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KODĖL TAIP SVARBU DOMĖTIS MEDŽIAGOMIS, KURIOS LIEČIASI SU MAISTU?

Mūsų kasdieniame maiste gali būti medžiagų, kurios kenkia mūsų sveikatai. Šios medžiagos maiste gali atsirasti 
derliaus nuėmimo, produkto gamybos ar pakavimo metu arba jau mūsų pačių virtuvėje.

Cheminės medžiagos, naudojamos žemės ūkyje ir maisto gamybos grandinėje, gali atsidurti maiste likučių pavidalu 
(pvz., pesticidai) arba gali būti sąmoningai pridedamos (pvz., konservantai). Tačiau, nors tai ir yra svarbus pavojingų 
medžiagų šaltinis maiste, šiame leidinyje dėmesį sutelksime į tas medžiagas, su kuriomis maistas susiduria prieš jį 
suvalgant. 

Dažniausiai naudojamos su maistu besiliečiančios medžiagos yra plastikas, popierius, kartonas, stiklas ir metalas. 
Maisto produktams besiliečiant su įvairiomis pakuotėmis, indais ir kitais objektais pavojingos medžiagos gali migruoti į 
maistą ir galų gale – valgant – atsidurti mūsų organizmuose.

Kasdieniame gyvenime mes susiduriame su daugybe įvairių pavojingų medžiagų, kurios iš maisto produktų pakuočių 
išsiskiria į maistą. Bendras jų kiekis gali susidaryti pakankamai didelis, kad pakenktų mūsų sveikatai. Žala sveikatai gali 
pasireikšti įvairiais uždegimais, reprodukcijos sutrikimais, vėžiniais susirgimais ar vystymosi sutrikimais, kurie ypač 
pavojingi vaikams ar dar negimusiems kūdikiams.1

Galiojantys teisės aktai dėl medžiagų, besiliečiančių su maistu, ES2 ir nacionaliniu lygmeniu nėra pakankami, kad 
visiškai apsaugotų mus nuo žalos sveikatai. Tačiau kol nebus įvestos griežtesnės taisyklės ir kontrolė, mes galime ir 
turime saugotis patys. Tai  padaryti galėsime žinodami, kokių medžiagų, besiliečiančių su maistu, turėtume vengti ir 
kaip tai padaryti.



KODĖL MAISTAS PAKUOJAMAS?
Gabenant maisto produktus ir sandėliuojant juos parduotuvėse bei 
mūsų virtuvėse, jie liečiasi su pakuotėmis pakankamai ilgą laiką.

Pakuotė saugo produktą nuo užteršimo ir sugadinimo, dėl jos 
paprastai pailgėja galiojimo laikas4 ir sumažėja maisto švaistymas.  
Be to, pakuotė gali palaikyti porcijų dozavimo, tinkamo produkto 
laikymo ir kitas funkcijas. Taip pat ji gali būti naudojama kaip 
reklaminis plotas. Tačiau norint užtikrinti, kad pakavimo medžiagos 
atliktų šias funkcijas, jose paprastai yra daug priedų, tokių kaip 
minkštikliai ar antioksidantai, kurie gali būti toksiški. Taip pat 
įvairiomis medžiagomis, pavyzdžiui, dažais ar apsauginėmis 
medžiagomis gali būti apdorojamas pakuotės paviršius. Užteršimas 
pavojingomis medžiagomis gali įvykti ir dėl chemikalų, naudojamų 
perdirbant pakuotes (pvz., tepalų). Taigi, saugodami maistą 
pakuotėmis kartais nesaugojame nei savo sveikatos, nei aplinkos.

KĄ VARTOTOJAS GALI PADARYTI, KAD 
APSISAUGOTŲ?
Mes galime padaryti labai daug! Galime sumažinti pavojingų 
medžiagų kiekį savo virtuvėse, atsargiai besielgdmai su maisto 
pakuotėmis bei indais ar įrankiais. 

Šiame leidinyje rasite informacijos, kaip paprastai ir be didelių 
pastangų išgyvendinti pavojingas chemines medžiagas iš jūsų 
virtuvės bei apsaugoti savo sveikatą bei aplinką.



