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Santrauka
Vis didėjantis maistui alergiškų vaikų skaičius parodo 
svarbią visuomenės sveikatos problemą. Atsiranda vis su-
dėtingesnių ir pavojingesnių reakcijų į tam tikrus maisto 
produktus. Ši problema  sukelia  sunkumų šeimose. Mais-
tui alergiški žmonės ir vaikai jaučiasi suvaržyti, riboja 
save, keičiasi šeimos gyvensena, ypač mitybos įpročiai. 
Tyrimo tikslas – atskleisti šeimų, auginančių maistui 
alergišką vaiką, maitinimosi problemas.  2022 m. vasa-
rio - kovo mėn. naudojant klausimyną vykdyta anketinė 
apklausa (kiekybinis tyrimas). Tyrimo dalyviai – visų 
Kauno miesto lopšelių darželių vaikų, alergiškų mais-
tui, tėveliai (apklausta 80 respondentų).  Gauti rezulta-
tai atskleidė, jog beveik pusė respondentų vaiko maisto 
alergijos formą įvardijo kaip lengvą. Dažniausiai alergija 
pasireiškė pienui ir pieno produktams, kiaušiniams, rie-
šutams ir kviečiams. Paaiškėjo, kad tik 18,3 proc. res-
pondentų šeimų mityba nesikeitė, t.y. valgo kaip įpras-
tai, tačiau vaikui maistą gamina atskirai (be alergenų). 
Dažniausiai minėti šeimos maitinimosi iššūkiai augi-
nant alergišką maistui vaiką buvo „tinkamų alternatyvų 
paieška“, „tinkamo mišinuko kūdikiams paieška“, „vaiko 
maitinimas šventėse, įstaigose“, „aplinkinių nuomonė“, 
„skirtingos specialistų nuomonės“, „vaiko noras valgyti 
tam tikrus produktus“ ir t.t. Nemaža dalis respondentų 
nurodė esantys nuolatinės kontrolės būsenos. Išvykos, 
šventės, renginiai tampa pavojingi alergiškam vaikui, to-
dėl užkandžius ir maistą reikia gaminti namuose, nes ne 
visi vaikiški renginiai yra pritaikyti alergiškiems vaikams.

Įvadas
Pasaulio sveikatos organizacija 2007 metais pripažino, 

kad maisto alergija tapo pagrindine vaikų epidemine liga 
išsivysčiusiose šalyse [1]. Europoje yra maždaug 17 mili-
jonų žmonių,  alergiškų tam tikram maisto produktui [2,3]. 
Kasmet 10 milijonų žmonių pasireiškia aktyvūs alerginiai 

