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Vasarą laikas tarsi sulėtėja. Mažiau
kamščių, mažiau skubėjimo, mažiau
eilių. O tai reiškia daugiau laiko ir
didesnį norą pasimėgauti vasariškais
rytais. Skirti daugiau laiko sau ir
savo poreikiams. Paskaityti knygą ar
pabėgioti. PAPUSRYČIAUTI.
Maistingi pusryčiai yra fizinės ir emocinės
energijos
užtaisas,
užtikrinantis
gerą
savijautą visai dienai.
Todėl prieš jūsų akis - „Gardėsio“ lėtų pusryčių
žurnalas, kuris įkvėps naujų idėjų gardiems,
maistingiems
ir
kokybiškiems
vasaros
pusryčiams.
Dažnai kaip pusryčių pagrindą renkamės
dribsnius, košes ar sumuštinius. Ar žinote, kas
gali sieti šiuos pusryčių pasirinkimus? Išduosime
–avižos! Norėdami aprūpinti organizmą avižose
esančiais naudingais mikroelementais, nuo
šiol galime rinktis ne tik avižinius dribsnius,
košę, bet ir sumuštinių duoną! Juk pusryčių
sumuštiniai suteikia galimybę eksperimentuoti,
kurti, bandyti, jungti. ŽAISTI. Mes įsitikinę, kad
pusryčiai turėtų būti tarsi žaidimas, suteikiantis
kiekvienai dienai vis kitą atspalvį. Todėl sukūrę
naująją „Gardėsio“ AVIŽŲ duoną viliamės,
jog kiekvieno ryto nuotaika, muzika, oras ir
planai leis paprastą pusryčių sumuštinį paversti
nepaprastu. Kasryt atrasti jį iš naujo.

Šio žurnalo puslapiuose mitybos specialistas
Rimantas
Stukas
papasakos,
kodėl
pusryčių sumuštinis tinka tiek norintiems
eksperimentuoti, tiek besirūpinantiems savo
figūra. Sužinosite tikrų pusryčių herojų istorijų:
bėgiko ir sveikos gyvensenos entuziasto Igno
Dombrauskio, stilistės Irinos Cybinos, modelio
Julijos Steponavičiūtės ir tinklaraštininkės
Aistės Jūrės mintys taps vaizduotės atspirties
tašku atrandant savo pusryčius. IŠ NAUJO.
Linkime lėtų, kokybiškų, maistingų ir kūrybiškų
pusryčių.
Visada Jūsų,
„Gardėsio“ duonos meistrai
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MITYBOS EKSPERTO DR. RIMANTO STUKO PATARIMAI,
KĄ VERTINGIAUSIA RINKTIS PUSRYČIAMS
Daugelis mitybos specialistų vieningai
sutaria, kad pusryčiai turėtų sudaryti dienos
energijos pagrindą. Tačiau pastaruoju
metu pusryčių įpročiai keičiasi: anksčiau
jie buvo neįsivaizduojami be sumuštinių,
o šiandien dėl įvairių dietų duonos
produktų darosi madinga atsisakyti.
Tačiau mitybos specialistas prof. dr.
Rimantas Stukas teigia, kad sumuštinis –
universaliausias pusryčių patiekalas, kuris
suteikia kūrybinę laisvę eksperimentuoti.
Todėl, pasirinkę tinkamus ingredientus,
sukursite
maistingus
pusryčius,
patiksiančius
kiekvienam
šeimos
nariui – tiek skubančiam, tiek
besirūpinančiam savo figūra.

VU Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos
katedros vedėjas R. Stukas pabrėžia, kad
pusryčių sumuštinis nuvertinamas nepelnytai
– nei pusryčių košė, nei dribsniai tokio plataus
skonių spektro nesuteikia.
„Pusryčių sumuštinis yra universalus dėl keleto
dalykų – skonių įvairovės ir patogumo. Visų
pirma, valgydami sumuštinius, kiekvieną dieną
galime gauti skirtingų medžiagų: vieną dieną tai
sumuštinis su kvietine duona, varške ir uogomis,
kitą – su rugine duona, lašiša ir sūriu. Antra,
sumuštinį patogu susipakuoti ir pusryčiauti
skubantiems – ne tik namuose, bet ir mokykloje,
universitete ar darbe. Valgydami košes ar
kiaušinienę tokio patogumo ar universalumo

neturėsime“, – sumuštinių privalumus akcentuoja
profesorius.
Kadangi
pagrindinė
sumuštinio
sudedamoji
dalis yra duona, nuo jos pasirinkimo labai
priklauso ir sumuštinio maistinė vertė. R. Stukas
akcentuoja avižų miltų duonos naudą, kuri jo
rekomenduojamoje duonos pasirinkimo piramidėje
atsiduria prie maistingiausiųjų.
„Šiandien duonos ir kepinių pasirinkimas yra
didžiulis, tačiau daugelis mitybos specialistų
sutaria, kad vertingiausia – ruginė ar pilno grūdo
duona, praturtina sėklomis ar grūdais, todėl ją
siūlyčiau rinktis dažniausiai. Tačiau ir avižinė
duona maistingumu nenusileidžia, be to, tinka
skaičiuojantiems kalorijas ir saugantiems savo
figūrą. Avižos – mėgstamas pusryčių ingredientas,
bet jas dažniau valgome kitu pavidalu: renkamės
dribsnius, košes ar batonėlius. Nuo šiol rinkoje
yra ir avižų duonos pasirinkimas, pavyzdžiui,
„Gardėsio“ avižų duona su pilno grūdo avižų
miltais, kuri labai maistinga, tačiau turi mažiau
kalorijų. Kiti duonos gaminiai taip pat maistingi,
bet, pavyzdžiui, bandeles rekomenduočiau rinktis
rečiau, tik pasilepinti“, – teigia R. Stukas.
Mitybos specialistas priduria, kad avižiniuose
miltuose taip pat yra ir beta gliukanų – tai viena
iš tirpių skaidulų rūšių, kurių negauname su jokia
kita duonos rūšimi. Avižose taip pat gausu kalio,
fosforo, magnio, cinko, chromo, kobalto, vitaminų,
tad avižų duona yra puikus mineralinių medžiagų ir
vitaminų šaltinis.
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kiekviena
Mitybos
specialistas
rekomenduoja
maistingo sumuštinio pusryčiams idėjas,
patiksiančias kiekvienam šeimos nariui: tiek
besirūpinančiam savo figūra, tiek norinčiam
pavalgyti sočiau, tiek ir skubančiam į pamokas.

