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Santrauka
Tikslas. Ištirti ir įvertinti pagyvenusių (65–75 m.) Lie-
tuvos gyventojų mitybos įpročius.
Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas vyko 2019 m. rug-
sėjo–gruodžio mėnesiais. Anketiniu apklausos būdu buvo 
ištirti ir įvertinti 337 pagyvenusių (65–75 m.) Lietuvos 
gyventojų mitybos įpročiai. Apklausa buvo anoniminė, 
jokios respondentą identifikuoti galinčios informacijos 
anketoje žymėti nereikėjo, duomenys buvo analizuoti 
apibendrintai. Statistinė duomenų analizė atlikta naudo-
jantis SPSS Statistics 18.0 statistiniu duomenų 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. Nustatyta, kad 28,8 proc. pagyvenu-
sių gyventojų maisto produktus renkasi atsižvelgdami 
į jų naudą sveikatai, o kasdien daržoves ir vaisius var-
toja tik 58,5 proc. apklaustųjų. Kasdien ir kelis kartus 
per dieną grūdinius produktus vartoja 48,7 proc. tyrimo 
dalyvių, kiekvieną dieną mėsą ir mėsos produktus bei 
pieną ir pieno produktus vartoja maždaug trečdalis. Net 
43,0 proc. tyrimo dalyvių žuvį ir žuvies produktus var-
toja itin retai – tik 1–2 kartus per mėnesį ar net rečiau. 
Niekada pagaminto maisto nesūdo tik 36,8 proc. res-
pondentų, didžioji dalis jų (66,2 proc.) maistui gaminti 
renkasi augalinį aliejų. Tik mažiau nei pusė (40,9 proc.) 
pagyvenusio amžiaus respondentų savo mitybą vertina 
kaip tinkamą, o maisto papildus kasdien vartoja 18,1 
proc. tyrimo dalyvių.
Išvados. Ne visų 65–75 m. amžiaus Lietuvos gyventojų 
mitybos įpročiai atitinka sveikatai palankios mitybos 
rekomendacijas – gyventojai per retai valgo daržovių ir 
vaisių, grūdinių produktų, žuvies ir jos produktų. Drus-

kos vartojimo įpročiai nėra palankūs sveikatai – vis dar 
didelė pagyvenusio amžiaus gyventojų dalis sūdo jau pa-
gamintą maistą, tik apie pusė jų vartoja joduotą druską. 
Pastebima, kad moterų bei aukštesnį išsilavinimą įgiju-
sių pagyvenusių gyventojų mitybos įpročiai dažniau yra 
sveikatai palankesni.

Įvadas
Visame pasaulyje stebima gyventojų gyvenimo trukmės 

ilgėjimo tendencija. Prognozuojama, kad 2030 m. 1 iš 6 
pasaulio gyventojų bus 60 m. ar vyresnis, o 2050 m. tokių 
gyventojų skaičius pasaulyje pasieks daugiau nei 2 milijardus 
[1]. Europos statistikos tarnybos duomenimis, Lietuvoje 65 
metų arba vyresnių gyventojų dalis nuo 2009 iki 2019 m. 
išaugo 2,6 procentais [2]. Vyresniame amžiuje didesnė įvairių 
sveikatos problemų rizika, o mityba yra vienas iš gyvensenos 
veiksnių, kuris padeda užtikrinti sveiką senėjimą. Sveikatai 
palankūs mitybos įpročiai vyresniame amžiuje gali padėti 
užkirsti kelią įvairioms su netinkama mityba susijusioms 
lėtinėms ligoms, tokioms kaip širdies ir kraujagyslių sistemos 
ligos, cukrinis diabetas, vėžys ir kt. [3]. 

Nors šiuo metu pakanka mokslinių įrodymų, kad svei-
katai palanki mityba, ypač vyresniame amžiuje, yra labai 
svarbi, tačiau įvairiose šalyse atliktų tyrimų duomenys rodo, 
kad vyresnio amžiaus asmenų mitybos įpročiai vis dar nėra 
palankūs sveikatai. Per mažai vyresnio amžiaus gyventojų 
vartoja rekomenduojamą daržovių ir vaisių kiekį, didžia-
jai daliai vyresnio amžiaus gyventojų pagrindinis kriterijus 
renkantis maisto produktus yra kaina, o ne maisto produktų 
nauda sveikatai [4–6]. 

