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Santrauka
Veganiška mityba vis labiau populiarėja pasaulyje, vis 
daugiau žmonių renkasi būtent tokį mitybos būdą. Pagrin-
dinės priežastys, lemiančios vegetarų ir veganų skaičiaus 
didėjimą, yra susirūpinimas sveikata, etinėmis, aplinkos 
ir socialinėmis problemomis. Lietuvoje nėra tiksliai ži-
noma, kiek žmonių maitinasi veganiškai, tačiau žvelgiant 
į bendras tendencijas pasaulyje ir Europoje galima teigti, 
kad Lietuvoje veganų paplitimas tiek tarp suaugusiųjų, 
tiek tarp nepilnamečių turėtų didėti. Aktualu atkreipti 
dėmesį į veganiškos mitybos įtaką nepilnamečių svei-
katai, analizuoti etines priežastis, lėmusias tokį mitybos 
pasirinkimą, įvertinti artimųjų bei valstybės įtaką minė-
tam pasirinkimui. 
Tyrimo tikslas − nustatyti pagrindinius nepilnamečių ve-
ganinės mitybos pasirinkimo etinius aspektus. 
Metodai. Kokybinis tyrimas. Tyrimo metodu buvo pasi-
rinkta anoniminė apklausa, iš dalies struktūrizuotas in-
terviu. Interviu klausimų sudarymas paremtas klausimų 
suskirstymu į 4 kategorijas. Tyrimo imtis – 6 informantai. 
Rezultatai ir išvados. Kokybinis tyrimas parodė, kad daž-
niausiai veganiška mityba  suvokiama kaip gyvūninės 
kilmės produktų nevartojimas. Veganiškas gyvenimo 
būdas – ne tik kaip veganiška mityba, bet ir kaip vega-
niškų produktų naudojimas, odinių drabužių ir batų dė-
vėjimo atsisakymas. Buvo įvardinta teigiama (daugiau 
energijos, lengvumo pojūtis, prisidėjimas prie sveikesnių 
mitybos įpročių, kt.) ir neigiama (virškinamojo trakto, 
odos problemos) veganizmo įtaka žmogaus sveikatai. 
Dažniausiai paminėti vitaminai, kurių gali trūkti maiti-
nantis veganiškai – vitaminas B12 ir vitaminas D. Vidinės 
priežastys buvo svarbiausios, pereinant prie veganiškos 
mitybos, dažniausia priežastis – susirūpinimas gyvūnų 
gerove. Be to, dažnai tėvai neleidžia vaikams pasirinkti 
mitybos būdo, taip pažeisdami jų autonomiją. Paaiškėjo, 

kad daugelio informančių ugdymo įstaigose nesudarytos 
sąlygos maitintis veganiškai. 

Įvadas
Mitybos požiūriu, veganizmas yra tų produktų atsisa-

kymas, kurie visiškai ar iš dalies pagaminti iš gyvūnų [1]. 
Dažnai veganizmas suvokiamas ne tik kaip mitybos būdas, 
bet ir kaip pasaulėžiūra, gyvenimo būdas, kai vengiama gy-
vūninės kilmės produktų ir produktų, kurie yra bandomi 
su gyvūnais, kai skatinamas alternatyvių produktų, kurių 
gamybai nenaudojami gyvūnai, kūrimas ir naudojimas, kai 
siekiama pašalinti visas gyvūnų išnaudojimo ir žiauraus el-
gesio su jais dėl maisto, aprangos ir kt. formas [1–2].

Vegetariška (tarp jos ir veganiška) mityba vis labiau po-
puliarėja pasaulyje, vis didesnis žmonių skaičius renkasi 
būtent tokį mitybos būdą [3]. Veganiškai besimaitinančių 
žmonių skaičiaus didėjimas ypač pastebimas Europoje ir 
kitose Vakarų šalyse [4]. Pagrindinės priežastys, lemiančios 
vegetarų ir veganų skaičiaus didėjimą, yra susirūpinimas 
sveikata, taip pat etinėmis, aplinkos ir socialinėmis proble-
momis [3]. Daugiausia tyrimų apie vegetariškos ir veganiš-
kos mitybos paplitimą atlikta su suaugusiais, o duomenų 
apie tokios mitybos paplitimą tarp nepilnamečių nėra daug, 
nors galima daryti prielaidą, kad vegetariškai ir veganiškai 
besimaitinančių vaikų ir paauglių skaičius taip pat didėja 
[4–5]. Lietuvoje nėra tiksliai žinoma, kiek žmonių maitinasi 
vegetariškai ar veganiškai, tačiau, žvelgiant į bendras ten-
dencijas pasaulyje ir Europoje, galima teigti, kad Lietuvoje 
vegetarų ir veganų paplitimas tiek tarp suaugusiųjų, tiek tarp 
nepilnamečių taip pat turėtų didėti. 

