebesnius

χ2 = 27,49, lls = 3, 2
χ = 11,62, lls = 12, p>0,05
p<0,0001
24,4
30,9
26,6 26,6
30,0
30,0

27,9

Liesesnius

62,7

60,7

62,8

62,2

60,6

58,5

61,6

Nežinau

12,5

7,8

10,4

10,3

8,8

11,0

10,0

3. Kokius pieno produktus rekomenduojama vartoti?

4. Kaip manote, kuris iš šių teiginių apie sočiuosius riebalus yra teisingas?
χ2 = 8,05, lls = 4, 2
χ = 11,28, lls = 16, p>0,05
p>0,05
Mažina cholesterolio koncen- 10,8
12,5
12,1 12,3
10,3
13,1
traciją kraujyje
Mažina infarkto ir insulto riziką 9,8
9,5
8,1
10,5
9,7
11,6

11,8

Didina vėžio riziką

38,6

41,2

41,0

38,6

41,7

36,2

40,0

Nežinau

39,8

35,3

37,4

37,4

36,9

38,0

37,4

9,7

5. Ar 200 ml šviežiai spaustų, nesaldintų sulčių maistingumas atitinka 200 g šviežių
vaisių maistingumą?
χ2 = 8,80, lls = 3, 2
χ = 28,40, lls = 12, p<0,01
p<0,05
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teigė nežinantys, kokius pieno produktus rekomenduojama vartoti (χ2 = 44,89, lls =
12, p<0,0001).
Tik mažiau nei pusė (40,0 proc.) respondentų atsakė, kad sotieji riebalai didina vėžio
riziką ir beveik toks pat skaičius respondentų (37,4 proc.) nežinojo, koks yra sočiųjų
riebalų poveikis žmogaus sveikatai (1 lentelė). Didėjant respondentų išsilavinimui,
daugiau jų teisingai atsakė, kad sotieji riebalai didina vėžio riziką (χ2 = 40,12, lls = 16,
p < 0,001), nenustatyta statistiškai reikšmingų skirtumų nei tarp vyrų ir moterų, nei
tarp skirtingo amžiaus respondentų atsakymų į šį klausimą.
Respondentų buvo klausiama, ar 200 ml šviežiai spaustų, nesaldintų vaisių sulčių
maistingumas atitinka 200 g šviežių vaisių maistingumą. Tik šiek tiek daugiau nei
pusė (55,4 proc.) apklaustųjų teisingai atsakė, kad šių produktų maistingumas nėra
vienodas. Didėjant respondentų amžiui, mažėja teisingai atsakiusių į šį klausimą (1
lentelė), tačiau statistiškai reikšmingai daugiau aukštąjį (64,0 proc.) nei pradinį (30,2
proc.) išsilavinimą įgijusių respondentų pasirinko teisingą atsakymą (χ2 = 97,40, lls =
12, p < 0,0001).
Didžioji dalis (80,1 proc.) respondentų žino, kad viso grūdo duona yra palankesnė
sveikatai iš nurodytų kitų duonos rūšių (1 lentelė). Nustatyta, kad teisingą atsakymą
– viso grūdo duoną rinkosi daugiau moterų negu vyrų, daugiau jaunesnių ir vidurinio
amžiaus respondentų, lyginant su pagyvenusiais, bei daugiau aukštąjį (90 proc.) išsilavinimą turinčiųjų, lyginant su pradinį (46,5 proc.) išsilavinimą turinčiaisiais (χ2 =
142,52, lls = 16, p < 0,0001).
Maždaug kas antras (50,9 proc.) respondentas teisingai atsakė, kad didžiausias
kalcio kiekis yra piene (1 lentelė). Nenustatyta statistiškai reikšmingų skirtumų nei
tarp vyrų ir moterų, nei tarp skirtingo amžiaus respondentų atsakymų į šį klausimą,
tačiau daugiau pradinį išsilavinimą įgijusių respondentų, lyginant su nurodžiusiais kitą
išsilavinimą, atsakė, kad nežino, kuriame iš nurodytų produktų yra didžiausias kalcio
kiekis (χ2 = 41,38, lls = 20, p < 0,01).
Respondentų buvo klausiama, kuris iš nurodytų produktų, jų nuomone, yra sveikatai
palankiausias (1 pav.). Didžioji (60,5 proc.) respondentų dalis teisingai atsakė, kad
Taip