TRUMPA SU MAISTU BESILIEČIANČIŲ MEDŽIAGŲ APŽVALGA

Dažniausiai su maistu besiliečiančios medžiagos yra 
įvairūs plastikai, keramika, popierius, kartonas, medis, 
stiklas ir metalas. Kitos dažnai naudojamos medžiagos 
yra tekstilė, silikonas, guma ar vaškai. Dažai, rašalas, 
klijai ir įvairios kitos dangos dažnai naudojamos toliau 
apdorojant pakuotes. Šios medžiagos taip pat gali liestis 
su maistu.

Pakuotę, naudojamą sąlyčiui su maistu, gali sudaryti tik 
viena medžiaga, tokia kaip neapdorota medinė plokštė. 
Tačiau dauguma pakuočių susideda iš kelių skirtingų 
medžiagų sluoksnių ir priedų mišinių. Pavyzdžiui, ryžių 
pakuotės su papildomais maišeliais virimui arba gėrimų 
ir pieno produktų dėžutės.

Didelė dalis maisto produktų yra supakuoti į kelis skirtingų medžiagų sluoksnius, kartais tvirtai suklijuotus, o kartais 
palaidus. Paprasčiausias pavyzdys – pusryčių dribsniai, kurie dažnai būna supakuoti į plastikinį maišą, o šis įdėtas į 
rašalo spaudiniais papuoštą kartoninę dėžutę.

Maistas

Etiketė, klijai 

Išorinė dėžutė (pvz., 
atspausdinta viduje / 
išorėje) 

Etiketė, klijai
Sulankstoma dėžutė, 
atspausdinta viduje / 
išorėje 

Vidinis maišas (pvz., 
popierius, plastikas), 
galbūt perforuotas = 
dėžutė dėžutėje (pvz., 
popierius, plastikas)



KODĖL SU MAISTU BESILIEČIANČIOSE 
MEDŽIAGOSE GALI SLYPĖTI PAVOJAI?
Su maistu besiliečiančios medžiagos turi atitikti įvairius reikalavimus. Kai kurios 
turi būti minkštos ir lanksčios, kai kurios turi ilgą laiką išlaikyti aukštą slėgį, 
kitos – atlaikyti aukštą temperatūrą neištirpdamos.

Yra du būdai, kaip pavojingos medžiagos gali patekti į su maistu besiliečiančias 
pakuotes:
a) patenka gamybos procesų metu (pvz., iš gamybos mašinų) arba susidaro 
reaguojant į pakuotės sudėtį įeinančioms medžiagoms;
b) jas prideda su maistu besiliečiančių pakuočių gamintojai, kad suteiktų tam 
tikrų savybių.

Toksiški likučiai taip pat gali atsirasti gaminant maistą įvairiose talpose.  
Perdirbimo pagalbinės medžiagos, tokios kaip tirpikliai ar tepalai, gali tiesiogiai 
liestis su maistu arba būti išplaunami iš maisto gaminimo įrenginių. Be to, 
gaminant įvairiuose induose ar talpose, cheminės medžiagos gali sąveikauti 
tarpusavyje. Cheminės medžiagos, į maistą patenkančios šiuo būdu, vadinamos 
netyčinėmis medžiagomis (NIAS).5,6

Siekiant užtikrinti, kad medžiagos atitiktų tam tikrus poreikius, jose dažnai 
yra priedų, tokių kaip užpildai, plastifikatoriai, stabilizatoriai. Be to, gali būti  
apdorotas su maistu besiliečiančių medžiagų paviršius, pavyzdžiui, dažais ar 
kitomis dangomis. Dažniausių priedų aprašymus ir galimą poveikį sveikatai rasite 
skyriuje „Pavojingų medžiagų ir jų poveikio sveikatai aprašymas“.

PAVOJINGOS MEDŽIAGOS MANO 
MAISTE IR KŪNE



PAVOJINGOS MEDŽIAGOS MIGRUOJA IŠ PAKUOČIŲ Į MAISTĄ
Įvairūs priedai, esantys su maistu besiliečiančių gaminių sudėtyje (tokie kaip plastifikatoriai, stabilizatoriai), cheminės 
medžiagos, kuriomis padengiami šie gaminiai (tam tikri klijai, kurie padeda suklijuoti sluoksnius, priklijuoti dažus) bei 
spalvą suteikiantys priedai nėra chemiškai prisijungę prie gaminio molekulinės struktūros, pvz., plastiko polimero. 
Plastikinį ar popierinį gaminį įsivaizduokime kaip trimatį molekulinį karkasą, kurį užpildo minėti priedai, o dažai padengia 
išorinį jo sluoksnį. Kadangi priedai nėra chemiškai susijungę su polimeru, dėl mechaninio ar kitokio poveikio jie gali 
laisvai judėti šitoje struktūroje, taigi – patekti į maistą ar, veikiami temperatūros, išgaruoti (pvz., kaitinant mikrobangų 
krosnelėje).