Tyrimo tikslas – įvertinti pagyvenusių (65–75 m.) Lie-
tuvos gyventojų mitybos įpročius.

Tyrimo medžiaga ir metodai 
Tyrimo tikslinė populiacija – pagyvenę abiejų lyčių Lie-

tuvos gyventojai.
2019 m. rugsėjo-gruodžio mėn. Sveikatos mokymo ir 
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ligų prevencijos centras (SMLPC) kartu su 
savivaldybių visuomenės sveikatos biurais 
(SVSB) atliko suaugusių ir pagyvenusių 
Lietuvos gyventojų faktinės mitybos, mi-
tybos bei fizinio aktyvumo įpročių bei žinių 
apie mitybą ir fizinį aktyvumą tyrimą, kurio 
viena iš dalių buvo pagyvenusių (65–75 
m.) gyventojų mitybos įpročių tyrimas. 
Mitybos įpročiams tirti naudota apklausos 
anketa (Kappa koeficientas 0,8623), taikyta 
atliekant analogiškus tyrimus 1997, 2002, 
2007 ir 2014 metais. Anketą sudarė klausi-
mai apie respondentų sociodemografinius 
(lytis, amžius, gyvenamoji vieta, išsilavi-
nimas, užimtumas) duomenis ir mitybos 
įpročius (maisto pasirinkimo kriterijai, kai 
kurių maisto produktų vartojimo dažnumas, 
jau paruoštų patiekalų sūdymas, maistui 
gaminti naudojami riebalai, subjektyvus 
savo mitybos vertinimas ir kt.).

Tyrimui atlikti buvo sudaryta atsitiktinė 
būtinoji gyventojų imtis, reprezentuojanti 
suaugusius ir pagyvenusius Lietuvos gy-
ventojus kiekvienoje apskrityje pagal lytį, 
amžių ir gyvenamąją vietą. Apklausą pagal 
SMLPC parengtą tyrimo metodiką vykdė 
SVSB specialistai, prieš tyrimą dalyvavę 
mokymuose kaip vykdyti tyrimą (atlikti res-
pondentų atranką, pildyti anketą, suvesti ir 
pateikti tyrimo duomenis). Apklausa vyko 
respondentų namuose, gavus jų žodinį suti-
kimą. Apklausa anoniminė, jokios informa-
cijos, leidžiančios identifikuoti respondentą, 
anketoje žymėti nereikėjo, duomenys buvo 
suvedami į kompiuterinę programą, prieš 
tai suteikus kiekvienai anketai (kiekvienam 
respondentui) kodą (numerį). 

Statistinė duomenų analizė atlikta nau-
dojantis SPSS Statistics 18.0 statistiniu duo-
menų paketu. Kategorinių duomenų analizei 
naudotas chi kvadrato (χ2) testas, pasirenkant 
statistinio reikšmingumo lygmenį α = 0,05. 
Rezultatų skirtumas buvo laikomas statis-
tiškai reikšmingu, kai p ≤ 0,05.

Tyrimo rezultatai
Pagyvenusių (65–75 m.) Lietuvos gy-

ventojų mitybos įpročių tyrime dalyvavo 
337 respondentai, iš jų 178 moterys (52,8 
proc.) ir 159 vyrai (47,2 proc.). Didžioji 

dalis respondentų (78,0 proc.) gyveno mieste ir 22,0 proc. – kaime. Šiek 
tiek daugiau nei ketvirtadalis (28,8 proc.) pagyvenusiųjų turėjo aukštąjį 
išsilavinimą, daugiau nei trečdalis (37,1 proc.) – specialųjį aukštesnįjį, 31,7 
proc. – pagrindinį, vidurinį arba pradinį; pagal užimtumą – daugiausia buvo 
pensininkų (75,4 proc.).