21,1

22,2

19,0

22,4

23,6

23,1

21,7

Ne

53,7

56,9

60,4

55,0

53,5

46,9

55,4

Nežinau

24,3

19,8

19,8

21,4

21,6

29,42 21,9

Balta

6. Kuri iš šių duonos rūšių palankesnė sveikatai?
χ2 = 47,03, lls = 4,
χ2 = 36,89, lls = 16, p<0,01
p<0,0001
2,4
1,1
2,3
1,6
1,6
0,6

1,7

Juoda

19,3

11,5

14,3

13,8

13,2

24,9

15,1

Viso grūdo

74,8

84,8

80,3

82,0

81,7

71,2

80,1

Nežinau

2,9

2,1

2,5

2,0

3,1

2,4

2,5

7. Kuriame iš šių produktų yra didžiausias kalcio kiekis?
χ2 = 11,15, lls = 5, χ2 = 24,52, lls = 20, p>0,05
p>0,05
4,8
6,7
5,8
6,7
5,2
5,3

5,8

Kopūstai
Jautiena

6,7

5,9

6,8

5,2

7,5

4,7

6,3

Pienas

49,6

51,9

53,0

47,7

51,3

52,5

50,9

Liesa varškė

29,7

28,5

26,3

32,0

28,7

28,5

29,0

Nežinau

7,6

5,6

6,7

6,7

5,7

7,7

6,5

sveikatai palankiausios yra košės.
Nustatyta, kad tik trečdalis
(32,0 proc.) respondentų nurodė
teisingą teiginį, kad transriebalų
(riebalų rūgščių transizomerų)
būna iš dalies hidrintuose augaliniuose riebaluose (2 pav.). Teisingai atsakė į klausimą apie transriebalus šiek tiek daugiau moterų
negu vyrų (χ2 = 30,36, lls = 6, p <
0,0001) ir statistiškai reikšmingai
daugiau aukštąjį (36,7 proc.) nei
pradinį (14,0 proc.) išsilavinimą
įgijusių respondentų (χ2 = 113,90,
lls = 24, p < 0,0001).
Įvertinus žinias apie „Rakto
skylutės“ simbolį kai kurių
maisto produktų etiketėse, pastebėta, kad tik mažiau nei pusė
(42,4 proc.) respondentų žino,
kad „Rakto skylutės“ simboliu
žymimi sveikatai palankesni
maisto produktai (3 pav.). Nustatyta, kad teisingai atsakė į šį
klausimą statistiškai reikšmingai
daugiau moterų, negu vyrų, jaunesnio, negu vyresnio amžiaus,
aukštąjį, negu žemesnį išsilavinimą įgijusių respondentų.
Respondentams buvo pateikta
klausimų, į kuriuos atsakydami
jie turėjo pažymėti, ar nurodytuose produktuose didelis, ar
mažas tam tikrų maistinių medžiagų (cukrų, druskos, skaidulinių medžiagų ir sočiųjų riebalų)
kiekis. Didžioji dalis respondentų
teisingai atsakė, kad leduose ir
gaiviuosiuose gėrimuose yra didelis cukrų kiekis, o jogurtuose
be priedų – mažas, tačiau tik
apie 60,0 proc. respondentų žino,
kad vaisiuose ir pusryčių dribsniuose yra didelis cukrų kiekis.
Didžioji dalis respondentų žino,
kuriuose produktuose yra didelis,
o kuriuose mažas druskos kiekis,
nors beveik kas dešimtas teigė
nežinantis, ar maisto pramonės
perdirbtuose mėsos produktuose
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yra didelis ar mažas druskos kiekis. Didžioji dalis (78,2
proc.) respondentų teisingai nurodė, kad didelis skaidulinių medžiagų kiekis yra avižų kruopose ir 67,7 proc. – kad
daržovėse; tik kiek daugiau kaip pusė respondentų teisingai atsakė, kad pupelėse yra didelis skaidulinių medžiagų
kiekis, o mėsoje, žuvyje ir bulvėse – mažas. Tik apie 40