Kai kurių medžiagų, tokių kaip bisfenolio A7 ar tam tikrų plastifikatorių,8 migracija ir su tuo susiję pavojai sveikatai yra 
gerai žinomi ir ištirti. Turint tai omenyje, Europos sąjungoje yra sukurtos rizikos vertinimo gairės, taikomos į su maistu 
besiliečiančių gaminių sudėtį įeinančioms cheminėms medžiagoms, o pavojingoms medžiagoms nustatytos ribinės 
vertės. Tai reiškia, jog apribota tam tikrų medžiagų migracija, pvz., švino ar kadmio migracija iš keramikos gaminių. Taip 
pat apribota, kokios medžiagos gali būti dedamos į regeneruotos celiuliozės plėvelę, ir yra nustatytos tam tikrų cheminių 
medžiagų migracijos ribos plastiko gaminiams.9–13 Kaip matome, ne visi žaliavų tipai ir ne visos cheminės medžiagos 
yra nuodugniai reglamentuojamos: pvz., cheminėms medžiagoms popieriuje, kartone, dangose ir dažuose iki šiol nėra 
parengtų harmonizuotų ES direktyvų.1,14



BESIKAUPIANČIOS TOKSIŠKOS MEDŽIAGOS 
IR JŲ SĄVEIKA
Kai kurios toksiškos medžiagos, patekusios į kūną, nėra nei 
lengvai suskaidomos, nei šalinamos. Tai reiškia, jog jos kaupiasi 
mūsų organizmuose, dažniausiai kepenyse arba riebaliniame 
audinyje. Ši savybė kauptis yra kelianti itin didelį susirūpinimą, 
nes tam tikroms cheminėms medžiagoms besikaupiant, jos gali 
pasiekti koncentraciją, ties kuria pasireiškia rimta žala 
sveikatai. Be to, šios bio-akumuliatyvios cheminės medžiagos, 
besikaupiančios riebaliniame audinyje, patenka ir į motinos 
pieną, per kurį pasiekia kūdikius. O jų organizmas žymiai 
jautresnis šių medžiagų poveikiui, nei suaugusiųjų.15

Taip pat realu, jog kelios ar daugiau skirtingų cheminių 
medžiagų, patekusių į gyvą organizmą, sąveikauja tarpusavyje, 
kas yra visiškai įmanoma besikaupiančių cheminių medžiagų 
atveju. Tad yra tikimybė, jog jos tarpusavyje sąveikaudamos 
padidins viena kitos neigiamą poveikį. Visiems gerai žinomas 
pavyzdys yra tam tikri vaistai ir alkoholis.
Net nedidelės koncentracijos pavienių besikaupiančių 
medžiagų, patekusių į organizmą iš, pvz., su maistu 
besiliečiančių gaminių, gali padaryti žalą sveikatai. Net jei ir su 
maistu besiliečiantis gaminys atitinka teisės aktų reikalavimus 
(t.y. visų sudėtyje esančių toksiškų ar pavojingų medžiagų 
koncentracija yra mažesnė negu draustina ir neviršijamos 
migracijos ribos).
Kaip detaliai pažįstame šiuos procesus ir poveikius? Deja, bet 
sveikatos moksle dar tik pradedami gvildenti šie sudėtingi 
reiškiniai ir gali prireikti dešimtmečių, kol turėsime aiškesnį 
supratimą. Tai turėtų būti pakankama paskata mums, 
vartotojams, išvengti šio kol kas iki galo nežinomo poveikio.