1.Vasariškas bei gardus pusryčių sumuštinis,
besirūpinančiam figūra.
Saugantiems savo figūrą R. Stukas rekomenduoja
rinktis sumuštinius su avižų duona, kurioje ne
tik mažiau kalorijų, bet ir gausu angliavandenių,
augalinių baltymų ir su avižomis gaunamų
maistingų medžiagų odos grožiui.

detoksikacinių savybių, o avokaduose esantys
riebalai svarbūs odai. Pagardinti sumuštinį dar
galite ir riešutais, kurie praturtins organizmą
geraisiais riebalais bei suteiks ilgalaikį sotumo
jausmą“, – teigia prof. R. Stukas.

„Pavyzdžiui, moterims, besirūpinančioms savo
kūno linijomis ir išvaizda, rekomenduočiau
vasarišką pusryčių sumuštinį su avižų duona,
varškės sūriu, daržovėmis, rozmarinu bei
granatų
sėklomis.
Pusryčiams
vasariško
skonio bei gaivumo suteiks šviežių agurkų bei
avokadų kombinacija. Agurkai ypač aktualūs dėl

Be to, profesorius pabrėžia, kad kiekviena
savo išvaizda besirūpinanti dailiosios lyties
atstovė turėtų žinoti, kad avižos tinka ir
grožio puoselėjimui – skaisčiai odai, gražiems
plaukams, sveikiems dantims ir nagams. Tad,
anot R. Stuko, galima teigti, jog avižos yra
gražios išvaizdos garantas.

2.Sotus pusryčių sumuštinis, ieškantiems
energijos užtaiso.
Kad alkis nekamuotų iki pietų, R. Stukas
rekomenduoja rinktis dvigubą sumuštinį su
„Gardėsio“ avižų duona, kuri suteiks sotumą bei
organizmą aprūpins angliavandeniais.
„Dvigubas sumuštinis – puikus pasirinkimas,
norintiems pasisotinti ilgesniam laikui. Siūlyčiau jį
pagardinti neriebiu kumpiu ir sūriu, suteiksiančiu
organizmui būtinų baltymų. Žinoma, nepamirškite
ir daržovių bei salotų, kurios sumuštiniui pridės
vasariškos gaivos bei vitaminų. Norintiems
įdomesnio skonio, rekomenduoju rinktis keptus
pievagrybius“, – pataria R. Stukas. Anot mitybos
specialisto, šiam sumuštiniui puikiai tinka avižų
duona, nes, be sotumo jausmo, ji gali padėti
išvengti tam tikrų sveikatos sutrikimų.
„Būtent avižų duonoje esantys beta gliukanai
pasižymi ypatingai organizmui naudingu poveikiu
– jie padeda cholesterolio koncentracijos ir cukraus
kiekio kraujyje reguliavimui, mažina ne tik širdies,
kraujagyslių, bet ir vėžio susirgimų riziką. Šių
sutrikimų prevencija dažnai aktuali vyrams, tad
sumuštiniai su avižų duona gali tapti ne tik gardžiu,
bet ir sveikatai naudingu patiekalu“, – komentuoja
profesorius R. Stukas.
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3.Maistingi pusryčiai veikliam ir skubančiam.
Kadangi jauniems žmonėms tenka dirbti
intensyvų protinį darbą, mokytis, svarbiais
tampa ingredientai, suteikiantys energijos
bei skatinantys protinę veiklą. R. Stuko
rekomenduojama sumuštinių idėja jaunuoliams
– suvožtinis su avokadais, pomidorais, riešutais
bei špinatais.
„Suvožtinis, pagardintas avokadais, yra vertingas
ne tik dėl skonio, bet ir savo savybių – avokadų
sudėtyje esančios polinesočiosios riebalų rūgštys
gerina atmintį ir veikia gebėjimą greitai priimti
sprendimus. Špinatai turi labai daug vitaminų, o
juose esantis vitaminas K palaiko sveiką nervų
sistemą ir esmines smegenų funkcijas. Be to,
jeigu sumuštinį ruošite su avižų duona, iš jos
papildomai gausite ir A, E, B1, B2, B6 vitaminų“,
– aiškina profesorius R. Stukas.
Nuolat skubantiesiems ir aktyvų gyvenimo būdą
gyvenantiesiems rekomenduojama gamintis
dvigubą sumuštinį, kad jis būtų ne tik gausus
energijos suteikiančių angliavandenių, bet ir
lengvai susipakuojamas išsinešti.

Malonu
Įvairios bandelės

Paprasta

Paprasta kvietinė duona
(be priedų), batonas

Maistinga
Pilno grūdo, rugių ar
avižų miltų duona
(be priedų)

Praturtinta

Duona, praturtinta grūdais,sėklomis,
daržovėmis, selėnomis ar kitais
turtingos maistinės vertės priedais

4.Žaismingas bei gardus pusryčių patiekalas
vaikams.
Anot R. Stuko, jau nuo vaikystės reikia pratinti vaiką
pusryčiauti, nes viena iš vaikų mitybos ydų yra ta,
kad mokiniai nevalgo pusryčių. O smegenims reikia
energijos, kitu atveju darbingumas jau pirmųjų
pamokų metu mažėja. Kadangi vaikai dažnai būna
išrankūs, pusryčiai turėtų būti ne tik maistingi, bet
ir gražiai, žaismingai atrodyti. Prof. dr. R. Stukas
rekomenduoja vasarišką bei gardų receptą –
sumuštinius su uogomis.
„Ant „Gardėsio” avižų duonos riekelės užtepkite
baltą kreminį sūrelį, kuriame gausu baltymų.
Kadangi vaikai „valgo akimis“ svarbu, jog
sumuštinis atrodytų spalvingai, tad jį pagardinkite
vasariškomis bei ryškiomis uogomis – braškėmis,
šilauogėmis ar trešnėmis. Pabaigai, sumuštinį galite
pagardinti šviežiu medumi, kuris suteiks natūralaus
saldumo. Gardūs sumuštiniai su sveikatai palankiais
ingredientais garantuos maistinių medžiagų
įvairovę“, – sumuštinių receptu vaikams dalinasi
profesorius.
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„MODELIAI IRGI VALGO DUONĄ.”

„Dalis žmonių vaikosi figūros idealo,
kadangi kaimynas savo „Instagram“
paskyroje įkėlė nuotrauką su dailesniu
pilvuku. Tačiau tikroji grožio paslaptis
tiek manekenės, tiek bet kokio
žmogaus gyvenime – meilė sau ir
mėgavimasis maistu“, – teigia vienas
garsiausių Lietuvos modelių Julija
Steponavičiūtė. Naujos „Gardėsio“
avižų duonos projekte sudalyvavusi
jauna moteris dalijasi patarimais, kaip
išsaugoti ne tik dailią figūrą, skaisčią
odą, bet ir nealinant savo organizmo
harmoningai siekti užsibrėžtų tikslų.

paskyroje įkėlė nuotrauką su dailesniu pilvuku
ir negalima pasirodyti prasčiau. Tačiau kam iš
tiesų siekiama pasirodyti, tam kaimynui? Tai
labai daug tuštybės turinti mada.