Nors tyrimo metu nustatyta, kad 65–75 m. Lietuvos gyventojams pagrin-
diniai kriterijai renkantis maisto produktus yra skonio savybės (29,4 proc.) 
ir nauda sveikatai arba ligų profilaktika (28,8 proc.), tačiau kas ketvirtas 
pagyvenęs nurodė, kad produktus renkasi pagal kainą (24,0 proc.), o beveik 
dešimtadalis (12,2 proc.) – pagal šeimos narių įtaką (1 pav.). Nustatyta, kad 
statistiškai reikšmingai (χ2 = 16,73, lls = 5, p<0,01) daugiau pagyvenusių 
moterų (36,0 proc.) negu vyrų (20,8 proc.) maisto produktus renkasi atsi-
žvelgdamos į jų naudą sveikatai, o daugiau pagyvenusių vyrų nei moterų 
produktus renkasi atsižvelgdami į šeimos narių įtaką (atitinkamai 18,2 proc. 
ir 6,7 proc.). Į naudą sveikatai labiau atsižvelgia aukštąjį (35,1 proc.) negu 

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal maisto produktų pasirinkimo kriterijus, proc.

2 pav. Respondentų daržovių (išskyrus bulves) ir vaisių vartojimo dažnumas, pri-
klausomai nuo lyties
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pradinį (10,5 proc.) išsilavinimą įgijusių pagyvenusių res-
pondentų (χ2 = 38,21, lls = 20, p<0,01).

Įvertinus pagyvenusių Lietuvos gyventojų daržovių ir 
vaisių vartojimo įpročius, stebima, kad šių produktų jie 
vis dar vartoja nepakankamai. Kasdien daržoves ir vaisius, 
išskyrus bulves, valgo tik šiek tiek daugiau nei pusė ap-
klaustųjų pagyvenusiųjų (58,5 proc.), o kas penktas res-
pondentas atsakė, kad jas vartoja 1–2 arba 3–5 kartus per 
savaitę. Statistiškai reikšmingai (χ2 = 13,88, lls = 4, p<0,01) 
daugiau pagyvenusių moterų (66,9 proc.) negu vyrų (49,1 
proc.) daržoves ir vaisius vartoja kasdien, daugiau vyrų nei 
moterų šiuos produktus vartoja tik 1–2 kartus per savaitę 
(atitinkamai 26,4 proc. ir 14,0 proc.), (2 pav.).

Nustatyta, kad grūdinių produktų (duonos, grūdų košių ir 
kt.) kasdien ir kelis kartus per dieną valgo mažiau nei pusė 
(48,7 proc.) apklaustųjų, o maždaug kas penktas pagyvenęs 
tiriamasis šiuos produktus vartoja rečiau – 1–2 arba 3–5 
kartus per savaitę. Beveik po trečdalį pagyvenusio amžiaus 
Lietuvos gyventojų pieną ir jo produktus vartoja kasdien 
(33,5 proc.) arba 1–2 kartus per savaitę (33,5 proc.), o kas 
ketvirtas (25,5 proc.) juos vartoja 3–5 kartus per savaitę. 
Tyrimo metu respondentų buvo klausiama, kaip dažnai jie 
vartoja mėsą ir mėsos produktus. Nustatyta, kad beveik treč-
dalis (30,3 proc.) pagyvenusių tyrimo dalyvių mėsą ir mėsos 
produktus vartoja kiekvieną dieną, o 26,4 proc. – 1–2 kartus 
per savaitę. Daugiausia (42,4 proc.) respondentų teigė, kad 
šiuos produktus vartoja 3–5 kartus per savaitę (1 lentelė). 
Pastebimi statistiškai reikšmingi (χ2 = 19,15, lls = 3, p<0,001) 
skirtumai tarp pagyvenusių vyrų ir moterų mėsos ir mėsos 
produktų vartojimo įpročių. Daugiau vyrų (39,0 proc.) nei 
moterų (22,5 proc.) šiuos produktus valgo kasdien, o dau-
giau moterų (34,3 proc.) nei vyrų (17,6 proc.) mėsą ir mėsos 
produktus vartoja retai – 1–2 kartus per savaitę.

Tyrimo metu buvo vertinami pagyvenusių Lietuvos gy-
ventojų žuvies ir žuvies produktų vartojimo įpročiai. Nu-
statyta, kad didžioji dalis tyrimo dalyvių (43,0 proc.) šiuos 
produktus vartoja itin retai – 1–2 kartus per mėnesį ir rečiau. 