simptomai, o mažiausiai 2,5 milijono (tai yra 1 iš 6 alergiškų) 
šie simptomai yra sunkūs [3]. Lietuvoje atliktų tyrimų duo-
menimis, iš 1558 naujagimių įsijautrinimo maistui atvejų  5,6 
proc. atvejų sudarė naujagimiai, jautrūs tam tikram maisto 
produktui [1]. Pastebima, kad alergija maistui dažniau nu-
statoma žmonėms, sergantiems kitomis atopinėmis ligo-
mis. Alergija maistui diagnozuojama 33–40 proc. vaikų ir 
jaunuolių, sergančių vidutinio sunkumo ir sunkiu atopiniu 
dermatitu ir apie 6–17 proc. vaikų, sergančių astma [4,5]. 
Įvairių autorių duomenimis, alergija maistui 2–3 kartus daž-
niau pasireiškia vaikams nei suaugusiesiems ir nustatoma 
6–8 proc. mažų vaikų (iki 3 metų), 3–5 proc. vyresnių vaikų, 
1–3 proc. suaugusiųjų [5]. Manoma, kad tai susiję su tuo, 
kad virškinimo sistemos barjeras yra nesubrendęs ir imuninė 
sistema dar negeba toleruoti maisto [1]. Maisto alergenai 
gali būti gyvūninės arba augalinės kilmės. Net mažas maisto 
produkto kiekis ar likutis jautriems vartotojams gali sukelti 
reakciją, todėl Europos Sąjungoje maisto gamintojams ir 
importuotojams yra nustatyti  sudedamųjų dalių, galinčių 
sukelti alergijas, ženklinimo reikalavimai [6]. Europoje išski-
riama keturiolika grupių alergiją ar netoleravimą sukeliančių 
medžiagų arba produktų. Tai javai, turintys tam tikros me-
džiagos (glitimo), vėžiagyviai ir jų produktai, kiaušiniai ir 
jų produktai, žuvys ir kai kurie jų produktai, moliuskai ir jų 
produktai, žemės riešutai ir jų produktai, sojų pupelės ir kai 
kurie jų produktai, pienas ir kai kurie jo produktai, riešutai 
(migdolai, lazdyno riešutai ir kt.), salierai ir jų produktai, 
garstyčios ir jų produktai, sezamų sėklos ir jų produktai, 
lubinai ir jų produktai,  sieros dioksidas ir sulfitai, kurių 
koncentracija didesnė kaip 10 mg/l, išreikšta kaip SO2 [8]. 
Mokslinių tyrimų duomenimis, maisto alergenai – pienas, 
soja, kiaušiniai, kviečiai, riešutai, žuvis ir jūros gėrybės – 
apibūdinami kaip vieni pagrindinių, sukeliančių alergiją 
maistui, tačiau pastebima, kad dažniausiai alerginės reakcijos 
prasideda ankstyvoje vaikystėje (ar kūdikystėje) ypač nuo 
kiaušinių, karvių pieno, kviečių [7]. Dažniausiai alergiją kar-
vės pienui vaikai išauga iki 3 metų amžiaus. Retais atvejais 
alergija pienui išaugama paauglystėje ar net vėliau. Alergija 
kiaušiniams pasireiškia apie 7 proc. vaikų, o provokaciniais 
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testais (tai tyrimas, kurio metu alergenas yra tiesiogiai suduo-
damas) alergija kiaušiniams patvirtinama rečiau – iki 2 proc. 
atvejų. Įdomu tai, kad net 2/3 visų teigiamų provokacinių 
testų su maistu, atliktų vaikams, sergantiems atopiniu derma-
titu, alergenas buvo kiaušiniai. Maisto alergiją gali sukelti ne 
tik pats maisto produktas, bet ir  jo sudėtyje esantys kompo-
nentai (dažikliai, konservantai, priedai ir kt.) [8]. Dėl to gali 
atsirasti kosulys, dusulys, čiaudulys, bėrimas ir sunkesnės 
reakcijos, tokios kaip kraujospūdžio, virškinamojo trakto, 
kvėpavimo sutrikimai ir net mirtis [1,9]. Moksliniais tyrimais 
įrodyta, kad vienas pagrindinių rizikos veiksnių, lemiančių 
alerginių ligų išsivystymą, yra paveldimumas [1,4,5] Tiriant 
alergiškus vaikus Vilniaus mieste išsiaiškinta, kad šeimose, 
kuriose buvo alergija sergančių šeimos narių,  maisto alergija 
sergančių vaikų buvo 2 kartus daugiau negu šeimose, kuriose 
nėra tokių asmenų [4]. Pagrindinis būdas  išvengti alergijos 
sukeltų simptomų yra nepageidaujamas reakcijas sukelian-
čių maisto medžiagų vengimas [1,5-7]. Kartais negalavimų 
atsiranda suvartojus labai mažą šių produktų kiekį, o ypač 
jautriems žmonėms kenkia netgi jų kvapas, prisilietimas [10]. 

Gydymas ir rekomendacijos priklauso nuo konkretaus maisto 
produkto ar jų grupės. Mityba turi atitikti vaiko amžių, turi 
būti užtikrintas reikiamų medžiagų kiekis, maitinimasis turi 
būti subalansuotas, kad vaikas augtų sveikas ir stiprus [9,11].  
Priešingu atveju dėl netinkamos mitybos sukelto tam tikrų 
medžiagų stygiaus silpnėja organizmo apsauginės savybės, 
vaikas pasidaro neatsparus ligoms ir dažniau serga [11]. 

Alergija maistui tampa vis didesnė problema pasaulyje. 
Atsiranda vis sudėtingesnių ir pavojingesnių reakcijų į tam 
tikrus maisto produktus, o kartu ir sunkumų šeimose. Maistui 
alergiški žmonės jaučiasi suvaržyti, riboja save, turi atsisa-
kyti mėgiamų maisto produktų, o auginant maistui alergišką 
vaiką pasikeičia ir visos šeimos maitinimasis. Dažniausiai 
tyrimai atliekami vertinant alergijos paplitimą vienam ar 
kitam maisto produktui, tačiau pasigendama tyrimų apie 
sunkumus, kuriuos patiria tėvai,  kaip pasikeičia jų ir šeimos 
maitinimosi įpročiai bei kaip apsaugoti vaiką nuo maisto, 
kuriame yra alergenų.