KAIP APTIKTI PAVOJINGAS MEDŽIAGAS IR 
NUMATYTI JŲ POVEIKĮ SVEIKATAI?
Gera žinia yra ta, kad dauguma cheminių medžiagų, naudojamų 
gaminant su maistu besiliečiančius gaminius, yra nepavojingos. 
Bloga žinia – nesaugių cheminių medžiagų yra ganėtinai daug. 
Norint išvengti jų kasdienybėje, turėtume žinoti daugiau 
informacijos.
Endokrininę sistemą ardančių medžiagų grupė kelia itin didelį 
susirūpinimą dėl savo didelės grėsmės sveikatai. Šios 
medžiagos gali sujaukti mūsų jautrią ir suderintą hormonų 
sistemą bei sutrikdyti įvairius organizmo procesus, kuriuos 
kontroliuoja hormonai, t. y. metabolizmą, imuninę sistemą, 
augimą ir organų vystymąsi.16 Hormoninę sistemą trikdančių 
medžiagų poveikis organizmui gali pasireikšti įvairiomis ligomis 
ir sutrikimais: netinkamu lytinių organų susiformavusi, 
nevaisingumu, alergijomis, nutukimu, II tipo diabetu, keliomis 
vėžio rūšimis, imunodeficitu bei mokymosi ar elgsenos 
sutrikimais.16



FTALATAI (PLASTIFIKATORIAI)
Kai kurie ftalatai yra endokrininę sistemą trikdančios medžiagos. Jie aptinkami, kaip priedai įvairiuose plastiko 
gaminiuose (pvz., paplūdimio šlepetėse, dušo užuolaidose, žaisluose) ir su maistu besiliečiančiuose gaminiuose. Kai kurie 
plastifikatorių tipai yra labiausiai linkę migruoti iš su maistu besiliečiančių gaminių.1 Jie dažnai aptinkami PVC plėvelėje, 
naudojamoje įvairiose pakuotėse, ir netgi užsukamų stiklainių dangtelių tarpinėse. 17 
Ftalatai gali pažeisti kepenis, hormoninę ir reprodukcinę sistemas.8 Dalis jų yra kenksmingi aplinkai dėl savo poveikio gyvų 
organizmų reprodukcijai ar endokrininių sistemų trikdymo.8

KUR APTINKAMI FTALATAI IR KAIP JŲ IŠVENGTI?17

• Kai kurių prekybos centrų šviežio maisto skyriuose šviežiai mėsai supakuoti naudojama PVC plėvelė. Vietoje jos, 
rekomenduojama atsinešti savo metalinį ar stiklinį indą mėsai susidėti.

• Stiklainių dangtelių tarpinės gali būti pagamintos iš PVC plastiko. Tačiau yra ir alternatyvos be PVC plastiko. Tokius 
dangtelius galite atpažinti pagal mėlyną tarpinės spalvą (dažniausiai naudojama ekologiškam maistui). Tiesa, 
Lietuvoje tai dar ne visada naudojama sistema.



BISFENOLIS A (BPA)
Bisfenolis A yra vienas labiausiai naudojamų chemikalų pasaulyje.18 Jis gaminamas itin dideliais kiekiais ir pagrinde 
naudojamas polikarbonato plastiko bei sintetinių dervų gamyboje. BPA epoksidinės dervos pagrindo dangos netgi 
naudojamos skardinių ar kitų su maistų besiliečiančių pakuočių gamyboje bei terminiame popieriuje (kasos čekiuose). 
Bisfenolis A nuolatos išsiskiria iš šių produktų, ypač besiliečiant su riebalais, rūgštimis bei esant aukštesnei temperatūrai.
Nors bisfenolis nėra ženkliai besikaupianti medžiaga, ji aptinkama daugiau nei 90 % vakarų šalių gyventojų kraujyje, 
šlapime ar audiniuose. Manoma, kad BPA padaro negrįžtamą poveikį nerviniams audiniams bei hormoninei sistemai ir 
tikėtina, kad šis junginys daro įtaką ar tiesiogiai sukelia vystymosi ir elgsenos sutrikimus, smegenų pažeidimus, ankstyvą 
seksualinę brandą ir nevaisingumą moterims.18 2011 m. ES uždraudė naudoti BPA kūdikių buteliukų gamyboje, bet 
manoma, kad pramonėje jis galėjo būti pakeistas kitais bisfenoliais (B, S, F).

KUR APTINKAMAS BPA IR KAIP JO IŠVENGTI?17

• Maisto ir gėrimų skardinių danga gali turėti BPA likučių, tad, jei įmanoma, rekomenduojama vengti naudoti skardines 
pakuotes. 