1–2 kartus per savaitę žuvį ir žuvies produktus vartoja 38,6 
proc. apklaustųjų, o 12,5 proc. pagyvenusių respondentų šių 
produktų nevartoja. Pastebima, kad statistiškai reikšmingai 
(χ2 = 11,87, lls = 5, p<0,05) daugiau pagyvenusių moterų 
(46,6 proc.) negu vyrų (29,6 proc.) žuvį ir žuvies produktus 
vartoja 1–2 kartus per savaitę, o daugiau vyrų nei moterų 
šiuos produktus vartoja tik 1–2 kartus per mėnesį ir rečiau 
(atitinkamai 49,1 proc. ir 37,6 proc.) (3 pav.). Nustatyta, kad 
pagyvenusiųjų žuvies ir žuvies produktų vartojimo įpročiai 
priklauso ir nuo jų išsilavinimo. Beveik kas antras (47,4 
proc.) aukštąjį išsilavinimą įgijęs ir kas ketvirtas (26,3 proc.) 
pradinį išsilavinimą įgijęs pagyvenęs asmuo šiuos produktus 
vartoja 1–2 kartus per savaitę. Statistiškai reikšmingai dau-
giau pradinį išsilavinimą turinčių pagyvenusių respondentų, 
lyginant su įgijusiais aukštesnį išsilavinimą, nevartoja žuvies 
ir žuvies produktų (χ2 = 33,08, lls = 20, p<0,05).

Įvertinus tyrimo dalyvių atsakymus į klausimą „Ar var-
tojate joduotą druską?“ nustatyta, kad joduotą druską vartoja 
šiek tiek daugiau nei pusė (54,6 proc.) apklaustųjų pagyve-
nusio amžiaus Lietuvos gyventojų, o nevartoja – 45,1 pro-
cento. Įvertinus pagyvenusiųjų joduotos druskos vartojimą 
priklausomai nuo lyties bei gyvenamosios vietos, nustatyta, 
kad statistiškai reikšmingai (χ2 = 6,46, lls = 2, p<0,05) dau-
giau moterų (60,7 proc.) nei vyrų (47,8 proc.) bei statistiškai 
reikšmingai (χ2 = 8,05, lls = 2, p<0,05) daugiau miesto (58,6 
proc.) nei kaimo (40,5 proc.) pagyvenusių gyventojų vartoja 
joduotą druską.

Įvertinus pagyvenusio amžiaus respondentų atsakymus į 
klausimą, ar jie sūdo pagamintą maistą, nustatyta, kad dau-
giau nei pusė apklaustųjų (58,2 proc.) maistą sūdo truputį, 
jei jis nepakankamai sūrus. Niekada jau pagaminto maisto 
nesūdo tik maždaug trečdalis (36,8 proc.) apklaustųjų. Sta-
tistiškai reikšmingai (χ2 = 9,62, lls = 3, p<0,05) daugiau 
pagyvenusių moterų (44,4 proc.) negu vyrų (28,3 proc.) pa-
gaminto maisto nesūdo niekada, o daugiau vyrų nei moterų 
maistą sūdo truputį, jei jis nepakankamai sūrus (atitinkamai 
65,4 proc. ir 51,7 proc.) (4 pav.).

Maisto produktų grupė

Respondentų pasiskirstymas 
pagal produktų vartojimo dažnumą, proc.

3-5 kartus 
per savaitę

kelis kartus 
per dieną

kiekvieną 
dieną

1-2 kartus 
per savaitę nevartoja

Grūdiniai produktai 
(duona, grūdų košės ir kt.) 18,4 9,5 48,7 20,9 2,7

Pienas ir pieno produktai 25,5 -* 33,5 33,5 7,4
Mėsa ir mėsos produktai 42,4 -* 30,3 26,4 0,9

1 lentelė. Respondentų grūdinių produktų, pieno ir pieno produktų, mėsos ir mėsos pro-
duktų vartojimo dažnumas.
*Anketoje vertinant pieno ir pieno produktų bei mėsos ir mėsos produktų vartojimo įpročius, nebuvo atsakymo 
varianto ,,Kelis kartus per dieną‘‘