Veganiška mityba turi ir teigiamos, ir neigiamos įtakos 
sveikatai. Veganiška ir vegetariška mityba siejama su ma-
žesniu kūno masės indeksu [6], mažesne nutukimo, tam 
tikrų ligų, pvz., 2 tipo diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų, 
tam tikrų tipų vėžio rizika [4–5, 7–8]. Maitinantis vegeta-
riškai, gaunama daug skaidulų, folio rūgšties, vitaminų C, 
B1 ir E, tam tikrų mineralų, o gaunami riebalai daugiausia 
nesotieji [5,7,9]. Pašalinus visus gyvūninius produktus iš 

ETINĖS PRIEŽASTYS, SĄLYGOJANČIOS 
LIETUVOS NEPILNAMEČIŲ VEGANIŠKĄ MITYBĄ

Kristina Giedrytė, Margarita Poškutė
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų institutas

SVEIKATOS MOKSLAI / 
HEALTH SCIENCES IN EASTERN EUROPE

ISSN 1392-6373 print / 2335-867X online
2022, 32 tomas, Nr.2, p. 68-74    

DOI: https://doi.org/10.35988/sm-hs.2022.054VISUOMENĖS SVEIKATA / PUBLIC HEALTH



69

maisto raciono, dėl riboto maisto pasirinkimo kyla mitybos 
nepakankamumo grėsmė dėl galimo tam tikrų maistinių me-
džiagų trūkumo (pvz., geležies, cinko, kalcio, vitamino D, 
vitamino B12 ir ilgos grandinės omega-3 riebalų rūgščių) 
[4, 7], tad kyla klausimas dėl vegetariškos ir veganiškos 
mitybos tinkamumo nepilnamečiams. Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerija nerekomenduoja vegetariško 
ir veganiško maitinimo vaikams, tačiau jeigu vis dėlto toks 
maitinimas skiriamas, jis turi atitikti Rekomenduojamas pa-
ros maistinių medžiagų ir energijos normas vaikams [10]. 

Žmonių pasirinkimą maitintis veganiškai lemia vidinės ir 
išorinės priežastys. Vidinėms priežastims priskiriami religi-
niai įsitikinimai, etiniai, aplinkosaugos klausimai, augalinės 
mitybos nauda sveikatai [8,11–14]. Išorinėms priežastims 
priskiriama šeimos ir draugų įtaka [14]. Kartais nepilname-
čių perėjimas prie veganiškos mitybos yra ne jų pačių, o jų 
tėvų sprendimas, todėl reikia atsižvelgti, ar tėvai nepažeidžia 
vaikų apsisprendimo ir teisės į sveikatą. Dar vienas lygis 
yra valstybės priimami sprendimai, turintys įtakos vaikų ir 
paauglių mitybai ugdymo įstaigose, kurie gali prisidėti prie 
nepilnamečių mitybos būdo pasirinkimo ar jam trukdyti. 

Tyrimo tikslas − nustatyti pagrindinius nepilnamečių 
veganinės mitybos pasirinkimo etinius aspektus.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimas atliktas 2021 m. vasario – balandžio mėnesiais. 

Buvo atliktas kokybinis tyrimas. Tyrimo metodu buvo pasi-
rinkta anoniminė apklausa, iš dalies struktūrizuotas interviu. 
Interviu buvo atliekamas virtualiai, naudojant Skype pro-
gramą, kadangi dėl šalyje paskelbto karantino ir ekstrema-
liosios situacijos (dėl COVID-19 pandemijos) jis negalėjo 
būti vykdomos kontaktiniu būdu. Visi interviu truko iki 30 
minučių. Šio tyrimo metu interviu fiksavimo būdas buvo 
pasirinktas interviu garso įrašymas (vaizdas nebuvo įrašo-
mas). Vėliau garso įrašas buvo išklausomas keletą kartų ir 
transkribuojamas į MS Word dokumentą. 

Interviu dalyviai buvo supažindinti su tyrimo tikslu, ty-
rimo duomenų paskirtimi ir panauda, informuoti apie asmens 
duomenų konfidencialumą, interviu garso įrašymą, duomenų 
saugojimo trukmę bei galimybę bet kada nutraukti interviu. 
Prieš atliekant interviu iš visų informantų buvo gauti rašy-
tiniai pritarimai dalyvauti tyrime. Sutikimai buvo gauti ir iš 
informantų tėvų (globėjų), nes tyrimo dalyviai nepilnamečiai.

Tyrime naudota kriterinė atranka. Atrenkant informan-
tus, buvo atsižvelgiama į šiuos kriterijus: informantai turėjo 
būti nepilnamečiai, maitintis veganiškai, turėti vieno iš tėvų 
ar globėjų sutikimą. Informantų buvo ieškoma pasitelkiant 
socialinius tinklus (Facebook, Instagram). Tyrime dalyvavo 
6 informantai: lytis − moteriška, amžius – 15-17 metų.

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Informantai buvo pasirinkti atsitiktiniu būdu ir apklau-

siami, naudojant iš anksto parengtus klausimus. Klausimai 
buvo suskirstyti į 4 kategorijas. Iš viso interviu sudarė 11 
atvirų pagrindinių klausimų ir pagalbiniai klausimai, kurie 
leido plačiau prakalbinti informantus norima tema. Kadangi 
buvo parengta ir pagalbinių klausimų, kurių ne visada pri-
reikdavo, kartais pasikeisdavo klausimų eiliškumas.

Analizuojant informančių patirtį, išskirtos 3 kategori-
jos ir 10 subkategorijų: informančių mitybos suvokimas 
(subkategorijos: veganiškos mitybos, veganiško gyvenimo 
būdo, mitybos rekomendacijų suvokimas, gyvūninės kilmės 
produktų pakeitimo galimybė); informančių požiūris į mi-
tybos įtaką sveikatai (subkategorijos: teigiama veganiškos 
mitybos įtaka, neigiama veganiškos mitybos įtaka, papildų 
vartojimas); etinės priežastys, lemiančios veganiškos mitybos 
pasirinkimą (subkategorijos: pagrindinės mitybos pasirin-
kimo priežastys, tėvų įtaka mitybos pasirinkimui, ugdymo 
įstaigų vaidmuo). 