• Kai kurie namų apyvokos daiktai, susidedantys iš plastikinio indo (tokie kaip virdulys arba vandens filtras), savo 
sudėtyje gali turėti BPA. Paklauskite savęs: „Ar galima vietoje to naudoti stiklinius arba metalinius indus?“.

•  Venkite daugkartinio panaudojimo plastikinių indų.



BISFENOLIS S IR F
Dėl neigiamo bisfenolio A poveikio buvo sukurti alternatyvūs bisfenoliai, kurie yra naudojami su maistu besiliečiantiems 
gaminiams gaminti pakeičiant BPA. Nors gali būti traktuojama, jog bisfenolis S (BPS) ir bisfenolis F (BPF) yra „saugūs“, iš 
tiesų, jie irgi turi neigiamą poveikį endokrininei sistemai, kuris panašus į BPA poveikį.

KUR APTINKAMI BISFENOLIAI S IR F IR KAIP JŲ IŠVENGTI?
• Bendrai, rekomendacijos yra panašios kaip ir BPA išvengimui. Šie junginiai aptinkami maisto ir gėrimų skardinėse, 

plastikiniuose namų apyvokos daiktuose. O kaip alternatyvas, galite naudoti keramikinius, metalinius ar medinius 
gaminius vietoje plastikinių.

• Būkite itin atidūs rinkdamiesi gaminius, kurie paženklinti „BPA free“. Šis užrašas neužtrikrina gaminio saugumo, nes 
vietoje BPA gali būti panaudotas BPF ar BPS.20



KLIJAI
Didelė su maistu besiliečiančių gaminių dalis klijuojama klijais, dažnai susidedančiais iš maždaug 15 skirtingų cheminių 
junginių.21 Ypač tikėtina aptikti tokius klijus užspaudžiamuose maišeliuose, kurie naudojami kaip pakuotės, pvz., sūriui 
ar riešutams. Jas palyginus su paprastomis pakuotėmis, kuriose nenaudojami klijai, buvo pastebėta ženkli pavojingų 
medžiagų migracija. Netinkami gamybos procesai gali sąlygoti kenksmingų kancerogeninių medžiagų susidarymą, tokių 
kaip aromatiniai aminai, kurie gali sukelti vėžį net veikdami mažomis dozėmis.

KAIP IŠVENGTI KLIJŲ MAISTO PAKUOTĖSE?
• Venkite užspaudžiamų maišelių tipo maisto pakuočių.
• Venkite plastikinių pakuočių apskritai.



MINERALINĖS ALYVOS
Ar žinote, kad žmogaus organizme per gyvenimą susikaupia net apie 13 g mineralinės alyvos?22 Kai kurie mineralinės 
alyvos komponentai gali migruoti į maistą per tiesioginį kontaktą arba išgaravę aukštesnėje temperatūroje.23 Patekę į 
kūną, kai kurie iš šių junginių gali prisidėti prie uždegiminio poveikio kepenyse, limfinėje sistemoje ir širdies vožtuvuose.23 
Šiai dienai mineralinė alyva nėra ribojama su maistu besiliečiančiuose gaminiuose, jai nėra nustatytos ribinės vertės.23 
Nepaisant to, kad neseniai, atliekant tyrimus minėralinė alyva ne kartą buvo aptikta maisto produktuose. Dažniausiai ji 
siejama su popierinėmis ar kartoninėmis pakuotėmis.22,23 Manoma, kad šie likučiai yra susije su spauda (rašalais), maisto 
pakuočių gamybos procesais dėl lubrikantų ar hidraulinių alyvų naudojimo įrangai ar net maisto perdirbimo, derliaus 
nuėmimo, transportavimo įrangos.22,23

KAIP IŠVENGTI MINERALINĖS ALYVOS POVEIKIO?
• Jeigu neturite galimybės nusipirkti maisto be pakuotės, tuomet popierius ar kartonas palyginus su plastiku yra 

aplinkai draugiškesnis pasirinkimas. Parsinešę maistą į namus galite išpakuoti ir perdėti į stiklinį ar metalinį indą.   
Taip padarysite savo organizmui paslaugą.