Nustatyta, kad didžioji dalis 
(66,2 proc.) pagyvenusių Lietuvos 
gyventojų maistui gaminti (kepti, 
virti, troškinti) dažniausiai renkasi 
augalinį aliejų. Sviestą maistui ga-
minti rinkosi 14,5 proc., o lydytą ghi 
sviestą – 7,4 proc. tyrimo dalyvių. 
Beveik 7 proc. apklaustų pagyvenu-
sių Lietuvos gyventojų maistui ga-
minti rinkosi gyvūninius taukus (5 
pav.). Nustatyta, kad maisto gamini-
mui vartojamo aliejaus pasirinkimas 
susijęs su respondentų išsilavinimu. 
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Statistiškai reikšmingai (χ2 = 37,54, lls = 
24, p<0,05) daugiau pradinį išsilavinimą tu-
rinčių pagyvenusiųjų, lyginant su įgijusiais 
aukštesnį išsilavinimą, maistui gaminti rin-
kosi gyvūninius taukus, o daugiau aukštąjį 
išsilavinimą įgijusių respondentų, lyginant 
su kitą išsilavinimą nurodžiusiais respon-
dentais, maistui gaminti rinkosi lydytą ghi 
sviestą.

Tyrimo metu respondentų buvo klau-
siama, ar jie mano, kad jų mityba yra tin-
kama (gera) ir su ja gauna pakankamai 
maistinių medžiagų? Mažiau nei pusė (40,9 
proc.) pagyvenusio amžiaus respondentų at-
sakė, kad mano, jog jų mityba yra tinkama, 
ketvirtadalis (27,3 proc.) mano, kad jų mi-
tyba nėra tinkama, o trečdalis (31,8 proc.) 
teigė, kad nežino.

Įvertinus pagyvenusių Lietuvos gyven-
tojų maisto papildų (vitaminų, mineralinių 
medžiagų, aminorūgščių ar kt. preparatų) 
vartojimo įpročius, nustatyta, kad maisto pa-
pildų niekada nevartoja beveik ketvirtadalis 
(23,1 proc.) apklaustųjų, o 18,1 proc. maisto 
papildus vartoja beveik kasdien. Didžiausia 
dalis, t. y. beveik trečdalis (32,6 proc.) pa-
gyvenusio amžiaus gyventojų atsakė, kad 
maisto papildus vartoja kartais (6 pav.).

Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti 
respondentų vandens vartojimo įpročius, 
todėl jų buvo klausiama, kiek vidutiniškai 
stiklinių (apie 200 ml) vandens jie išgeria 
per dieną. Nustatyta, kad 8 ir daugiau stikli-
nių vandens per dieną išgeria tik 5,3 proc. 
pagyvenusio amžiaus respondentų. Beveik 
60 proc. apklaustųjų per dieną išgeria nuo 
3 iki 5 stiklinių vandens. 

Rezultatų aptarimas
Moksliškai įrodyta, kad sveikatai pa-

lanki mityba vyresniame amžiuje yra ypač 
svarbus veiksnys, saugantis nuo įvairių 
lėtinių neinfekcinių ligų, tačiau, remiantis 
Lietuvos ir kitų šalių gyventojų mitybos 
tyrimų duomenimis [4,7], pastebima, kad 
daugumos pagyvenusių gyventojų mitybos 
įpročiai dažnai vis dar neatitinka Sveikos 
ir tvarios mitybos rekomendacijų [8]. Nors 
palyginus šio tyrimo duomenis su 2014 m. 
atlikto Lietuvos gyventojų faktinės mitybos, 

mitybos bei fizinio aktyvumo įpročių tyrimo duomenimis, dvigubai padau-
gėjo pagyvenusių gyventojų, kuriems pagrindinis kriterijus renkantis maisto 
produktus yra produktų nauda sveikatai/ligų profilaktikai (nuo 14,9 proc. iki 
28,8 proc.), tačiau į šį kriterijų atsižvelgia vis dar per mažai vyresnio amžiaus 
gyventojų. Lietuvoje ir kitose šalyse atlikti gyventojų mitybos tyrimai rodo, 
kad į naudos sveikatai/ligų profilaktikos kriterijų renkantis maisto produktus 
labiau atsižvelgia aukštesnį išsilavinimą turintys gyventojai [9].