Tyrimo tikslas − atskleisti šeimų, auginančių maistui 
alergišką vaiką, maitinimosi problemas.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Vienmomentinis tyrimas vykdytas 2022 m. vasario 

− kovo mėnesiais. Taikant anoniminę anketinę apklausą, 
apklausti Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigas 
lankančių alergiškų maistui vaikų tėveliai. Tikslinė grupė 
– alergiškus maistui vaikus auginantys tėveliai. Anketinės 
apklausos nuorodos buvo siunčiamos į visus Kauno miesto 
lopšelius-darželius už maitinimo organizavimą atsakingoms 
specialistėms. Buvo prašoma pasidalinti nuorodomis su aler-
giškų maistui vaikų tėveliais. Apklausos metu buvo užti-
krintas respondentų anonimiškumas. Siekiant išsiaiškinti, ar 
tiriamieji atitinka tyrimo metodiką, buvo pateiktas kontrolinis 
klausimas, gavus teigiamą atsakymą,  tėvelių buvo prašoma 
toliau dalyvauti apklausoje.  

Tyrimo objektas – šeimų maitinimosi problemos auginant 
maistui alergišką vaiką. Tikslinė grupė – ikimokyklinio am-
žiaus ir alergiškus maistui vaikus auginantys tėveliai. Tyrime 
dalyvavo  80 respondentų. Daugiau nei pusė tiriamųjų (62,5 
proc.) buvo 30 - 40 m., 1/5 tiriamųjų buvo  20 - 29 m., likusi 
dalis (16,3 proc.) – vyresni nei 40 metų. Respondentų pasis-
kirstymas lyties atžvilgiu: 72 moterys ir 8 - vyrai. Didžioji 
dauguma respondentų  buvo įgiję  aukštąjį išsilavinimą (47,3 
proc. aukštąjį universitetinį, 39,8 proc. – aukštąjį neuniversi-
tetinį), o kas dešimtas (12,9 proc.) buvo įgijęs vidurinį arba 
žemesnį išsilavinimą (1 lentelė). Statistinė duomenų analizė 
atlikta naudojant statistinės analizės programinį paketą (IBM 
SPSS 26.0). Požymių dažnių pasiskirstymui analizuoti buvo 
sudarytos dažnių lentelės. 

Rodiklis Grupės Proc.
Lytis Moteris 90,6 

Vyras 9,4 
Išsilavinimas Aukštasis unversitetinis 47,3 

Aukštasis 39,8 
Vidurinis ir žemesnis 12,9 

Amžius (m.) 20-30 m. 21,3 
30-40 m. 62,5 
40-50 m. 16,3 

Vaikų amžius (m.) Lopšelio grupė (1 – 3 m.) 25,0 
Darželio grupė (3 – 6 m.) 39,0 
Priešmokyklinė grupė (6–7m.) 36,0 

1 lentelė. Respondentų charakteristika. 

1 pav. Respondentų nurodyti dažniausiai vaikus alergizuojantys 
maisto produktai
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(19,5 proc.), riešutai (14,6 proc.), kviečiai (16,5 proc.). Kiek rečiau − žuvis ir 
jos produktai, bulvės, citrusiniai vaisiai, mėsa (dažniausiai nurodyta vištiena, 
kiauliena, jautiena) (1 pav.).

2 pav. Respondentų nurodyti dažniausiai pasireiškiantys maisto alergijos 
simptomai

3 pav. Respondentų nurodyti veiksmingiausi alergijos kontrolės (gydymo) 
būdai

4 pav. Respondentų nurodyti sunkumai, auginant maistui alergišką vaiką

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Nors visi (100 proc.) apklausoje daly-

vavę asmenys nurodė auginantys maistui 
alergišką vaiką, tačiau tik 81,8 proc. res-
pondentų vaikų alergijos maistui diagnozė 
oficialiai patvirtinta gydytojo.  Pusė res-
pondentų maisto alergijos formą įvardijo 
kaip lengvą, 38,2 proc.  kaip vidutinę, o 
kas dešimtas teigė, kad jų vaikui nustatyta 
sunki alergijos maistui forma. Dauguma 
respondentų teigė pirmuosius alergijos 
simptomus pastebėję dar pirmaisiais vaiko 
gyvenimo metais: kai vaikas buvo maitina-
mas mamos pienu arba pradėjus papildomą 
maitinimą (apie 6 mėn.). Šio tyrimo rezul-
tatai panašūs su mokslinėje literatūroje pu-
blikuojamais kitų autorių duomenimis, ku-
riuose nurodoma, kad dažniausiai alergija 
maistui prasideda vaikystėje, dažniausiai 
1–2 metų  vaikams, vėliau alergijos papliti-
mas sumažėja ir stabilizuojasi suaugusiojo 
amžiuje [1]. 