Kaip manote, ar sveika gyvensena ir
rūpinimasis savo kūnu šiandien nėra mados
reikalas?
Manau, kad šiandien dalis žmonių vaikosi figūros
idealo, kadangi kaimynas savo „Instagram“

Jūs dirbate modeliu. Dažnai apie šios profesijos
atstovių mitybos įpročius girdime įvairių mitų,
ar juose yra tiesos?
Taip, tokių kalbų išties girdime, tačiau valgymo
sutrikimai nėra gamtos nulemta modelio

Kita dalis žmonių tiesiog sportuoja savo
malonumui ir atsipalaidavimui, o išvaizda dailėja
natūraliai. Ir imu pastebėti, kad tokių žmonių
daugėja, sąmoningumas tikrai auga. Atsiranda
vis daugiau informacijos apie subalansuotos
mitybos bei judėjimo naudą organizmui, galų
gale žmonės ir patys ją pajaučia. Rūpinkis savimi
ir kūnas tau atsidėkos su kaupu. Galbūt net
poilsis naktį bus kokybiškesnis.

profesijos dalis, su tokiomis problemomis,
deja, galime susidurti kiekvienas. Pikantiškos,
liežuvautojams įdomios informacijos galime
iškasti bet kur, tačiau dažniausiai taikomasi
sujuodinti tai, kas daugelio yra idealizuojama.
Lygiai tą patį galiu pasakyti ir apie modelių
gyvenseną – tik nuo tavęs priklauso, kokį
sprendimą priimsi, kokiu keliu pasuksi.
Todėl aš pati maitinuosi subalansuotai:
stengiuosi valgyti kuo įvairesnius produktus,
nevartoti pusfabrikačių, itin perdirbtų produktų,
geriu daug vandens, vartoju mažai alkoholio, o
svarbiausia – nebadauju. Leidžiu sau pasimėgauti
tiek natūraliais saldumynais, tiek kepiniais ar
duona. Papildomi kilogramai visuomet gali
grėsti, tačiau daugelis pamiršta, jog palaikyti
tam tikrą kūno tonusą ir sudėjimą yra viena
esminių modelio darbo dalių. Taip ir dirbu – per
sportą bei mitybą.
Dar rašote sveiko maisto receptų ir patarimų
tinklaraštį. Kiek iš tikrųjų kasdien lieka laiko
sveikai gyvensenai, mitybai?
Subalansuota mityba rūpinuosi kasdien –
stengiuosi bent kartą per dieną valgyti namuose
gamintą maistą. Mano namuose visuomet yra
ingredientų, skirtų greitai paruošiamam sveikam
užkandžiui: avokadas, ruginė duona, vaisiai,
migdolų sviestas, natūralus karvės pieno arba
kokosų jogurtas, granola. Taip pat įvairios
kruopos bei ankštiniai produktai, kuriuos labai
paprasta įmaišyti į salotas ar sriubas, patiekti

Pusryčių metas man
asocijuojasi su ramybe,
lėtu įsijungimu į darbingos
dienos tėkmę.

kaip garnyrą prie kiaušinių, žuvies, vištienos
krūtinėlės, tofu sūrio ar daržovių. Apskritai man
patinka skirti laiko sau. Mielai atsikelsiu anksčiau
vien tam, kad ramiai pasimėgaučiau pusryčiais,
puodeliu matcha arbatos su ryžių pienu ir 15
minučių pamedituočiau.
Ką jums reiškia lėti ir maistingi pusryčiai?
Pusryčių metas man asocijuojasi su ramybe,
lėtu įsijungimu į darbingos dienos tėkmę. Ar
tai būtų lėtas mėgavimasis arbata, ar namuose
pagamintais pusryčiais – tokia dienos pradžia
labai maloniai nuteikia. Pusryčiams dažniausiai
valgau skrebutį su avokadu, įvairiomis sėklomis,
druska ir citrinos sultimis. Taip pat gaminu

bananinius blynelius iš grikių miltų arba
kiaušinius (dar geriau – skrebutis su avokadu
ir be lukšto virtas kiaušinis). Stengiuosi, kad
mano pusryčiams nestigtų baltymų, riebalų ir
sudėtingųjų angliavandenių, kurių dėka ilgai
išliekame sotūs. Noriu, kad energijos užtektų
ilgam ir prabėgus ne pilnai valandai vėl
nekankintų alkio jausmas, kas dažnai nutinka
užvalgius lengvai skaidomų ir stipriai saldintų
angliavandenių.
Minėjote, kad mėgstate skrebučius. Kaip
dažnai apskritai valgote duoną pusryčiams?
Tiesa, rytais labai dažnai gaminuosi avokado
skrebutį, todėl duonos namuose turiu beveik

visuomet. Mėgstu raugu kildintą duoną arba
duoną, kuri praturtinta sėklomis bei įvairiais
grūdais, kurioje gausu skaidulinių medžiagų,
prisidedančių prie lėtesnio energijos išsiskyrimo
virškinant maistą.
Manau, kad šiandien duona, taip pat ir
angliavandeniai apskritai, dažnai nuvertinami
nepelnytai. Angliavandeniai, baltymai bei riebalai
yra vienodai svarbios maistinės medžiagos,
tik reikėtų pasirinkti kokybiškus produktus, iš
kurių šias medžiagas gausite. Duona, kurioje
gausu skaidulų ir sudėtingųjų angliavandenių,
suteiks greitesnės „sprogstamosios“ energijos,
o avokadas arba lašiša, su kuriais tą duoną
valgysite – ilgą sotumo jausmą. Po tokių
pusryčių arba užkandžių ne tik turėsite
energijos visiems numatytiems darbams, bet ir
aprūpinsite raumenis reikalingomis statybinėmis
medžiagomis. Svoris auga nuo maisto pertekliaus
ir stypsojimo priešais televizoriaus ekraną, o
ypač, girdėjau, nuo niurzgėjimo (šypsosi).
O kaip vertinate rinkoje neseniai pasirodžiusią
avižų miltų duonos alternatyvą?
Avižų visuomet rasite mano virtuvėje, nes tai
puikus energijos šaltinis, ypač kai košėms ar
blynams kepti naudojamos pilno grūdo avižos.
Jose gausu skaidulų, taip pat ir augalinės kilmės
baltymų, geležies. Avižinė duona man taip pat
labai patinka, ypač ją paskrudinus toast’eryje
ir užtepus migdolų ar kitokio jūsų mėgstamo
riešutų sviesto. Man, kaip avižų mėgėjai, buvo
įdomu išbandyti ir „Gardėsio“ avižų duoną –