Mitybos suvokimas. Analizuojant tyrimo dalyvių atsa-
kymus, pastebėta, kad informantės dažniausiai veganišką 
mitybą suvokia kaip gyvūninės kilmės produktų nevartojimą: 
,,Į veganišką mitybą įeina tas, kas nėra gyvūninės kilmės, 
tai nėra žuvis, mėsa, pienas, kiaušiniai“ (1 informantė), 
„Žmonės veganiškoje mityboje nenaudoja jokių gyvulinių 
produktų“ (2 informantė), ,,Tiesiog gyvūninės kilmės pro-
duktų nevalgymas“ (3 informantė), ,,<...> gyvulinės kilmės 
produktų nevartojimas, tai nei mėsos, nei pieno, nei kiaušinių 
ir pan.“ (4 informantė), „Nevalgymas gyvūninės kilmės pro-
duktų, tai mėsos, pieno, kiaušinių“ (5 informantė), ,,<...> 
kuriame nėra gyvulinės kilmės produktų“ (6 informantė). Tai 
panašu į literatūroje pateiktą veganizmo apibrėžimą mitybos 
požiūriu – veganizmas yra tų produktų atsisakymas, kurie 
yra visiškai ar iš dalies pagaminti iš gyvūnų [1]. Taip pat 
pusė informančių veganišką mitybą apibūdino kaip augalinę: 
,,Veganiška mityba tai yra augalinė mityba“ (2 informantė), 
,,Tai yra vien tik augalinės kilmės produktų vartojimas“ (4 
informantė), ,,Tai augalinis maistas iš esmės“ (6 informantė). 
Tai sutampa su kai kurių autorių veganiškos dietos apibrė-
žimu, kur ji apibūdinama kaip, tokia, kurioje tik augalinis 
maistas – grūdiniai produktai, daržovės, vaisiai, ankštiniai 
(įskaitant soją ir gaminius iš jos), riešutai, sėklos, žolelės, 
prieskoniai bei iš daržovių gaunami riebalai ir aliejai [4]. 
Dvi informantės paminėjo, kad veganišką mitybą supranta 
kaip vartojimą tų produktų, kurių gamybai nėra išnaudojami 
gyvūnai: ,,<...> ir panašūs produktai, kurie yra gaunami iš 
kažkokių gyvūnų duotų išteklių“ (1 informantė), ,,<...> ne-
naudoja <...> produktų, pvz., medaus, kuriems išnaudojami 
gyvūnai“ (2 informantė). 

Dažnai veganizmas suvokiamas ne tik kaip mitybos, bet 
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ir kaip gyvenimo būdas, buvo siekiama išsiaiškinti, kaip 
informantės supranta veganišką gyvenimo būdą. Pirmiausia, 
informantės pabrėždavo, kad veganiškas gyvenimo būdas ap-
ima ne tik veganišką mitybą, kas dažnai minima ir aptartoje 
mokslinėje literatūroje: ,,<...> į tai įeina ir rūšiavimas“ (1 
informantė), ,,Veganiškas gyvenimo būdas yra daugiau negu 
veganiška mityba“ (2 informantė), ,,<...> ne tiesiog mitybos 
pakeitimas, tai yra gyvensena“ (3 informantė). Veganiškam 
gyvenimo būdui dažnai buvo priskiriamas veganiškų pro-
duktų naudojimas, pvz., kosmetikos priemonių, skalbiklių, 
kitų produktų: ,,<...> veganiškų skalbiklių naudojimas, o 
ne paprastų, veganiškų makiažo priemonių naudojimas ir 
visų kitų veganiškų priemonių naudojimas“ (1 informantė), 
,,<...> makiažo produktų nenaudojimas, kurie buvo eksperi-
mentuojami su gyvūnais“ (3 informantė). Dažnai buvo mi-
nimas odinių drabužių ir batų dėvėjimo atsisakymas: ,,<...> 
batų iš dirbtinės odos, ne iš tikro gyvūno odos, pirkimas“ (4 
informantė), ,,<...> nevartoji jokių odos gaminių ir pan.“ 
(6 informantė). Be to, po kartą buvo paminėti atliekų rūšia-
vimas ir gyvūnų neišnaudojimas, kurį informantė įvardino 
kaip nevaikščiojimą į zoologijos sodus: ,,<...> kiek galima 
mažiau išnaudoti gyvūnus. Tarkim, nevaikščioti į zoologijos 
sodus“ (5 informantė). 

Klausiant, ką informantėms reiškia veganizmas, dauge-
lis nurodė, jog siekia, kad tai būtų gyvenimo būdas, pvz., 
,,Stengiuosi pirkti veganiškus šampūnus, nepirkti drabužių su 
vilna“ (2 informantė), ,,Stengiuosi tikrai laikytis veganiško 
gyvenimo būdo“ (4 informantė), bet dar ne visada pavyksta 
taip gyventi. Priežastys, kodėl ne visada pavyksta, buvo įvai-
rios: ,,Dar esu vaikas, tai negaliu pilnai kitiems (tikriausiai 
turimi omenyje tėvai) nurodinėti, pvz., kokį ploviklį nau-
doti. <...> tai ne tik nuo manęs priklauso“ (1 informantė),  
,,Lankau žirgyną ir turiu ten odinius balnus ir kamanas, tai 
tiesiog nebūtų kaip pakeisti“ (2 informantė). 5 informantė 
vis dėlto paminėjo: ,,Labiau jaučiasi kaip mitybos būdas“.