PERFLUORINTOS ALKIL MEDŽIAGOS (PFAS)
PFAS junginiai suteikia maisto pakuotėms atsparumo riebalams ir vandeniui savybių. Jie taip pat naudojami 
nelimpantiems keptuvių paviršiams gaminti. Šios medžiagos yra plačiai naudojamos ne plastiko (popierinėms bei 
kartotinėms) pakuotėms impregnuoti, pvz., dežėms picai (išsinešimui), kukurūzų, skirtų spraginimui mikrobangų 
krosnelėse, maišeliams ir kt.1 Dažniausiai sutinkamos perfluorintos medžiagos yra žinomos kaip PFOA (perfluoroktano 
sulfoninė rūgštis) ir PFOS (perfluoroktano sulfonatai). Jos gali sukelti įvarius sveikatos sutrikimus, tokius kaip: padidėjęs 
cholesterolio kiekis, chroniški žarnyno uždegimai, skydliaukės problemos, sėklidžių ir inkstų vėžys bei su nėštumu susijusi 
hipertenzija.1 Dauguma šios klasės junginių yra inertiški, todėl yra biologiškai neskaidūs ir patekę į aplinką išlieka nepakitę 
ilgą laiką, tad yra laikomi patvariais junginiais. Šios cheminės medžiagos taip pat kaupiasi gyvuose organizmuose, o į 
žmogaus kūną patenka ir su maistu.1

KAIP IŠVENGTI PERFLUORINTŲ JUNGINIŲ?
• Rinkimės keptuves iš alternartyvių medžiagų, tokių kaip plienas, venkime tefloninių indų.
• Venkime impregnuotų riebalams ar drėgmei atsparių maisto pakuočių, skirtų išsinešimui.



PATARIMAI DĖL SU MAISTU 
BESILIEČIANČIŲ MEDŽIAGŲ
Norite išvengti pavojingų chemikalų, kurie gali patekti iš medžiagų, kurios liečiasi su maistu, tačiau dar 
nežinote, kaip tai padaryti?

Nėra paprasta žiūrint į daiktus, kurie liečiasi su maistu, suprasti, iš ko jie yra pagaminti. 
Tarkime, du plastikiniai jogurto puodeliai gali atrodyti vienodi, tačiau jie buvo pagaminti skirtingai ir gali 
turėti skirtingų pavojingų medžiagų.24

Taigi, kaip sužinoti, iš ko pagaminti daktai, kurie liečiasi su maistu? 

Čia rasite keletą  paprastų  patarimų, kaip žingsnis po žingsnio galite sumažinti pavojingų 
medžiagų kiekį jūsų virtuvėje:



KAIP PAKEISTI? 
• Atkreipkite dėmesį į perdirbimo kodus ir 

piktogramas (žr. Priedų lentelę).
• Keiskite plastiką  gaminiais iš stiklo, metalo ar 

tekstilės, pavyzdžiui, organinės medvilnės maišeliai 
vietoj plastikinių maišelių, bičių vaško vyniojimo 
popierius kaip pakaitalas lipnioms plėvelėms arba 
medinės mentelės vietoje plastikinių.

• Vienkartinį plastiką naudokite tik vieną kartą.

• Naudokite plastiką tik tam tikslui, kuriam jis buvo 
skirtas. Nešildykite plastiko, kuris buvo pagamintas 
užšaldymui ir atvirkščiai. Nepilkite karšto maisto į 
ledo pakuotes.

• Venkite naudoti plastiką karštam, riebiam ir 
rūgščiam maistui – šios savybės gali sustiprinti 
pavojingų medžiagų išsiskyrimą.

PLASTIKAI
Plastikai – tai  sintetinės polimerinės struktūros, įprastai turinčios 
daugybę priedų, tokių kaip minkštikliai, stabilizatoriai, dažikliai 
ir antioksidantai. Jie gali išskirti patvarius, bioakumuliacinius, 
toksiškus ir endokrininę sistemą ardančius chemikalus. Plastikai, 
be to, kad juose yra pavojingų medžiagų, yra ir su atleikomis 
susijusi problema. Net jūros užterštos plastiku, kurį sudaro maisto 
pakuočių likučiai.25 Argi tai nepakankama priežastis, mažinti 
plastiko vartojimą ir vengti (galimai) pavojingų daiktų naudojimo 
kasdieniniame gyvenime?