džiugu, kad atsiranda vis daugiau alternatyvių ir
maistingų duonos gaminių. Dabar galima rinktis:
vieną dieną košė, kitą dieną avižų duona.
Be to, avižų duona yra mažiau kaloringa, nei
įprasta kvietinė ar ruginė duona, tad ji tiks ir
tiems, kurie atidžiau skaičiuoja kalorijas. Ją
rekomenduojama rinktis ir besirūpinančioms
savo oda – avižos turi daug savybių, prisidedančių
prie odos būklės gerinimo, jos skaistumo.
Apibendrinant – patarkite moterims kaip
mados pasaulio atstovė – kokį gyvenimo būdą
propaguoti ir ką valgyti, kad jos būtų gražios
ir stilingos bei savimi pasitikinčios?
Mano grožio paslaptis – jaučiuosi mylima ir
mylinti. Manau, kad iš šito jausmo išauga visas
glėbys gražiausių emocijų. Pradedu vis labiau
vertinti lėtesnį gyvenimo ritmą, akivaizdžiai
matau kaip, patiriant mažiau streso, skaistėja
oda, nesinori savęs guosti maistu ir iš esmės
sustiprėja sveikata.

Graži yra kiekviena moteris, tik kai kurios
tą grožį slepia po nepasitikėjimo kauke.
Skirkite laiko sau: pradėkite medituoti,
vietoj naujos palaidinės įsigykite kokybiškų
maisto produktų, judėkite - vakarais išeikite
pasivaikščioti, rytais skirkite dvidešimt
minučių mankštai. Būkite čia ir dabar bei
išgyvenkite tai visa širdimi.

QUIZ‘AS apie pusryčius:

1. Kiek laiko skiriate pusryčiams?
30 minučių.
2. Mėgstamiausia vieta pusryčiauti:
Namie, savo virtuvėje.
3. Baisiausi pusryčiai gyvenime:
Be lukšto virtas kiaušinis su kietu tryniu ir viską
„užmušančiu“ acto skoniu.
4. Idealių pusryčių scenarijus:
Saulės spindulių apšviestas stalas ir daugybė
dalinimuisi skirtų patiekaliukų: be lukšto
virti kiaušiniai, duonos skrebučiai, avokadas,
jogurtas, kelios naminės granolos rūšys, uogos,
kruasanai, rūkyta lašiša.
5. Žmogus, su kuriuo svajoju papusryčiauti.
Labai norėčiau dar kartą papusryčiauti su jau
anapilin iškeliavusiu savo seneliu. Įdomu, ar
jo firminė kiaušinienė vis dar atrodytų pati
skaniausia pasaulyje.

JULIJOS RECEPTAS PUSRYČIAMS
Ingredientai:
• „Gardėsio“ tamsi avižų duona
• Humusas
• Švieži špinatai, morkos, raudongūžis kopūstas
• Orkaitėje keptas sviestinis moliūgas
• Keptas kiaušinis skystu tryniu
• Bazilikas, saulėgrąžų daigai, sezamų sėklos
• Druska ir pipirai
• Sviesto arba aliejaus kepimui
Gaminimas:
1. Ant „Gardėsio“ avižų duonos tepame humusą,
dedame šiek tiek špinatų, morkos, raudonojo
kopūsto. Ant viršaus dedame kelias orkaitėje
kepto sviestinio moliūgo riekeles (aš dažnai kepu
moliūgą ir pasilieku jo šaldytuve štai tokiems
atvejams) ir apibarstome sezamų sėklomis.
2. Įkaitintoje keptuvėje ištirpiname sviesto
gabalėlį arba įpilame šiek tiek aliejaus ir įmušame
kiaušinį. Kepame kol šis traškiai apskrunda, bet
lieka su skystu tryniu.
3. Padailiname apvalią kiaušinio formą ir dedame
ant sumuštinio. Barstome druska bei pipirais,
puošiame baziliko lapeliais bei saulėgrąžų
daigais.

6. Sveikiausi pusryčiai yra?
Sveikiausi pusryčiai – tie, kurių labiausiai norisi
tądien. Tik atmetus visokiausius kaloringus
užtepus ir perdirbtus cukraus sirupus.
7. Skaniausias pusryčių sumuštinis yra?
Su daug daržovių, naminiu humusu ir keptu
kiaušiniu skystu tryniu.

Daugiau pusryčių idėjų ieškokite:
www.facebook.com/duonosvalgytojai

Ignas Dombrauskis
„ESU PRIKLAUSOMAS
NUO SUMUŠTINIŲ.”

Ar tikrai sveika mityba ir sveika
gyvensena turi varginti? Ar būtina
atsisakyti
duonos,
kepinių
ir
saldumynų, jeigu nori numesti svorio
ir būti žvalus? Tinklaraščio „Bėgiko
užrašai“ autorius, sporto ir sveikos
bei aktyvios gyvensenos entuziastas,
buvęs treneris Ignas Dombrauskis
teigia, kad visai tai – mitas. Naujos
„Gardėsio“ avižų duonos projekte
sudalyvavęs jaunas vyras dalinasi
savo filosofija ir pataria, kodėl svarbu
papusryčiauti, kaip išmokti klausytis
savo kūno ir kaip keisti gyvenimo
būdą, kad šis procesas taptų ne kančia,
o malonumu.
Tad kaip reikėtų pradėti keisti gyvenimo būdą
– kaip pradėti sveikiau maitintis ir sportuoti?

Mano požiūriu reikia į pokyčius žiūrėti per
paprastumo prizmę (šypsosi). Tai, visų pirma, turi
būti patogu ir teikti malonumą. Pavyzdžiui, aš
dažniausiai ryte valgau košes arba sumuštinius,
prieš pietus – bananus arba obuolius, nes tai yra
paprasta ir patogu. Aš linkęs galvoti, kad reikia
gyventi pagal save, susikurti patogų gyvenimą,
kad galėtum pasidžiaugti. Pamenu, kai pas mane
į treniruotes ateidavo naujokai, aš sakydavau,
kad pirmą valandą jau turi būti „faina“. Jeigu
ne, tai galima išeiti ir nebegrįžti. Į visus kitus
dalykus, taip pat ir mitybą, žiūriu panašiai.
Kartais žmonės, dar tik vos pradėję sportuoti,
jau sako, kad nori keisti ir mitybą. Tačiau
nauja fizinė veikla tiek organizmui, tiek pačiai
kasdienei rutinai yra šokas. Tuomet kai laukia ir
kardinalūs mitybos pokyčiai, ilgai netrukus ima
svirti rankos.