Siekiant išsiaiškinti, kaip informantės supranta mitybos 
rekomendacijas, pastebėta, kad jos suvokiamos ganėtinai 
skirtingai. 1 informantė atkreipė dėmesį į tai, kad dažnai 
sunku rasti aiškią informaciją, susijusią su mitybos rekomen-
dacijomis. 6 informantė mitybos rekomendacijas supranta 
kaip mitybos piramidės taikymą, tačiau neatkreipė dėmesio į 
tai, ar mitybos piramidės taikymas užtikrintų visavertę vega-
niškai besimaitinančiųjų mitybą. Kelios informantės suvokia 
rekomendacijas kaip pasiūlymus sveikai maitintis, pvz., val-
gyti daugiau daržovių, riboti saldumynų vartojimą. Tiksliausi 
atsakymai buvo tų informančių, kurios paminėjo, kad mity-
bos rekomendacijos yra visų reikalingų maistinių medžiagų 
gavimas: ,,Rekomendacijos užtikrinti pilnavertę mitybą, kad 
netrūktų jokių maistinių medžiagų, tokių kaip baltymų, mi-
neralinių medžiagų, vitaminų, riebalų, kt.“ (4 informantė).

Analizuojant, kokiais produktais pakeičiami gyvūninės 
kilmės produktai, daugiausia tyrimo dalyvių išskyrė tokius 
ankštinius produktus kaip pupelės, avinžirniai, soja ir kt. 
Pusė informančių nurodė, kad pieną keičia augaliniu pienu: 
sojos, avižų, moliūgų. 2 informantė net nurodė, kad augalinį 
pieną gamina namuose: ,,Darome jį namuose iš avižų arba 
moliūgų ar kitų sėklų“. Šiuos pagrindinius produktus nu-
rodo M. Richter ir kt. [9]: kad gautų pakankamai maistinių 
medžiagų ir vitaminų, vegetarams ir veganams rekomenduo-
jama mėsą, žuvį, pieną ir jų produktus, kiaušinius pakeisti 
ankštiniais produktais (pvz., žirniais, pupomis, avinžirniais, 
lęšiais, sojomis) ar kitais baltymų turinčiais produktais, chia 
sėklomis, linų sėmenimis. Trys informantės nurodė, kad 
nebando ir nesistengia pakeisti gyvūninės kilmės produktų 
į veganiškus: ,,Aš prieš pradedant maitintis veganiškai ne-
dažnai valgydavau gyvūninės kilmės produktus <...>. Kai 
pradėjau pati sau gamintis <...> nebandžiau pakeisti tų gy-
vūninės kilmės produktų, nes aš jų pati niekada negaminau“ 
(3 informantė). 

Požiūris į mitybos įtaką sveikatai. Klausiant, kokios 
teigiamos įtakos turi veganiška mityba, kai kurių informančių 
atsakymai itin skyrėsi nuo kitų, kadangi jos paminėjo vega-
nizmo teigiamą įtaką ne tik asmeniui, bet ir visam pasauliui 
bei gyvūnams, tausojant gamtos išteklius, prisidedant prie 
klimato kaitos mažinimo: ,,Aš nevalgau daugiausia dėl pla-
netos, pasaulio, klimato kaitos <...> ir gal nereikėtų žudyti 
gyvūnų dėl to, kad skanu“ (5 informantė), ,,Visų pirma, tai 
neprisidėjimas prie gyvūnų išnaudojimo, prie visų žiaurių 
dalykų <...> ,,Maitinantis veganiškai sunaudojama mažiau 
gamtos išteklių“ (6 informantė). Tai galima sieti su tuo, kad 
dažniausiai paaugliai pereina prie veganiškos mitybos dėl 
etinių priežasčių [16, 18]. Dažniau minima teigiama vega-
nizmo įtaka žmogaus sveikatai. Dvi informantės pažymėjo, 
kad jaučiasi geriau valgydamos veganiškai, turi daugiau ener-
gijos, jaučiasi lengviau: ,,Nebūna to sunkumo, kurio būdavo 
pavalgius gyvulinių produktų“ (2 informantė). 1 informantė 
pažymėjo, kad ir emociškai jaučiasi geriau. Be to, trys in-
formantės įvardino, kad perėjimas prie veganiškos mitybos 
prisidėjo prie sveikesnių mitybos įpročių: ,,Esu pastebėjusi, 
kad dažnai yra lengviau išvengti riebalų pertekliaus“ (4 in-
formantė), ,,Žmogui tai daug sveikiau, nes kai valgai mėsą, 
suvalgai kartu visus hormonus, kuriais gyvūnai maitinami“ 
(6 informantė). Informantės taip pat įvardino veganizmo 
privalumus tam tikriems sveikatos rodikliams: paminėta 
pagražėjusi oda, mažesnis cholesterolio kiekis ir mažesnė 
insulto rizika, svorio sumažėjimas bei nutukimo išvengimas: 
,,Mano oda pasidarė gražesnė“ (2 informantė), ,,<...> ma-
žesnis cholesterolio lygis, gali privesti prie svorio numetimo. 
<...> ir su insultu yra kažkas“ (3 informantė), ,,Lengviau 
išvengti <...> nutukimo valgant veganiškai“ (4 informantė).
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Analizuojant tyrimo dalyvių požiūrį į tai, kokios nei-
giamos įtakos sveikatai gali turėti veganiška mityba, pusė 
informančių išskyrė virškinamojo trakto problemas, jei prie 
kitokios mitybos pereinama staigiai, stiprius pilvo skaus-
mus bei aknę, kai maitinamasi veganiškai ilgą laiką. Trys 
informantės atkreipė dėmesį į tai, kad veganiška mityba gali 
turėti neigiamos įtakos, jeigu ji nesubalansuota ir neužti-
krinama visavertiška mityba. Viena informantė paminėjo 
ir medžiagas, kurių gali trūkti: ,,Ne taip lengva užtikrinti 
geležies pakankamą gaunamą kiekį. <...> taip pat labai la-
bai sunku gauti B12 vitamino“ (4 informantė). 1 informantė 
teigė, kad perėjimas prie veganiškos mitybos gali neigiamai 
paveikti psichologinę būklę, jeigu nėra sulaukiama artimųjų 
ir draugų palaikymo: ,,Man bent jau buvo tai psichologiškai. 
Kad nesulaukiau jokio palaikymo iš artimųjų, iš draugų, iš 
absoliučiai visos savo aplinkos“. 