Europoje dažniausiai maisto alergiją 
išprovokuoja pagrindiniai aštuoni maisto 
produktai. Jie vadinami „didžiuoju aštuo-
netu“ – tai pienas, kiaušiniai, žemės riešu-
tai, kiti riešutai, javai, žuvis, vėžiagyviai, 
soja [12]. Mūsų tyrimo duomenys atskleidė 
panašius rezultatus. Dažniausiai alergiją 
sukeliantys maisto produktai buvo pienas 
ir pieno produktai (23,8 proc.), kiaušiniai 

Alergenas Pasireiškę simptomai

Pienas ir jo 
produktai

Viduriavimas, vidurių užkietėji-
mas, pilvo skausmai, pilvo pūti-
mas, bėrimai, vėmimas

Kiaušiniai
Bėrimai, pilvo pūtimas, pilvo 
skausmas, kūno tinimas

Riešutai
Bėrimai, neaukšta temperatūra, 
anafilaksija

Kviečiai
Bėrimai, pilvo skausmai, pilvo 
pūtimas, viduriavimas

Žuvis Bėrimai, astma, anafilaksija
Soja Bėrimai

Citrusiniai 
vaisiai

Bėrimai, niežėjimas, kosėjimas, 
sloga, pilvo pūtimas, viduriavi-
mas

2 lentelė. Respondentų nurodyti maisto 
alergenai ir dažniausiai pasireiškiantys 
simptomai. 
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Mokslinėje literatūroje teigiama, kad dauguma vaikų 
„išauga“ savo alergiją, t. y. jiems išsivysto klinikinė ora-
linė tolerancija [1]. Paprastai vaikui augant išnyksta alergija 
karvės pienui, kiaušiniams, kviečiams, sojoms [1,5]. Kai 
kuriems žmonėms tam tikri simptomai gali sukelti nepa-
togius, nemalonius pojūčius. Dažniausiai maisto alergenai 
pažeidžia virškinamąjį traktą: burną, stemplę, skrandį, žar-
nyną ir kitas organų sistemas [1,13], tačiau kitiems alerginė 
reakcija gali baigtis mirtimi [14]. Pati pavojingiausia reakcija 
į alergeną yra  anafilaksinis šokas [1,15]. Alergija dažniausiai 
vaikams pasireiškė bėrimu (39,4 proc.), pilvo pūtimu (39,4 
proc.) arba pilvo diegliukais (16,2 proc.), pilvo skausmu 
(13,8 proc.),viduriavimu (11,9 proc.). Šiek tiek rečiau buvo 
nurodyti simptomai, tokie kaip vidurių užkietėjimas, aukšta 
temperatūra (iki traukulių), niežėjimas, refliuksas, slogą pri-
menantys simptomai (kosulys, sloga, čiaudėjimas) ir net 
anafilaksinis šokas (1,9 proc.) (2 pav.).

Respondentų teigimu, pienas ir jo produktai vaikams 
dažniausiai sukėlė viduriavimą, vidurių užkietėjimą, pilvo 
skausmus, pilvo pūtimą, bėrimus, vėmimą. Vaikams, kurie 
alergiški kiaušiniui, alergija dažniau pasireiškė bėrimais, 
pilvo pūtimu, pilvo skausmais, rečiau − kūno tinimu. Alergija 
riešutams dažniausiai pasireikšdavo kūno bėrimais, neaukšta 
temperatūra ir net anafilaksija. Žuviai ir jos produktams - bė-
rimais, kartais astma ir anafilaksija. Vaikams, kurie alergiški 
kviečiams, alergija dažniausiai pasireiškė bėrimais, pilvo 
skausmais, pilvo pūtimu, viduriavimu. O citrusiniai vaisiai 
vaikams sukėlė dažniausiai bėrimus, niežėjimą, kosėjimą, 
alerginę slogą, pilvo pūtimą ir viduriavimą (2 lentelė).