Todėl svarbu imtis pokyčių
palaipsniui, o ne viską
keisti vienu metu.

Pavyzdžiui, pradėkite kas rytą panašiu metu
valgyti maistingus pusryčius – tai jau bus didelis
žingsnis.
Kodėl manote, kad pusryčiauti yra svarbu?
Aš manau, kad jeigu mes ryte nepavalgome,
tada ir diena prasideda „viena koja“: pusiau nėra
jėgų, pusiau viskas chaose. Man nuo vaikystės
pusryčiai yra esminis dienos maistas. Svarbesnis
už pietus ir vakarienę.
Man tai energija visai dienai. O jei ir ne visai,
tai bent jau pačiai produktyviausiai dienos daliai
– rytui. Tą ir su mylimąja Aurelija bandome
puoselėti savo šeimoje.
Ką Jūs pats dažniausiai valgote pusryčiams?
Darbo dienomis dažniausiai šeimoje renkamės
košes: grikių, avižų ar manų. Kai turime daugiau
laiko, ypač savaitgaliais, eksperimentuojame
su sumuštiniais. Apskritai, man sumuštiniai
yra vienas mėgstamiausių patiekalų, nes juose
gali būti daug ingredientų (juokiasi). Tikrai
negalėčiau įsivaizduoti lėtų savaitgalio pusryčių
be maistingo sumuštinio.
Tačiau vyrauja mitas, kad sportuojantiems ar
metantiems svorį duonos reikėtų atsisakyti?
Aš nesu dietologas, tačiau iš mano pusės šis
mitas skamba keistai. Aš manau, kad visą
racioną reikia stebėti: kiek jame riebalų,
angliavandenių ir baltymų, todėl į sumuštinių ar
duonos atsisakymą aš žiūrėčiau „kreivai“. Be to,

bent mano galva, duona yra vienas pagrindinių
maisto produktų mitybos piramidėje. Tad kodėl
ji turėtų būti nesvarbu? Aš net vaikams į jų pietų
dėžutes įdedu džiovintos duonos, kad dieną
jie turėtų, ką pagraužti. Duona – tai puikus
energijos šaltinis kiekvienam.
Dažniausiai žmonės turi galvose sumuštinio
suvokimą, kad jame yra pritepta daug sviesto,
riebios mėsos, majonezo, kai iš tiesų gali
pasidaryti sumuštinį daug lengvesnį ir labai
skanų. Tad jei margariną pakeistume trintu
avokadu, žemės riešutų sviestu, manau, kad
pasidarytų lengviau. Gal ne tik pilvui, bet ir
galvoje? (šypsosi).
Tad kokius sumuštinius Jūs renkatės savo
šeimoje?
Sumuštinius mes valgome bent du kartus per
savaitę ir jie būna labai įvairūs, priklausomai
nuo šeimos narių, kurie yra tikros asmenybės su
savo skoniu (šypsosi). Juk sumuštinis yra labai
universalus – tu gali vieną kartą pasidaryti jį
rimtą ir sotų, kitą kartą – kaip desertą. Čia ir yra
tas sumuštinio žavesys, kad tu gali jį pritaikyti
skirtingoms progoms ir skirtingoms situacijoms
– jeigu skubi, tu gali jį ir išsinešti, jeigu turi
daugiau laiko, gali pasidaryti sotesnį.
Ir tikrai neimsiu tikinti, kad mūsų šeimoje
renkamės tik pilnagrūdę duoną ir tik su sėklomis,
kaip dabar madinga. Taip, ji maistinga, tačiau,
pavyzdžiui, mūsų vaikams labai patinka batonas
ar balta duona su riešutų sviestu.

Šiuo metu rinkoje atsiranda ir kitokios duonos
– su avižų miltais. Ką manote apie tokį
pasirinkimą?
Avižos yra labai maistingos – tai didelis
angliavandenių šaltinis. Ką jau kalbėti apie
skaidulas, vitaminus ar antioksidantus, todėl
avižinė duona – puikus pasirinkimas. Kadangi
pats neseniai ragavau naujosios „Gardėsio“
duonos iš pilno grūdo avižų miltų, galiu ją
rekomenduoti aktyviai gyvenantiems žmonėms.
Juk yra sakoma, kad avižos yra maistingesnės
negu kvietiniai miltai, tad jos gali tapti puikiu
maistu sportuojantiems. Pavyzdžiui, jeigu nespėji
pavalgyti avižinės košės, tai beveik tas pačias
medžiagas gali gauti su sumuštiniais, ruoštais
iš avižinės duonos. Nes tai ir yra smulkintos
avižos, tik paruoštos kitu formatu.
Be to, avižos garsėja tuo, kad jos turi ne
tik angliavandenių, bet ir baltymų. Tai jeigu
dažnai sumuštinį mes įvardijame kaip maistą
prieš treniruotę, nes jis suteikia energijos, tai
sumuštinis su „Gardėsio“ avižine duona gali
tapti ir patiekalu po sporto. Ypač, jeigu pasirenki
sumuštinį tokiais priedais kaip varškės sūris ar
liesa vištienos krūtinėlė.
Apibendrinant, koks būtų Jūsų sveikos
gyvensenos credo?
Aš esu vienas tų žmonių, kuris valgo viską. Už
tai, žinoma, atidirbinėju bėgdamas kasdien –
vien per šiemet jau nubėgau 1700 kilometrų.
Dažnai su mašina mažiau nuvažiuoju (šypsosi).

Tad bent aš nežiūriu į mitybą, kaip į atskirą
gyvenimo elementą, ji yra visko dalis. Todėl
mėtytis patarimais nelabai mėgstu, nes dažnai
nežinau kitų žmonių gyvenimo ritmo. Tačiau,
kai kas nors klausia, atsakau du pagrindinius
savo principus: gerti daug skysčių ir valgyti 4-5
kartus per dieną, t. y. 3 pagrindiniai valgymai ir
priešpiečiai bei pavakariai ar užkandžiai.
Tai elementarios taisyklės, nuo kurių pradėjus
galima labai daug. Ir tai nėra nieko sudėtingo.
Turbūt didžiausia problema yra ta, kad žmonės

pokyčių nori iš karto, nes šiandieniniame tempe
mes pripratę viską gauti nedelsiant. Tačiau
nereikia savęs spausti labai į griežtus rėmus, nes
kuo labiau tu save ribosi, tuo didesnė tikimybė,
kad atsibos ir viską mesi. Kiek iš to noro ir kiek
iš to džiaugsmo, tai irgi didelis klausimas. Tad
neskubėkite ir leiskite sau valgyti viską, kas
patinka. Pavyzdžiui, jeigu renkatės sumuštinius,
rinkitės su maistinga duona, avokadais ir
šviežiomis daržovėmis – štai jums mažas žingsnis
į priekį (šypsosi).