Siekiant kompensuoti trūkstamų medžiagų kiekį, var-
tojami vitaminai ir maisto papildai. Veganai dažniausiai 
naudoja vitamino B12 ir vitamino D papildus [15]. Dvi in-
formantės atsakė nevartojančios papildų, nors 1 informantė 
sakė papildų nevartojanti šiuo metu, tačiau kartais vartoja, 
atsižvelgdama į poreikį: ,,Aš juos išgeriu tiesiog savaitę per 
mėnesį, jeigu tikrai jaučiuosi nekaip. Žiūriu pagal poreikį“ 
(1 informantė). 2 informantė, sakiusi, jog per tą laikotarpį, 
kol yra veganė, nevartojanti papildų, vis dėlto įvardino, kad 
buvo vartojusi vitaminą D3 ir valganti maistines mieles. 
Dažniausiai tarp vartojamų papildų buvo minimi vitamino 
D (D3) papildai, po dvi informantes paminėjo, kad vartoja 
vitaminą B12, omega r.r. papildus bei maistines mieles, ku-
riose, kaip minėjo 2 informantė, labai daug vitaminų D, B ir 
kt. Viena informantė sakė vartojanti geležies papildus, viena 
vartoja multivitaminus, kuriuose yra vitamino B12, vitamino 
D, cinko, tad informančių vartojami papildai sutampa su 
vyraujančiomis tendencijomis. 

Etinės priežastys, lemiančios veganiškos mitybos 
pasirinkimą. Žmonių pasirinkimą maitintis veganiškai ar 
vegetariškai lemia vidinės ir (ar) išorinės priežastys. Vidi-
nėms priežastims priskiriami religiniai įsitikinimai [8,11–14], 
susirūpinimas aplinka (aplinkosauga) ir žemės ištekliais bei 
augalinės mitybos nauda sveikatai [2,7,9,11–14,17]. O išori-
nėms priežastims priskiriama šeimos ir draugų įtaka maisto 
pasirinkimui [14]. Tarp informančių atsakymų galima paste-
bėti, kad vyrauja vidinės priežastys. Dvi informantės teigė, 
kad pagrindinė priežastis buvo gyvūnų apsauga: ,,Mano 
pagrindinė priežastis visko yra gyvūnai. <...> dėl jų išsau-
gojimo, kad jie nesikankintų“ (1 informantė). Nors viena in-
formantė sakė, kad pagrindinė priežastis buvo susirūpinimas 
gyvūnais, tačiau užsiminė, kad žinios apie saldainių gumi-
nukų gamybą taip pat turėjo tam tikros įtakos: ,,Iš pradžių aš 
sužinojau, iš ko gaminami guminukai, aš juos labai mėgau ir 

kai sužinojau, kad jie (gaminami) iš visokių kanopų, išvirtų 
odelių padarytos masės, tai man šlykštu pasidarė. Nors tada 
dar netapau vegane, bet po to, kai sužinojau, kaip laikomi 
gyvūnai, aš po truputį domėjausi ir galiausiai nusprendžiau 
būti vegane“ (2 informantė). Viena informantė minėjo pasi-
bjaurėjimą mėsa: ,,Manau, kad aš tiesiog negalėčiau valgyti 
mėsos ar ko, nes aš tiesiog neįsivaizduoju kaip juos gaminti 
ir man šlykštu yra žalią mėsą liesti“ (5 informantė). 

Aptariant išorines priežastis, lėmusias veganiškos mity-
bos pasirinkimą, tik dvi informantės kaip pagrindinę priežastį 
išskyrė kitų žmonių įtaką: 3 informantę domėtis veganizmu 
paskatino Youtube platformoje pamatyta mergina, kurios re-
komenduoti straipsniai padėjo suprasti apie žiaurų elgesį su 
gyvūnais fermose. 4 informantę pereiti prie veganiškos mity-
bos paskatino sesers pavyzdys: ,,Sesė <...> kaip ir paskatino 
domėtis ta veganine mityba. Sudomino, galima pasakyti, ir 
paskatino labiau įsigilinti į tai.“. Pastebima, kad pagrindinės 
išorinės priežastys, skatinančios paauglius tapti veganais, yra 
tėvai ir kiti šeimos nariai, draugai, mokykla, žiniasklaida ir 
muzika [18]. Kai kurie paaugliai į vegetarizmą žiūri kaip į 
madą ir tik dėl to laikosi tokio mitybos būdo (t.y., daro tai, 
kas yra populiaru) [16]. 