Nustatyta, kad rekomendacijos daržoves bei vaisius vartoti kasdien lai-
kosi vis dar per mažai pagyvenusių Lietuvos gyventojų. Pastebima, kad 
kasdien daržoves ir vaisius vartojančių pagyvenusių gyventojų nuo 2014 m. 
padaugėjo beveik dvigubai – nuo 30,7 iki 58,5 procento. Šio ir kitų Lietuvoje 
bei užsienyje atliktų tyrimų metu nustatyta, kad daugiau moterų negu vyrų 
laikosi daržovių ir vaisių vartojimo rekomendacijų [10, 11].

Nors rekomenduojama grūdinių produktų vartoti kelis kartus per dieną, 
nustatyta, kad grūdinius produktus kasdien ir kelis kartus per dieną vartoja tik 
maždaug kas antras pagyvenęs Lietuvos gyventojais. Stebima, kad palyginus 

3 pav. Respondentų žuvies ir žuvies produktų vartojimo dažnumas, priklausomai 
nuo lyties, proc.

4 pav. Respondentų atsakymų į klausimą ,,Ar sūdote jau pagamintą maistą?‘‘ dažnis, 
priklausomai nuo lyties, proc.
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su kitų Europos šalių pagyvenusiais gyventojais, Lietuvos pagyve-
nusieji pieną ir pieno produktus vartoja rečiau. Lietuvoje kasdien 
šiuos produktus vartoja maždaug trečdalis pagyvenusių gyventojų, 
o kai kuriose kitose Europos šalyse tokių gyventojų skaičius siekia 
beveik du trečdalius [12]. Nors mitybos specialistai rekomenduoja 
mėsą ir mėsos produktus vartoti saikingai ir bent keletą kartų per 
savaitę mėsos patiekalus keisti ankštinių daržovių ar žuvies patieka-
lais, nustatyta, kad beveik trečdalis pagyvenusių Lietuvos gyventojų 
mėsą ir mėsos produktus vartoja kasdien. Pastebima, kad ir Lietuvoje, 
ir kitose šalyse daugiau vyrų nei moterų mėsą ir mėsos produktus 
vartoja kasdien [13]. 

Sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijose nurodoma, kad žuvį 
ir žuvies produktus reikėtų valgyti du tris kartus per savaitę, tačiau 
mūsų atlikto tyrimo duomenys rodo, kad pagyvenusio amžiaus Lie-
tuvos gyventojai šiuos produktus vartoja itin retai – beveik pusė 
apklaustųjų žuvį ir žuvies produktus vartoja tik 1–2 kartus per mėnesį 
ar net rečiau. Remiantis mūsų ir kitų Lietuvoje bei kitose šalyse 
atliktų tyrimų duomenimis, stebima žuvies ir žuvies produktų var-

tojimo įpročių tendencija – žuvį ir žuvies produktus 
dažniau vartoja moterys bei aukštesnį išsilavinimą 
turintys gyventojai [10, 14].

Tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse jau daugelį 
metų aktuali per didelio druskos suvartojimo pro-
blema ir visi gyventojai skatinami jos vartoti ma-
žiau, tačiau mūsų tyrimo duomenimis, pagyvenusių 
Lietuvos gyventojų druskos vartojimo įpročiai vis 
dar nėra palankūs sveikatai. Palyginus pagyvenusio 
amžiaus Lietuvos gyventojų maisto sūdymo įpročius 
su ankstesnių tyrimų duomenimis [4,15], stebime, 
kad šie įpročiai išliko nepakitę. Tiek ankstesnių, 
tiek šio tyrimo metu nustatyta, kad maždaug pusė 
pagyvenusio amžiaus Lietuvos gyventojų maistą 
sūdo truputį, jei jis nepakankamai sūrus, o niekada 
jo nesūdo tik apie trečdalis pagyvenusio amžiaus 
gyventojų. Nepasikeitė ir pagyvenusiųjų joduotos 
druskos vartojimo dažnumas – tiek ankstesnių, 
tiek šio tyrimo metu nustatyta, kad joduotą druską 
vartoja šiek tiek daugiau nei pusė gyventojų. Jau 
daugelį metų išlieka tendencija, kad didžioji dalis 
pagyvenusio amžiaus gyventojų maistui gaminti 
(kepti, virti, troškinti) renkasi augalinį aliejų – tai 
nustatyta ir šio tyrimo metu [4, 15].