QUIZ‘AS apie pusryčius:

1. Kiek laiko skiriate pusryčiams?
Gaminimui – 20 min. Valgymui 30 min.
Priklauso nuo vaikų nuotaikos (šypsosi).
2. Mėgstamiausia vieta pusryčiauti:
Dvi vietos – namai (balkonas), miegantis
miesto centras / senamiestis.
3. Baisiausi pusryčiai gyvenime:
Kai jų nėra.
4. Idealių pusryčių scenarijus:
Svarbiau ne eiga, o kaip viskas vyks, tad aš
renkuosi – lėtai ir su šypsena.
5. Žmogus, su kuriuo svajoju papusryčiauti:
Čia mano svajonė išpildyta. Jų prieš mėnesį
pasidarė net 4. Taip, kalbu apie savo šeimą.
6. Skaniausias pusryčių sumuštinis yra?
Man pakaktų, kad būtų sumuštinis. Kita –
detalės. Šią akimirką – skrudinta duona,
trintas avokadas ir vyšniniai pomidorai,
apipilti alyvuogių aliejumi.

Daugiau pusryčių idėjų ieškokite:
www.facebook.com/duonosvalgytojai
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„VALGYTI PUSRYČIUS
DAROSI MADINGA.”
Naujos vietos pusryčiauti, ilgesni ir
sotesni pusryčių meniu, sumuštinių
kultūra, skandinaviškų pusryčių mada
– visa tai, anot stilistės Irinos Cybinos,
Lietuvoje smarkiai populiarėja kartu
su sveikos gyvensenos tendencijomis.
Naujos „Gardėsio“ avižų duonos
projekte sudalyvavusi stilistė dalinasi
mintimis apie pusryčių madas ir teigia,
kad stilingas žmogus – tai ne tik rūbai,
bet ir rūpinimasis savimi.

kurie valgo pusryčius, jaučiasi geriau: pagerėja
savijauta, atsiranda daugiau energijos, krenta
svoris. Juk kai sočiai pavalgai ryte, vakare tiek
nebesinori. Tai matau, kad su sveika gyvensena
ateina ir supratimas, kad pusryčiai yra viena iš
svarbiausių dienos dalių. Net ir Vilniuje atsiranda
daug kavinių, kurios tiekia pusryčius ir darbo
dienomis, ir savaitgaliais. O tos kavinės, kurios
anksčiau siūlydavo tik kavą, savo meniu irgi
ima siūlyti įvairiausių desertų, užkandžių ar
sumuštinių.

Kodėl manote, kad pusryčius valgyti darosi
madinga?
Dabar apskritai pasaulyje populiarėja sveika
gyvensena, o kartu su ja ir sąmoningumas, kada
ir ką valgome. Daugelis pripažįsta, kad pusryčiai
yra vienas svarbiausių dienos patiekalų ir tie,

O Jūs pati ką manote apie sumuštinių kultūros
populiarėjimą?
Manau, kad tai tikrai juntama, nes duona
bendrąja prasme atsiranda šalia tokių madingų
patiekalų kaip Benedikto kiaušiniai, o ne
vienoje Vilniaus vietoje jau galima paragauti
skandinaviško stiliaus sumuštinių.

Man iš tiesų puikus pavyzdys yra skandinavų
šalys, ypač švedai, suomiai arba danai, nes
jų sumuštinių kultūra man yra artima. Man
patinka, kad jų sumuštinius sudaro tamsi duona,
kad juose yra daug maistingų ingredientų,
pavyzdžiui, avokadas, lašiša, įvairiausi daigai.
Šią kultūrą propaguojame ir savo šeimoje. Mes
turbūt rečiau renkamės tokius duonos gaminius
kaip čiabata, tapos, bet mums artimiau
šiaurietiškas pasirinkimas.
Be to, skandinavai turi panašų suvokimą apie
juodą duoną, kaip ir lietuviai. Juoda duona –
ten tradicija, vertingas maisto patiekalas. Ir
sumuštinis ten vertinamas kaip sotus ir skanus
maistas, nes gyvenant šaltesnėmis klimato
sąlygomis norisi sotesnio ir maistingesnio maisto.
O kaip Jūs manote, kodėl sumuštinių kultūra
populiarėja apskritai? Ar sumuštinius mes
valgome tik kavinėse?
Šiandien mes daug kalbame apie sveiką mitybą,
pradedame sąmoningiau žiūrėti į maisto
produktus ir dažnai patys gaminame namie,
tik taip būdami tikri dėl ingredientų kokybės
ir šviežumo. Todėl manau, kad kalbame ne
tik apie kavines. Juk darbo dieną tai yra tikrai
aktualu ir naudinga, nes mažai kas iš dirbančių
žmonių gali sau leisti eiti papusryčiauti mieste ar
kavinėje. Anksčiau, jeigu nespėdavai pavalgyti
namie, tai apskritai nevalgydavai, o šiandien
dažnas susipakuoja sumuštinį su savimi.

Be to, priešpiečių ir pietų „dėžučių“ kultūra
biuruose taip pat smarkiai išaugusi. Vis daugiau
žmonių gaminasi namie ir nešasi maistą į darbą
ar valgo pakeliui. Pavyzdžiui, sumuštinį galima
pasidaryti namie ir suvalgyti atsinešus darbe
arba važiuojant automobilyje. Su avižine koše
ar salotomis nebūtų taip patogu: reikėtų atskirų
indų, maistą šildyti, plauti indus ir panašiai. Tai
aš manau, kad sumuštinis tampa judančios,
aktyvios visuomenės dalimi.
O Jūs pati kaip dažnai pusryčiams valgote
sumuštinius ar duoną apskritai?
Aš esu visiškas duonos žmogus, ir ją valgau
kartais net vieną, be nieko, nes man tiesiog jos
norisi. Pas mus namuose visada yra duonos, ir ne
tik pusryčiams. Jeigu mes gaminame Benedikto
kiaušinius, tai šiam patiekalui visada naudojame
gerą ir kokybišką duoną. Arba apskritai, bet koks
patiekalas, kad ir omletas, kiaušinienė, tai vis
tiek tas duonos gabaliukas yra reikalingas. Juk
tai yra angliavandeniai, kurie mums svarbūs.
O ką Jūs manote apie duoną iš avižinių miltų?
Ar tai jums netikėtas pasirinkimas?
Aš stengiuosi nevalgyti baltos tradicinės duonos,
visada iki šiol rinkdavausi arba ruginių miltų
duoną arba sėklų, grūdų duoną, tad man dar
viena alternatyva yra labai įdomi. Aš pati visiems
visada rekomenduoju rinktis maistingesnę
alternatyvą, ar tai būtų duona iš avižų, ar
duona su daržovėmis, ar ruginė duona – duonos