Pasirinkusieji veganizmą susiduria tiek su teigiamu, tiek 
su neigiamu aplinkinių požiūriu. Jauni veganai teigia, kad 
lengviau tapti veganu, kai šeimos nariai palaiko šį pasirin-
kimą [18], tačiau ganėtinai dažnai šeimos nariai nepalankiai 
žvelgia į naują mitybos būdą [17]. Tėvams dažnai kelia susi-
rūpinimą, ar perėję prie veganiškos mitybos paaugliai gaus 
pakankamai maistinių medžiagų, ar turi pakankamai žinių 
apie veganišką mitybą [18]. Tačiau kai kurie tėvai išreiškia 
palaikymą pirkdami veganišką maistą, veganiškas kulinarines 
knygas bei ruošdami veganiškus patiekalus. Kartais net šei-
mos nariai pereina prie vegetariškos ar veganiškos mitybos 
[18]. Panašiai ir tyrimo dalyvės dažnai sulaukia palaikymo 
iš draugų: ,,Draugai dažniausiai palaiko, jie mano, kad tai 
smagu, kažkaip išsiskiria, <...> tai jie labai tuo žavisi kar-
tais, stebisi“ (2 informantė), ,,Iš draugų palaikymą po to, kai 
pasakiau, tai tikrai gavau ir labai didelį. <...> Kartais būna, 
kad draugai tiesiog valgo su manimi veganišką maistą arba 
eina į veganiškas kavines. Bet pagrinde tai morališkai, žo-
džiais palaiko“ (3 informantė). Kai kurios informantės palai-
kymo sulaukia ir iš šeimos narių: ,,Jaučiu tik savo sesės ir jos 
vaikino palaikymą, savo mamos dar palaikymą jaučiu. <...> 
Sesė mėgsta pasiūlyti man visokių veganiškų receptų, mėgsta 
apskritai pasikviesti pas save į namus ir pagaminti man val-
gyti kokių įvairesnių veganiškų patiekalų. O mama tiesiog 
palaiko taip, kad gamina man tą veganišką maistą dažnai ir 
pati ieško tų veganiškų receptų, perka papildus, morališkai 
palaiko“ (4 informantė), ,,Nežinau, mama kartais atskirai 
padaro valgyti, tai manau, yra palaikymas“ (5 informantė). 
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Nors informantės dažnai sulaukia pritarimo iš draugų, 
tačiau kai kurie draugai neigiamai vertino tokį pasirinkimą: 
„Buvo labai daug žmonių, kurie sakė, kad sergu kažkuo pro-
tiškai. Tokie ir draugai, matyt. Sako, kad man kažkas negerai, 
nes mėsa yra skanu“ (1 informantė), ,,Turiu daug draugų, 
ypač tokių vaikinukų, kuriems jau čia cha cha maždaug ,,Žolę 
gal valgysi?““ (5 informantė), „Draugai tai klausdavo: ,,Tai 
ką tu valgai? Salotom tik maitiniesi?“. Tai draugai nelabai 
(palaikė)“ (6 informantė). Nepritarimo informantės susilau-
kia ir iš kai kurių šeimos narių: ,,Kai pasakau, kad, va, man 
čia reikia į parduotuvę, nes man trūksta tofu, tai mano tėtis 
atidaro šaldytuvą ir iškiša dešrą prieš nosį, „tipo“, valgyk“ 
(1 informantė), „Tai, aišku, iš močiutės jaučiau nepritarimą. 
<...> Viena močiutė, atrodo, tik mėsą ir valgo, tai jai buvo 
labai sunku susitaikyti, kad man negalima gaminti ten visokių 
kotletukų ir pan.“ (6 informantė). 

Nors nepilnamečiai pasirinkti visavalgę ar veganišką 
mitybą gali patys, tačiau kartais tai yra ne jų pačių, o jų tėvų 
sprendimas. Kyla klausimas, koks tėvų vaidmuo, renkantis 
mitybą. Ar tėvai, maitindami vaikus veganiškai, atsižvelgia 
į jų poreikius ir norus bei mitybinių poreikių patenkinimą? 
Buvo siekta išsiaiškinti tyrimo dalyvių požiūrį į tėvų įtaką 
vaikų mitybai, jų pasirinktam mitybos būdui. Trys informan-
tės manė, kad vaikai dažniausiai maitinasi taip pat, kaip jų 
tėvai. Tėvai dažniausiai suformuoja vaikų valgymo įpročius 
ir, pvz., jei tėvai maitinasi veganiškai, tikriausiai taip maitins 
ir savo vaikus. Kitos dvi informantės atkreipė dėmesį į tai, 
kad kartais tėvai net neleidžia vaikams pasirinkti mitybos 
būdo. Abi informantės turėjo omenyje neleidimą maitintis 
veganiškai: ,,Aš žinau <...> yra tėvų, kurie tiesiog neleidžia 
vaikams nevalgyti mėsos“ (5 informantė).

Dėl riboto maisto pasirinkimo ir galimo tam tikrų maisti-
nių medžiagų trūkumo veganams, kyla mitybos nepakanka-
mumo pavojus [4,7], todėl informančių buvo klausiama, ar 
jos mano, kad tėvai, maitindami vaikus veganiškai, užtikrina 
vaikų mitybinius poreikius. Trys informantės pritarė tokiam 
teiginiui: ,,Jeigu tėvai jau gyvena ta veganiška gyvensena, 
jie tikriausiai žino, ko reikia, kokius papildus vartoti ir lygiai 
tą patį perduoda savo vaikams“ (3 informantė). Viena infor-
mantė teigė, kad vaikams reikia ir nesveiko maisto: ,,Vaikai 
dar tokie, kuriems reikia guminukų ir jiems reikia vaikystės. 
Tie visi čipsai, guminukai, prideda žavesio buvimui vaiku. 
O tu pereini iš karto prie suaugusiųjų mitybos, bent jau aš 
manau, kad tai yra suaugusiųjų mityba, nes ji yra labai atsa-
kinga ir reikia įdėti labai daug darbo į tai“ (1 informantė). 
Pripažįstama, kad tėvai sprendžia, kaip turi maitintis vaikai, 
tačiau nebūtinai jų sprendimai bus tinkamiausi, net jei tai 
nebus veganiška mityba: ,,Jei vaikas bus maitinamas pusfa-
brikačiais, tada ne, o jei maitinamas įvairiu, namie ruoštu 
maistu, tada taip“ (6 informantė).  