KARTONAS IR POPIERIUS
Kartone ir popieriuje dažnai yra mineralinių aliejų iš spausdinimo dažų ir kitų šaltinių. Ypač gali būti užterštos pakuotės, 
kuriose yra daug perdirbto popieriaus ir kartono. Kuo tamsesnis kartonas, tuo didesnė perdirbtų medžiagų procentinė 
dalis. Geros naujienos: gaminat maistą, t.y., verdant / kepant, mineraliniai aliejai išgaruoja.23

KAIP PAKEISTI?
• Iš kartoninės pakuotės supilkite maistą į keramikos, stiklo ar nerūdijančio plieno tarą.
• Užšaldymas mažina migraciją. Todėl šaldytos prekės, supakuotos į kartoną ir popierių, yra saugios, jei jos yra 

šaldiklyje. Tačiau atšildykite be pakuotės.
• Jei maistui  naudojate  kartoną, rinkitės šviesios spalvos kartoną ir popierių, nes jie dažniausiai gaminami iš šviežio 

pluošto ir juose yra mažiau mineralinių aliejų.23



STIKLAINIAI IR UŽSUKAMI DANGTELIAI
Sveikatos ir aplinkos apsaugos požiūriu stikliniai indai, uždaromi užsukamais dangteliais, yra viena iš geriausių plastikų 
alternatyvų. Vienintelė blogybė yra tai, kad jų gamybos metu sunaudojama daug energijos, jie yra sunkūs ir lengvai dūžta.

• Jei yra galimybė, įsitikinkite, kad užsukami dangteliai turi „Blueseal“ sluoksnį (mėlyną vidinį sluoksnį), nes toks 
sluoksnis rodo, kad dangtelyje nėra polivinilclorido (trumpinama PVC). Dauguma ekologiniu ženklu pažymėtų maisto 
produktų stiklainiuose bus su tokiais dangteliais ir, žinoma, juos galima naudoti daug kartų.

• Stiklinius butelius apsaugokite nuo sudužimo sukurdami jiems paminkštintas dangas.



ALIUMINIS
Maisto kontaktas su aliuminiu gali būti kenksmingas, jei aliuminis migruoja į maistą. Aliuminis gali pakenkti nervų 
sistemai, susilpninti vaisingumą ir kaulų vystymąsi.26 Aliuminis ypač pavojingas, jei kontaktuoja su rūgščiu ir riebiu maistu, 
nes tuomet jis gali išsiskirti ir patekti į maistą.26

KAIP PAKEISTI?
• Kavavirė iš aliuminio: kavos virimo metu kaupiasi oksido sluoksnis, kuris neleidžia aliuminiui išsiskirti į kavą. Taigi, 

nešveiskite puodo ir neplaukite jo indaplovėje, kad išliktų oksido sluoksnis.27

• Aliuminio foliją galite pakeisti kitomis sveikomis alternatyvomis, tokiomis kaip vyniojimo drobelės su bičių vašku arba 
nerūdijančio plieno dėžutės bei talpyklos.



NELIMPANČIOS  DANGOS
Daugelis maisto pakuočių yra dengiamos nelimpančiomis dangomis. Taip pat dengiami ir virtuvės indai, tokie kaip 
keptuvės bei kepimo indai. Daugybė keptuvių ir puodų yra padengti politetrafluoretilenu (PTFE, dar žinomu kaip teflonas), 
todėl jų negalima per daug kaitinti, nes jie išskiria toksiškus dūmus (PFAS; kai temperatūra pakyla aukščiau 360° C). Taip 
gali nutikti, jei kaitinate keptuvę, padengtą PTFE be maisto. Įkvėpus didelę koncentraciją, garai gali sukelti į gripą panašius 
simptomus: vadinamąją polimerų arba teflono karštinę.28

KAIP PAKEISTI?
• Venkite (ir nenaudokite) pakuočių ir virtuvės reikmenų su nelimpančia danga.
• Ketaus, nerūdijančio plieno ir keramikos keptuvės ir puodai yra puikus pasirinkimas! Prieš pradedant  naudoti ketaus 

keptuves, būtina iškaitinti nelipnųjį sluoksnį (rekomendacijas galite rasti internete).