Mano pagrindinis
mitybos principas yra
intuityvusis valgymas.

mums reikia, tai puikus angliavandenių šaltinis,
suteikiantis energijos. Tad naujas „Gardėsio“
avižų duonos pasirinkimas su pilno grūdo
avižų miltais – tai gaminys, kurio man pačiai
neseniai teko paragauti ir aš manau, kad tai
taps mano dar vienu mitybos pasirinkimu.
Juk tai yra naudingesnis produktas dėl savo
gerųjų angliavandenių, kurie lėčiau virškinami ir
ilgiau suteikia sotumo jausmą. Suvalgius tokį
sumuštinį, tu dar ilgai nenorėsi užkandžiauti, o
energijos užteks iki pietų.
Galbūt turite kažkokių mitybos principų,
patarimų, taisyklių, kurių pati laikotės?
Mano pagrindinis mitybos principas yra
intuityvusis valgymas. Aš stengiuosi įsiklausyti
į savo organizmą ir pajausti, ko jis nori,
kokio maisto produkto jis prašo arba kaip jis
jaučiasi suvalgęs tam tikrą maisto produktą.
Ar, pavyzdžiui, suvalgius tą patį sumuštinį aš
jaučiuosi gerai, energingai, tuo pačiu ir lengvai,
ar aš jaučiuosi apsunkusi, man pučia pilvą ar aš
noriu miego.

Mano pagrindinė taisyklė –
įsiklausyti į savo organizmą ir
pabandyti pajausti iš vidaus,
ko aš noriu valgyti ir kaip aš
jaučiuosi.

Jūs pati esate stilistė. Kaip manote, ar sveika
mityba – svarbus dalykas stilingam žmogui?
Aš visada savo gyvenime vadovaujuosi tokiu
principu ir žmonėms patariu, kad svarbiausia yra
balansas ir pusiausvyra. Bet koks nukrypimas,
bet koks vieno dalyko sureikšminimas savo
gyvenime nėra gerai. Tad jeigu tu domiesi mada,
tai yra gerai, bet jeigu tu nesidomi daugiau
niekuo ir nesirūpini savo vidumi, tada tau kažko
trūksta. Reikia spėti ir knygą paskaityti, jeigu

reikia – ir pasidažyti, ir tvarkingai apsirengti.
Svarbiausia visose srityse laikytis taisyklių, bet
nebūti kraštutinumų ar vieno žanro žmogumi.
Aš tikrai nenoriu
fanatiškai skatinti, kad
atsisakykite visų „blogių“ ir tik žolelėmis būkite
gyvi, nes manau, kad tai yra fanatizmas ir tam
tikras kraštutinumas. Bet stebėti, ką tu valgai,
ką tu dedi į save, ką rengiesi, kaip gyveni –
tai įpročiai, kurie yra šiuolaikiško žmogaus
siekiamybė ir privalumas.

QUIZ‘AS apie pusryčius:

1. Kiek laiko skiriate pusryčiams?
Darbo dieną 30min., savaitgaliais apie valandą.
2. Kokia jūsų mėgstamiausia vieta pusryčiauti?
Darbo dieną – miestas, savaitgaliais – gamta,
sodyba.
3. Kokie buvo baisiausi pusryčiai jūsų
gyvenime?
Galbūt vietos neminėsiu, bet tai buvo sudžiūvusi
ir neskani šakšuka vienoje Vilniaus kavinių.
4. Idealių pusryčių scenarijus, kaip jie turėtų
atrodyti?
Vasara, sodyba, stalas papuoštas gražia puokšte
bijūnų, susirinkusi visa šeima, Benedikto kiaušinis
ant geros duonos ir, be abejo, gera kava!
5. Žmogus su kuriuo norėtumėte papusryčiauti
ir išgerti kavos?
Vienintelis žmogus – tai mano vyras.
6. Koks jūsų skaniausias pusryčių sumuštinis?
Maistinga duona, trintas avokadas su ožkos
sūriu, kalendra ir rūkyta lašiša.

Daugiau pusryčių idėjų ieškokite:
www.facebook.com/duonosvalgytojai

Aiste Jure
„VAIKAS – LYGIAVERTIS
NARYS VIRTUVĖJE.”

Ypač daug žmonių dabar priima
įvairius maisto ir mitybos iššūkius,
atsisako cukraus, alkoholio, augalinės
kilmės produktų, tam tikrų maisto
priedų ir panašiai. Naujos „Gardėsio“
avižų duonos projekte sudalyvavusi
tinklaraščio šeimai „Ū ilgoji“ autorė
Aistė Jūrė sako, kad nėra iš tų, kurie
mėgsta kraštutinumus. Taip pat ir
mityboje. Tinklaraštininkė teigia, kad
kiekvienas turėtų atrasti sau priimtiną
būdą gyventi sveikiau, o ji pati su
mažąja pagalbininke virtuvėje laikosi
principo „lėtai ir švelniai“.
Kokį dėmesį savo kasdienybėje skiriate sveikai
gyvensenai ir mitybai?
Nemėgstu kraštutinumų, pokyčius į savo
gyvenimo būdą integruoju pamažu. Po truputį
atsisakiau mėsos, o tuomet atradau vis daugiau

daržovių ir įvairių kruopų. Iš pradžių baltą
cukrų pakeičiau rudu, dar vėliau – jei labai
norisi, ėmiau naudoti natūralų sirupą, medų
ar trintas datules. Vietoje saldumynų pradėjau
rinktis vaisius ir uogas. Kai pradėjau atidžiau
skaityti etikečių sudėtį, iš mitybos raciono dingo
produktai, kuriuos anksčiau mėgau. Taip pamažu
mūsų namų spinteles ir šaldytuvą užpildė tikrai
pakankamai sveikas maistas. Tačiau kadangi tai
įvyko natūraliai, aš to nei labai sureikšminu, nei
baudžiu save, kai suvalgau kažką „ne į temą“.
Jūs rašote blogą apie motinystę ir šeimos
gyvenimo būdą. Kaip būdama mama rūpinatės
vaiko sveika mityba? Ar įtraukiate jį į skonio
pažinimo, maisto gamybos procesus?
Kai tėvai pakankamai atsakingai renkasi tai,
ką valgo, vaikas nesunkiai tokį požiūrį perima.
Svarbu, kad virtuvė nebūtų uždrausta zona ar
vieta, kurioje vaikas „tik trukdo“.