proc. respondentų žinojo, kad mažas sočiųjų riebalų kiekis
yra žuvyje ir tik šiek tiek daugiau nei trečdalis (36,4 proc.)
– alyvuogių aliejuje.
Rezultatų aptarimas
Mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad geresnių mitybos
žinių turintys žmonės dažniau linkę laikytis sveikatai palankios mitybos rekomendacijų ar keisti savo mitybos įpročius,
pavyzdžiui, gaminant maistą vartoti mažiau druskos, rinktis
sveikesnes produktų alternatyvas [9].
Mūsų tyrimo metu nustatyta, kad suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų žinios apie mitybą nėra pakankamos.
Respondentams itin trūksta žinių apie rekomenduojamą vaisių ir daržovių valgymo dažnumą – tik 10 proc. apklaustųjų
žinojo teisingą atsakymą. Panašūs rezultatai gauti ir 2017
m. atlikto Lietuvos gyventojų tyrimo metu – tik 11 proc.
respondentų žinojo, kad daržoves ir vaisius rekomenduojama vartoti 5 kartus per dieną [8]. Kitose šalyse atlikti žinių
apie mitybą tyrimai taip pat parodė, kad gyventojų žinios
apie rekomenduojamą vartoti vaisių ir daržovių kiekį nėra
pakankamos [10].
Tyrimas atskleidė, kad tik maždaug trečdalio respondentų žinios apie riebalus yra teisingos. Tik 37,5 proc. respondentų žinojo, kad mažiausiai rekomenduojama vartoti
sočiųjų riebalų ir tik 32,0 proc. pasirinko teisingą teiginį apie
transriebalus (riebalų rūgščių transizomerus). Kad sotieji
riebalai didina vėžio riziką, žinojo mažiau nei pusė (40,0
proc.) respondentų. Panašūs rezultatai gauti ir 2017 m. atlikto
Lietuvos gyventojų tyrimo metu [8].
Pienas vertinamas dėl savo sudėtyje esančių medžiagų –
ypač baltymų bei didelio kalcio kiekio, tačiau stebime, kad
tik kas antras gyventojas žino, kad pienas yra pagrindinis
kalcio šaltinis, o kad rekomenduojama vartoti liesesnius
pieno produktus, žinojo apie 60 proc. apklaustųjų. 2017 m.
Lietuvoje atlikto mitybos žinių tyrimo metu gauti panašūs
rezultatai.
Tik šiek tiek daugiau nei pusė apklaustųjų žinojo, kad
šviežiai spaustų, nesaldintų sulčių maistingumas neatitinka
tokio paties kiekio šviežių vaisių maistingumo ir tinkamai
pasirinko sveikatai palankiausią produktą. Mūsų tyrimą
palyginus su 2017 m. atlikto tyrimo rezultatais, sumažėjo
respondentų, kurie kaip sveikatai palankiausią produktą nurodė košes (nuo 75,0 proc. iki 60,5 proc.), tačiau padaugėjo

gyventojų, teisingai atsakiusių, kad šviežiai spaustų sulčių
maistingumas neatitinka tokio pat kiekio šviežių vaisių maistingumo (nuo 35,0 iki 55,4 proc.).

1 pav. Respondentų pasiskirstymas (proc.) pagal atsakymus į klausimą „Kaip manote, kuris iš šių produktų sveikatai palankiausias?“

2 pav. Respondentų pasiskirstymas (proc.) pagal atsakymus į klausimą „Kaip manote, kuris teiginys apie transriebalus (riebalų rūgščių
transizomerus) yra teisingas?“