Rekomenduojama per dieną išgerti apie 1,6–2 
litrus vandens, tačiau nustatyta, kad daugiau nei pusė 
pagyvenusio amžiaus gyventojų išgeria tik 3–5 stikli-
nes, t. y. 0,6–1 litrą vandens. Kitų šalių pagyvenusių 
gyventojų mitybos tyrimo duomenys taip pat rodo, 
kad vandens vartojama nepakankamai, be to, stebima, 
kad būtent vyresnio amžiaus gyventojai, lyginant su 
jaunesniais gyventojais, dažniau yra ta gyventojų 
grupė, kuri vandens vartoja nepakankamai [16, 17].

Taigi, pagyvenusio amžiaus gyventojų mityba 
vis dar neatitinka sveikatai palankios mitybos re-
komendacijų, o tą patvirtina ir pačių pagyvenusių 
gyventojų subjektyvus savo mitybos vertinimas – 
tik mažiau nei pusė tiriamųjų mano, kad jų mityba 
yra tinkama ir su ja jie gauna pakankamai maistinių 
medžiagų, o net trečdalis pagyvenusiųjų atsakė neži-
nantys, kaip vertinti savo mitybą. Įvertinus pagyve-
nusių Lietuvos gyventojų maisto papildų vartojimo 
dažnumą, nustatyta, kad maisto papildus, skirtus 
papildyti mitybą įvairiomis maistinės medžiagomis, 
kasdien vartoja tik maždaug kas penktas pagyvenęs 
Lietuvos gyventojas.

Išvados
1. Ne visų pagyvenusio amžiaus Lietuvos gy-

ventojų mitybos įpročiai atitinka sveikatai palan-

5 pav. Respondentų maistui gaminti (kepti, virti, troškinti) naudojamų rie-
balų rūšys (proc.)

6 pav. Respondentų  maisto papildų vartojimo dažnumas, proc.
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kios mitybos rekomendacijas – gyventojai per retai valgo 
daržovių ir vaisių, grūdinių produktų, žuvies ir jos produktų. 
Druskos vartojimo įpročiai taip pat nėra palankūs sveikatai 
– vis dar didelė pagyvenusio amžiaus gyventojų dalis sūdo 
jau pagamintą maistą, tik apie pusė jų vartoja joduotą druską.

2. Nustatyta, kad moterų bei aukštesnį išsilavinimą įgi-
jusių pagyvenusių gyventojų mitybos įpročiai dažniau yra 
sveikatai palankesni.

Padėka
Dėkojame savivaldybių visuomenės sveikatos biurų spe-

cialistams 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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DIETARY HABITS OF ELDERLY OF LITHUANIA
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R. Stukas, A. Barzda
Keywords: elderly, nutrition, dietary habits, frequency of food 

consumption.
Summary
Aim. To study and evaluate dietary habits of elderly of Li-

thuania.
Methods. The survey was carried out in September-December 

of 2019. A questionnaire was used to collect data on dietary habits 
of Lithuanian elderly (age 65–75 years). A total of 337 elderly of 
Lithuania were surveyed. Statistical analysis was performed using 
the statistical analysis tool SPSS, 18.0 for Windows version. The 
reliability of data difference was determined by chi-square (χ2) test 
and was considered statistically significant if p ≤ 0,05.
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Results. It was determined that 28,8 % of elderly choose pro-

ducts with respect to health improvement/disease prevention, only 
58,8 % consume vegetables and fruits daily. 48,7 % of elderly sta-
ted that they consume cereal products every day and multiple ti-
mes a day, about a third of them consume dairy products as well as 
meat and meat products daily. 43,0 % of elderly consume fish and 
fish products very rarely – 1–2 times a month. 36,8 % of respon-
dents never add salt to already prepared food, majority (66,2 %) 
of respondents use vegetable oil for cooking. Less than half (40,9 
%) of elderly believe that their diet is adequate and balanced, 18,1 
% of respondents take food supplements daily.

Conclusions. Not all dietary habits of elderly of Lithuania com-
ply with healthy nutrition recommendations – consumption of ve-

getables and fruits, cereal products, fish and fish products is too 
rare. Salt consumption habits are also not healthy – still quite high 
number of elderly add salt to already prepared food, about half of 
them use iodized salt. Dietary habits of elderly women and elderly 
with higher education more frequently comply with healthy nutri-
tion recommendations.
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