Kas antras respondentas, vertindamas alergijos mais-
tui kaitą, pažymėjo, kad alerginės reakcijos kinta teigiama 
linkme. Dažniausiai buvo minimos silpnėjančios alerginės 
reakcijos į alergenus bei mažėjantis alergenų skaičius. Tik 
2,7 proc. respondentų pažymėjo, kad  alerginės reakcijos į 
maisto produktus pakito neigiama linkme, t.y. pasunkėjo 
forma, padidėjo alergenų skaičius.

Mokslinėje literatūroje pažymima, kad veiksmingiausias 
alergijos maistui gydymo būdas − iš vaiko maitinimosi ra-
ciono visiškai pašalinti maisto produktus, kurie jam sukelia 
alergiją [1,5-7]. Patariama nepasikliauti vaistiniais prepa-
ratais, kurie slopina alergijos simptomus. Įrodyta, kad ligos 
simptomai išnyksta nevartojant tam tikro maisto produkto ir 
pasikartoja vėl jį suvalgius [16]. Panašūs duomenys ir mūsų 
tyrimo, kuriame, respondentų nuomone, patys efektyviausi 
kontrolės būdai auginant maistui alergišką vaiką  − griežtas 
tam tikrų maisto produktų vengimas, maisto alternatyvų 
ieškojimas, vaiko mokymas teisingai atrinkti alergiją suke-
liančius produktus. Kas dešimtas teigė, kad efektyviausias 
kontrolės būdas – vaistų vartojimas (3 pav.).

Nors šeimos mitybos kaitą (kaip veiksmingiausią gydymo 

būdą) pažymėjo tik 14,1 proc. respondentų, tyrimo duomenų 
analizė atskleidė, kad net ¾ respondentų vos tik sužinoję apie 
vaikui nustatytą  alergiją maistui greitai pakeitė visos šeimos 
maitinimosi įpročius, prisitaikydami prie vaiko mitybos. 
Dažniausiai respondentai teigė iš šeimos mitybos raciono 
eliminavę alergiją sukeliančius produktus arba juos pakeitę 
alternatyviais (atitinkamai 39 proc. ir 39 proc.). Beveik ¼ 
respondentų nurodė, kad šeimos mityba nesikeitė, t.y. šeima 
valgo kaip įprastai, tačiau vaikui maistą gamina atskirai (be 
alergenų). 

Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, kokias proble-
mas turi spręsti šeimos, augindamos maistui alergišką vaiką. 
Apibendrinus rezultatus paaiškėjo, jog išvardintus sunkumus 
galima suskirstyti į dvi grupes, t.y. sunkumai šeimos aplin-
koje ir sunkumai socialinėje, viešojoje aplinkoje. Šeimos 
aplinkoje dažniausiai įvardintos problemos buvo šeimos 
maitinimosi pritaikymas prie vaiko poreikių (23,4 proc.), 
vaiko noras valgyti tam tikrus produktus (kuriuose yra aler-
genų) (21,6 proc.) bei  žinių trūkumas, moksliškai pagrįstos 
informacijos stoka, jos prieinamumas (19,2 proc.).Vertinant 
platesniu požiūriu (socialinėje aplinkoje), dažniausiai buvo 
įvardijama alergiškų vaikų ugdymo įstaigoje maitinimo 
problema (neužtikrinamas tinkamas vaikų maitinimas, įs-
taigos nenoras ugdyti alergišką maistui vaiką, kitų tėvelių 
netolerancija ir pan.), dažnai minima buvo ir informacijos 
viešoje erdvėje stoka (ne visur nurodomi alergenai, nėra 
pateikiamos alternatyvos ir pan.), įvardijamas sunkumas ir 
skirtinga gydytojų nuomonė apie vaiko sveikatą, diagnozę 
ir gydymą; dažnai  − maitinimosi viešoje vietoje problema 
ir aplinkinių abejingumas. Nemaža dalis respondentų teigė 
jaučiantys nuolatinės kontrolės būseną: „Visada visur viską 
stebėti. Maistą, ingredientus. Išvykose, kelionėse turėti tin-
kamų užkandžių“, šventės darželiuose, vaikų gimtadieniai 
ir pan.) (4 pav.).