Atsižvelgiant į tai, kad tėvai dažniausiai sprendžia už 
vaikus, kokį mitybos būdą jiems pasirinkti, informančių buvo 
klausiama, ar jos nemano, kad tai nuspręsdami tėvai pažei-
džia vaiko pasirinkimo laisvę. Viena informantė sakė, kad 
nemano, jog pažeidžiama laisvė, jei vaikui subrendus iki tam 
tikro amžiaus, tėvai jam leidžia pasirinkti mitybos būdą. Kita 
informantė taip pat manė panašiai: ,,Kai man buvo 4 m., esu 
tikra, kad buvo laikas, kai norėjau kiekvieną dieną valgyti 
picą, bet mama sakė: ,,Ne, šiandien valgysi daržoves“. <...> 
Gal kai vyresnis vaikas yra, tai tada jau duokit rinktis“ (5 
informantė). Be to, ši informantė atkreipė dėmesį į tai, kad 
tėvai augina vaikus pagal savo įsitikinimus, taip, kaip jiems 
atrodo teisinga. Tačiau dauguma informančių (net 4) pritarė, 
kad tai gali būti vaiko pasirinkimo laisvės pažeidimas: ,,Bet 
kas turi turėti pasirinkimą ir tu pats gali nuspręsti, ar tu nori 
ir ar tau reikia“ (1 informantė), ,,Manau, šiek tiek pažeidžia, 
jeigu neatsiklausdami vaiko diktuoja, ką jis turi valgyti, o 
ko ne, nes reikėtų susitarti su vaiku, o ne tiesiog liepti jam 
valgyti.“ (6 informantė). Viena informantė prisiminė ir savo 
patirtį, kai blogai jausdavosi skatinama valgyti mėsą: ,,Aš 
prisimenu, kai mane versdavo valgyti mėsą ir kaip aš kankin-
davausi. Man nepatiko ir skonis, man buvo gaila ir gyvūnų.“ 
(2 informantė). 3 informantė atkreipė dėmesį į tai, kad tiek 
veganai, tiek visavalgiai tėvai pažeidžia vaiko pasirinkimą, 
nes jiems, ypač mažamečiams, primeta savo mitybą. 

Ne tik asmeninės priežastys ar tėvų sprendimai lemia 
nepilnamečių mitybos būdą, bet ir valstybės priimami spren-
dimai gali prisidėti prie nepilnamečių mitybos pasirinkimo. 
Valstybė yra prisiėmusi atsakomybę už savo piliečius, tad 
kartais atskirų asmenų autonomijos pažeidimas gali būti 
pateisinamas, tarkime, siekiant išvengti blogos gyventojų 
sveikatos: mažinant piliečių keliamą riziką vienas kito svei-
katai, stiprinant sveikatą tų, kurie negali prisiimti visiškos 
atsakomybės už save, pavyzdžiui, vaikų [19].  Informančių 
buvo klausiama, ar, jų manymu, valstybė atsižvelgia į vaikų 
ir tėvų poreikius maitintis veganiškai. Atsakymai buvo įvai-
rūs. Pvz., 4 informantė sakė, kad galbūt nelabai atsižvelgia, 
vertinant valstybinėse mokyklose esančių valgyklų siūlomą 
maistą. 6 informantės nuomone, jei ir bandoma, tai tikrai 
per mažai, ji taip pat paminėjo kelias įstaigas, kuriose tam 
skiriama per mažai dėmesio: ,,Labai menkai su veganiška 
mityba yra tiek mokymo įstaigose, tiek ligoninėse“. Infor-
mančių nuomone, valstybė dažnai neatsižvelgia į vaikų ir 
tėvų poreikius maitintis veganiškai, nes taip besimaitinančių 
dar nėra labai daug: ,,Anksčiau buvo mažiau <...> veganų 
ir mažiau į tai atsižvelgia. Dabar nežinau, gal gerėja“ (5 
informantė), ,,Veganiška mityba išpopuliarėjo neseniai, tai 
yra dar gana naujas dalykas ir gal nespėjo taip greitai su-
reaguoti“ (6 informantė). 6 informantė išskyrė ir du kitus 
dalykus, kurie galimai prisideda prie poreikių nepaisymo: 
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,,Valstybinėse įstaigose įprotis visus maitinti gyvūninės kil-
mės maistu labai įsišaknijęs. Taip pat žinių trūkumas apie 
veganišką mitybą ir kokia ji“. 

Tyrimo dalyvių buvo klausiama, ar valstybės sprendimai 
gali turėti įtakos nepilnamečių mitybai. Dvi informantės 
atsakė, kad ne, nes tai yra kiekvieno žmogaus asmeninis 
pasirinkimas: ,,Kai aš augau nejaučiau iš valstybės valgyti 
mėsą, todėl aš nejaučiu ir spaudimo nevalgyti“ (3 infor-
mantė). Kitos informantės manė, kad valstybė gali turėti 
šiokios tokios įtakos: ,,Manau, kad gali, nes valstybė re-
guliuoja maisto racioną valstybinėse įstaigose, nes lygtais 
būna rekomendacijų, kad darželiuose pieną būtinai reikia 
gerti vaikams“ (6 informantė), ,,Manau, kad galbūt galėtų. 
Jeigu, pvz., įsakytų, kad mokyklose būtų vykdomos kokios 
nors paskaitos apie įvairius mitybos būdus arba sudarytų 
galimybes mokyklose maitintis mokiniams pagal jų mitybos 
įsitikinimus“ (2 informantė). Pasak informančių, valstybė 
galėtų turėti įtakos nepilnamečių mitybai, pvz., jeigu priimtų 
norminius dokumentus, kurie užtikrintų, kad valstybinėse 
įstaigose, pvz., mokyklose, būtų galimybė maitintis pagal 
mitybinius įsitikinimus.