3 pav. Respondentų pasiskirstymas (proc.) pagal atsakymus į
klausimą „Ką reiškia „Rakto skylutės“ simbolis kai kurių maisto
produktų etiketėse?“
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Duona yra labai svarbi Lietuvos gyventojų mitybos raciono dalis. Mūsų tyrimo metu nustatyta, kad didžioji dalis
apklaustųjų žino, jog sveikatai palankiausia yra viso grūdo
duona. Lyginant su 2017 m. atliktu tyrimu, šis skaičius išaugo nuo 67 iki 80 procentų. Kitose valstybėse atlikti tyrimai
taip pat parodė, kad gyventojai kaip sveikatai palankesnę
dažniausiai nurodo viso grūdo ar skaidulinėmis medžiagomis
papildytą duoną [11, 12].
Kai kurių autorių [13,14] duomenimis, maisto produktų
ženklinimas specialiais ženklais ar simboliais padeda vartotojams pasirinkti sveikatai palankesnius produktus ir yra
veiksminga priemonė, gerinant gyventojų mitybos įpročius.
Lietuvoje sveikatai palankesni maisto produktai ženklinami
„Rakto skylutės“ simboliu ir šiuo metu tokių produktų Lietuvos rinkoje yra jau daugiau nei 600 [15]. Vis dėlto, mūsų
tyrimas atskleidė, kad „Rakto skylutės“ simbolio reikšmę
kai kurių maisto produktų etiketėse žino mažiau nei pusė
apklaustųjų. Palyginus pastebėta, kad nuo 2017 m. šio simbolio reikšmę žinančių padaugėjo nuo 26 iki 42 procentų [8].
„Rakto skylutės“ simbolis produktų ženklinimui naudojamas
ir Švedijoje, Norvegijoje bei Danijoje ir tyrimų metu nustatyta, kad šiose valstybėse „Rakto skylutės“ simbolio reikšmę
žino daugiau nei 80 proc. vartotojų [16].
Vertindami mūsų tyrimo rezultatus, stebime, kad didžioji
dalis gyventojų teisingai nurodo, kuriuose maisto produktuose yra didelis, o kuriuose mažas druskos kiekis. Vis dėlto,
gyventojų žinios apie skaidulinių medžiagų bei sočiųjų riebalų kiekį maisto produktuose yra nepakankamos – tik šiek
tiek daugiau nei pusė gyventojų žino, kad pupelėse yra didelis skaidulinių medžiagų kiekis ir tik trečdalis nurodo, kad
alyvuogių aliejuje yra mažai sočiųjų riebalų.
Vertindami respondentų žinias apie mitybą priklausomai
nuo sociodemografinių veiksnių, nustatėme, kad moterų žinios apie mitybą yra geresnės – jos dažniau nei vyrai rinkosi
teisingus atsakymo variantus. Geresnėmis mitybos žiniomis
pasižymi jaunesnio amžiaus bei aukštąjį išsilavinimą įgiję
respondentai. Pradinį išsilavinimą įgiję respondentai dažniau
teigė, kad nežino atsakymų į pateiktus klausimus, o pagyvenusieji dažniau rinkosi neteisingus atsakymo variantus.
Išvados
1. Ne visų suaugusių ir pagyvenusių Lietuvos gyventojų
žinios apie mitybą yra pakankamos.
2. Geresnėmis mitybos žiniomis pasižymi moterys, jaunesnio amžiaus bei aukštąjį išsilavinimą įgiję respondentai.
PADĖKA. Dėkojame savivaldybių visuomenės sveikatos biurų
specialistams už geranoriškumą ir aktyvų dalyvavimą, atliekant
Lietuvos suaugusių ir pagyvenusių gyventojų faktinės mitybos,
mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių bei žinių apie mitybą ir fizinį
aktyvumą tyrimą.
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Summary
Aim. To assess and evaluate knowledge of nutrition of adults
and elderly of Lithuania.
Methods. The survey was carried out in September-December
of 2019. A total of 2910 adults and elderly were surveyed. Questionnaires were anonymous, respondents did not have to provide any information that would allow to identify them. Statistical analysis was
performed using the statistical analysis tool SPSS (version 18.0).
Results. Survey results showed that only 10 % of adults and el�derly know that it is recommended to consume 5 or more portions
of fruits and vegetables per day; only one third of them know that
saturated fats consumption should be limited and that trans fatty
acids are usually present in partially hydrogenated oils. It was discovered that only half of respondents know that nutritional value
of freshly squeezed juice is not equal to nutritional value of the
same amount of fresh fruits and that the main food rich in calcium
is milk. 80,1 % of adults and elderly know that whole grain bread
is the most beneficial to health; about 60 % correctly answered that
it is recommended to consume reduced-fat milk and that porridges
are most beneficial to health. 42,4 % know that "Keyhole" symbol
represents healthy products.
Conclusions. Not all adults and elderly of Lithuania have
enough knowledge of nutrition. Women, younger respondents,
and respondents with higher education have better knowledge of
nutrition.
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