Stengiantis apsaugoti vaikus nuo alerginių reakcijų iki-
mokyklinėse, poilsio stovyklose, socialinės globos namuose, 
vaikų ugdymo įstaigose organizuojamas pritaikytas maitini-
mas. Pritaikytas maitinimas užtikrina tam tikro vaiko svei-
katos sutrikimo (pvz.: alergijos) nulemtų individualių maisto 
medžiagų ir energijos poreikių patenkinimą, parenkant jam 
tinkamus produktus, jų gaminimo būdą, konsistenciją, val-
gymo režimą. Vaiko alergija turi būti patvirtinta gydytojo. 
Alergiškų vaikų valgiaraščiai koreguojami atsižvelgiant į 
bendrą valgiaraštį, sudaromą maitinti visos įstaigos vaikus. 
Ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose val-
giaraščiai sudaromi vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl maitinimo orga-
nizavimo tvarkos ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo 
mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ [17]. Tiek gamintojams, tiek prekybininkams, 
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tiek ir viešojo maitinimo įstaigoms yra nustatyti reikalavimai 
dėl sudedamųjų dalių, galinčių sukelti alergijas, ženklinimo. 
Privalomas nurodyti ir išskirti maisto produktų etiketėse  
visus sudėtyje esančius alergenus (sudedamųjų dalių sąraše). 
Alergenai turi būti išskirti, pavyzdžiui, kitokiu šriftu, rai-
džių dydžiu arba fono spalva [6], kadangi net mažas maisto 
produkto kiekis ar likutis jautriems vartotojams gali sukelti 
reakciją [5].

Respondentai įvardijo pagrindinius informacijos šaltinius, 
iš kurių gauna informacijos apie alergiško vaiko priežiūrą. 
Dažniausiai minimi šaltiniai − gydytojų konsultacijos (31 
proc.), internetas (23,9 proc.), socialinius tinklus nurodė 
14,5 proc., mokslinę literatūrą, knygas 14,7 procento tyrimo 
dalyvių. 

Išvados
1. Dažniausiai vaikų alergija pasireiškė pienui ir pieno 

produktams, kiaušiniams, riešutams ir kviečiams. Kaip patį 
efektyviausią būdą auginant maistui alergišką vaiką respon-
dentai įvardijo griežtą tam tikrų maisto produktų vengimą, 
maisto alternatyvų ieškojimą, vaiko mokymą teisingai at-
rinkti alergiją sukeliančius produktus bei šeimos mitybos 
kaitą.

2. Dažniausiai įvardijamos problemos: alergiškų vaikų 
maitinimo ugdymo įstaigoje problema (neužtikrinamas tin-
kamas vaikų maitinimas, įstaigos nenoras ugdyti alergišką 
maistui vaiką, kitų tėvelių netolerancija ir pan.), informaci-
jos viešoje erdvėje, maitinimosi viešoje vietoje problema ir 
aplinkinių abejingumas.
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PECULIARITIES OF FAMILY NUTRITION 
IN RAISING A CHILD ALLERGIC TO FOOD

K. Žalnieraitienė, A. Žukauskaitė
Keywords:  Food allergy, children, food, difficulty, family.
Summary
The growing number of children with food allergies shows that 

this is an important issue in society. There are increasingly com-
plex and dangerous reactions to certain foods.
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This problem creates challenges and difficulties for families. 

People and children who are allergic to food feel constrained, limit 
themselves and change their family lifestyle, especially their ea-
ting habits. The object - the peculiarities of family nutrition when 
raising a child allergic to food. The aim - to reveal the peculiari-
ties of family nutrition when raising a child allergic to food. 2022 
February - March a questionnaire survey (quantitative study) was 
conducted using a questionnaire. The participants of the study 
were the parents of all kindergartens in Kaunas, and children with 
food allergies (80 respondents were interviewed). Results shows, 
that almost half of the respondents described the child’s form of 
food allergy as mild. The most common allergies were: milk and 
dairy products, eggs, nuts and wheat. It also turned out that only 
18.3 per cent. the diet of the respondent families did not change, 
eat as usual, but prepare food for the child separately (without al-

lergens). The most frequently mentioned family nutrition challen-
ges in raising a child allergic to food were: “Finding the right al-
ternatives”, “Finding the right mix for babies”, “child feeding the 
holiday, in institutions”, “People’s opinions”, and “Different opi-
nions of specialists”, “The child’s desire to eat “ etc. A significant 
number of respondents indicated that they were in a state of cons-
tant control. Trips, celebrations, and events become dangerous for 
an allergic child. Therefore, when raising a food-allergic child, 
snacks and food should be prepared at home, because not all chil-
dren’s events are suitable for children with allergies.
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