Išvados  
1. Informančių veganiškos mitybos  suvokimas sutapo 

su literatūroje pateiktais veganizmo apibrėžimais: gyvūninės 
kilmės produktų nevartojimas, augalinė mityba bei vartoji-
mas tų produktų, kurių gamybai nėra išnaudojami gyvūnai. 
Veganiškas gyvenimo būdas suvokiamas plačiau – ne tik 
kaip veganiška mityba, bet ir kaip veganiškų produktų (kos-
metikos priemonių, skalbiklių) naudojimas, odinių drabužių 
ir batų nedėvėjimas. 

2. Tyrimo dalyvės nurodė teigiamą veganiškos mitybos 
įtaką sveikatai: daugiau energijos, lengvumo pojūtis, prisi-
dėjimas prie sveikesnių mitybos įpročių, pagerėję tam tikri 
sveikatos rodikliai (pagražėjusi oda, mažesnis cholesterolio 
kiekis, svorio sumažėjimas, nutukimo išvengimas), tačiau to-
kia mityba turėjo ir neigiamos įtakos sveikatai: virškinamojo 
trakto problemos, neigiamas poveikis psichologinei būklei 
nesulaukus artimųjų ir draugų palaikymo. Pabrėžiama, kad 
veganiška mityba gali turėti neigiamos įtakos, jeigu ji nėra 
subalansuota ir visavertė. Informantės nurodė vitaminus, 
kurių gali trūkti maitinantis veganiškai, dažniausiai paminėti 
– vitaminas B12, D3 (vitaminas D).

3. Dažniausiai tyrimo dalyvės perėjo prie veganiškos 
mitybos dėl vidinių priežasčių: dažniausiai besirūpindamos 
gyvūnų gerove, aplinkosauga ir klimato kaita ar dėl nepa-
tinkančio mėsos skonio. Kelioms informantėms svarbiausia 
motyvacija pasirinkti veganišką mitybos būdą buvo išorinės 
priežastys (artimųjų ir (ar) nuomonės formuotojų pavyz-
džiai).  

4. Informantės pripažįsta, kad vaikai dažniausiai mai-
tinasi taip pat, kaip jų tėvai, kurie dažniausiai suformuoja 
vaikų valgymo įpročius. Be to, dažnai tėvai net neleidžia 
vaikams pasirinkti mitybos būdo ir taip, informančių nuo-
mone, pažeidžia vaikų autonomiją. Nors sutinkama, kad tai 
pateisinama, nes vaikai iki tam tikro amžiaus negali patys 
priimti racionalių sprendimų. Nepilnamečių lankomos ug-
dymo įstaigos taip pat turi reikšmės vaikų mitybai. Daugelio 
informančių ugdymo įstaigose nėra sąlygų maitintis vega-
niškai. Be to, valstybė neužtikrindama galimybės nepilna-
mečiams ugdymo įstaigose maitintis pagal jų įsitikinimus, 
gali pažeisti piliečių asmeninę autonomiją. Kita vertus, 
valstybė yra prisiėmusi atsakomybę už savo piliečius, tad 
kartais atskirų asmenų autonomija gali būti pažeista, jei tai 
gali pakenkti jų sveikatai. Todėl, jei valstybė laikosi nuomo-
nės, kad veganiška mityba yra netinkama nepilnamečiams, 
ji, stengdamasi nepakenkti piliečių sveikatai, neužtikrina 
veganiškos mitybos ugdymo įstaigose.
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ETHICAL REASONS FOR VEGAN NUTRITION IN 
LITHUANIAN MINORS

K. Giedrytė, M. Poškutė
Keywords: veganism, vegan nutrition, minors, ethical issues.
Summary
Vegan diet is becoming more and more popular in the world. 

The main reasons for the increase in the number of vegetarians 
and vegans are health concerns as well as ethical, environmental 
and social issues. It is not known exactly how many people in Li-
thuania are vegans, but looking at the general trends in the world 
and in Europe, it can be said that the prevalence of vegans in Li-
thuania, both among adults and minors, should also be increasing. 
Therefore, it is important to pay attention to the impact of vegan 
diets on the health of minors, to analyze the ethical reasons that 
led to such dietary choice, and to assess the influence of relatives 
and their state regarding this choice.

The aim of the work: To identify key ethical aspects of minors’ 
vegan dietary choice. 

Methods: Qualitative study. An anonymous, partially structu-
red interview survey was chosen as the research method. Intervie-
wing questions are based on breakdown into 4 categories. The sur-
vey was conducted by 6 informants. 

Results and Conclusions.  Qualitative research has revealed that 
most vegan diets were perceived as non-consumption of products 
of animal origin. A vegan lifestyle includes not only a vegan diet, 
but also the use of vegan products and an abstention from leather 
clothing. Both positive (more energy, a sense of lightness, contri-
bution to healthier eating habits, etc.) and negative (gastrointesti-
nal problems, skin problems) effects of veganism on humans were 
identified. The most mentioned vitamins that may be lacking in a 
vegan diet were vitamin B12 and vitamin D. Internal reasons were 
central to the shift to a vegan diet, and the most common reason 
was a concern about animal welfare. Additionally, parents often do 
not allow their children to choose a diet, thus violating their auto-
nomy. Also, it has been revealed that many informants could not 
find vegan food in educational institutions.
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