Kai pradėjau atidžiau
skaityti etikečių sudėtį,
iš mitybos raciono dingo
produktai, kuriuos
anksčiau mėgau.

O kaip paskatinti vaikus pačius atskirti,
kas yra maistinga, sveika? Kaip ugdyti jų
sąmoningumą?
Jiems tikrai labiau pagelbės mažiau kalbų ir
daugiau darbų. Esu įsitikinusi, kad mažesnio
amžiaus vaikams prasmingiausia naudoti
„lyg tarp kitko“ praktiką, nebandyti sveiko
gyvenimo būdo „įkalti į galvą“. Pavyzdžiui,
užtenka palikti sveikų užkandžių ant stalo,
kad praalkęs vaikas nepultų raustis po
spinteles. Arba be moralų konstatuoti faktą,
kad pagaminti pietūs yra vienintelė maisto
opcija ir kitokios tuokart nebus. Vėliau, jau
vaikui augant, galima pasakoti, kokią įtaką
mūsų kūnui daro maistas. Tam, kad tai, kas
jau bus natūralu ir visiškai įprasta, įgautų dar
ir loginį pagrindimą.

Manau, kad vaikas
pamažu turi būti
įvedamas į virtuvę kaip
lygiavertis namų narys.

Kol Ūla dar buvo mažesnė, iš tiesų rūpinausi,
kaip ją įtraukti į maisto gaminimą ir kad tai
visų pirma būtų saugu. O dabar, kai jai jau
šešeri, tereikia šiek tiek „pakuruoti“ dukros
eksperimentus. Leidžiu Ūlai pačiai gaminti tiek
man, tiek sau. Nedrausminu ir nevaržau jos, o iš
to išeina tikrai įdomių eksperimentų ir netikėtų
maisto derinių.
Tam, kad vaikas galėtų laisvai eksperimentuoti,

svarbu, kad stalčiuose ir spintelėse būtų kuo
mažiau to, ko nenorėtumėte, jog jis valgytų.
Tuomet ir sakyti „šito geriau nedėk“ nereikės.
Taip pat aš dažnai tiek Ūlai, tiek sau primenu
taisyklę, kad paprastai antrąkart pavyksta geriau.
Todėl jei Ūla kažką sugadina, išpila ar pribarsto
pirmąkart tai darydama, paskatinu ją pabandyti
antrą kartą. Taip vaikas labai greit išmoksta
naudotis praktiškai visais virtuvės įrankiais ir
tarpusavyje derinti maisto ingredientus.

Ką jūsų šeimoje reiškia pusryčiai? Ką
dažniausiai valgote pusryčiams ir kodėl?
Kaip tai dera su jūsų gyvenimo būdu?
Darbo dienomis turiu spėti nuvežti Ūlą į
darželį, kur pusryčius ji pavalgo, tad ryte
būna daug vadybinių reikalų ir daug laiko
pusryčiams namie nelieka. Užtai savaitgaliais
– atsigriebiame. Man patinka ne tik skaniai
pasigaminti, bet ir gražiai paruošti stalą. Todėl
savaitgaliais darome mažas puotas. Nesvarbu
kas meniu, šalia visuomet pasidedame
įvairiausių padažų, pabarstymui skirtų sėklų
ir prieskonių, kad kiekvienas dar galėtų
pasidaryti asmeninę kompiliaciją, būtų pilno
stalo įspūdis.

Kaip dažnai pusryčiams valgote duoną? Ar ją
mėgstate ir kokią dažniausiai renkatės?
Duoną dažniausiai valgome būtent savaitgalio
pusryčių metu. Net jei pusryčių patiekalas –
ne sumuštinis, mėgstame pasipjaustyti duonos
gabalėlių ir paskui mirkyti ją į kanapių aliejų.
Šiam ritualui dažniausiai renkamės juodą
duoną. O sumuštiniams, ypač saldiems – su
varške ir vaisiais – šviesią.
Ką manote apie avižinę duoną ir jos mitybinę
reikšmę? Kodėl, jūsų nuomone, avižos
apskritai yra maistinga, kokią pridėtinę
vertę jos suteikia?
Visų pirma, „Gardėsio“ avižų duona tikrai skani
ir daug įdomesnė už paprastas. Antra, avižinė
duona gali būti savaitgalinis pakaitalas avižinei
košei, kurios mes valgome nemažai. Žinau,
kad avižos pilnos skaidulinių medžiagų, jose
yra itin daug magnio, mangano ir geležies,
taip pat folio rūgšties ir vitamino B6. Skamba
tikrai gerai, o dar ir ne viską išvardijau.
Kodėl sumuštinis gali būti patrauklus
vaikams? Kokių skirtingų skonių, formų,
spalvų galima iš jo „išgauti“?
Ar yra vaikams kas patraukliau už sumuštinį?
Gal tik karštas sumuštinis. Internete galima
prisigaudyti nemažai idėjų, kaip sumuštinių
gaminimą paversti žaidimu. Tik gaila,
kad dažnai pasižiūrime, pagalvojame „O!
Kaip smagu, reiks kada išbandyti!“, bet
neišbandome. O be reikalo!

QUIZ‘AS apie pusryčius:
1. Kiek laiko skiriate pusryčiams?
7 minutes darbo dieną ir 1-2 valandas
savaitgaliais.
2. Mėgstamiausia vieta pusryčiauti:
Smagiausia pusryčiauti kelionėse ir laikinų
namų balkonus ar terasas „pakrikštyti“
pusryčių trupiniais.
3. Baisiausi pusryčiai gyvenime:
Tie, į kuriuos įpjaustyta svogūno.
4. Idealių pusryčių scenarijus:
Kai niekam nieko netrūksta.
5. Žmogus, su kuriuo svajoju papusryčiauti:
Tas, su kuriuo svajoju ir pavakarieniauti.
Daug kartų.
6. Sveikiausi pusryčiai yra:
Kaip Ūla pasakytų, tie, per kuriuos „šypsena
lenda iš burnos“.
7. Skaniausias pusryčių sumuštinis yra:
Kaskart vis kitoks, todėl neatsibostantis.

Daugiau pusryčių idėjų ieškokite:
www.facebook.com/duonosvalgytojai
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