BAMBUKAS
Indai iš bambuko gaminami ne tik iš bambuko, bet ir iš užpildų, tokių kaip melamino derva bei  kukurūzų krakmolas,29 be 
to  naudojami klijai įvairioms formoms išgauti. Klijuojant melaminą gali išskirti kancerogeninė medžiaga formaldehidas, 
kuris gali migruoti į maistą. Melaminas gali pažeisti šlapimo pūslę ir inkstus, taip pat sukelti alergiją (kvėpavimo sitemos, 
odos).29 Pavojingos medžiagos ypač išsiskiria, kai medžiaga yra įkaista daugiau nei  70° C.29

KAIP VENGTI?
• Venkite bambukinių maisto indelių, suformuotų naudojant klijus ir dervas. Kaip sveikas alternatyvas naudokite 

keramikos, stiklo ir nerūdijančio plieno gaminius.



SILIKONAS
Silikonas nėra pavojinga medžiaga, kai gaminys tinkamai paruošiamas prieš pirmąjį naudojimą. Gamybos metu 
paskutiniame gamybos etape silikonas turi būti grūdinamas (4 valandas kaitinamas iki 200° C), tam, kad išsiskirtų 
pavojingos cheminės medžiagos. Deja, kai kurie gamintojai, norėdami sutaupyti pinigų ir laiko, vengia šios procedūros.30

KAIP PAKEISTI?
• Prieš pirmąjį naudojimą pakaitinkite silikoną (200° C, 4 valandos).
• Pirkite kepimo indus, pagamintus iš keramikos, molio ar stiklo.



SAUGESNĖ VIRTUVĖ ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO
Detoksikuoti savo virtuvę nėra taip sunku, kaip atrodo. Pirmasis žingsnis yra žinoti apie 
dažniausiai pasitaikančias medžiagas (kaip aprašyta aukščiau). Žinodami apie savo virtuvės 
atsargas keiskite savo pirkimo ir valgymo įpročius – tai yra tolesni žingsniai.

Kaip? Išbandykite žemiau pateiktus patarimus:

VIRTUVĖ
• Padarykite savo virtuvės inventorių: iš kokių medžiagų 

pagaminti jūsų virtuvės reikmenys. Palyginkite riziką 
sveikatai su aukščiau pateikta informacija.

• Pašalinkite putplasčio ir PVC indus ir įrankius iš savo 
namų ūkio.

• Naudokite plastikinius daiktus tik tam tikslui, kuriam 
jie buvo skirti (piktogramos). Jei turite juos pakeisti, 
ieškokite alternatyvų be plastiko. Pvz., pakeiskite 
plastikines pjaustymo lentas alternatyvomis, 
pagamintomis iš medžio ar kamštienos.

• Kai sunaudosite tokias medžiagas kaip plastikinė 
plėvelė ir aliuminio folija, ieškokite sveikų alternatyvų.

• Gerkite iš stiklinių, nerūdijančio plieno ar medžio talpų.

APSIPIRKIMAS
• Pasiruoškite prieš eidami į parduotuvę: neškitės savo 

maišelius vaisiams ir daržovėms.
• Jei perkate supakuotą maistą, rinkitės didesnio dydžio 

pakuotę: santykis tarp maisto ir pakuotės medžiagų yra 
palankesnis jūsų sveikatai.

• Išpopuliarėjus „Zero waste“ (Gyvenimo be atliekų) 
judėjimui, atsiranda vis daugiau parduotuvių, 
prekiaujančių nesupakuotais maisto produktais. 
Principas yra paprastas: atsinešate savo stiklainius ir 
tarą, o maisto atsargas pripildote iš esamų konteinerių. 
Išbandykite. Beje, taip apsipirkti galite ir turguose.



MAISTAS IŠSINEŠIMUI
• Atsineškite savo dėžutę, kai pasiimsite maistą 

išsinešimui. Iš pradžių tai gali atrodyti juokinga, tačiau 
dauguma pardavėjų reaguos labai teigiamai. Galbūt 
situacija netgi inicijuos įdomų pokalbį su žmogumi, 
kuris yra už jūsų eilėje?

VALGYMAS NE NAMUOSE
• Valgymas restoranuose, baruose ir kavinėse gali būti 

puiki praktika sakyti NE. Pasakykite „ne“ plastikiniams 
šiaudeliams, po vieną supakuotiems sausainiams, 
vienkartiniams kavos puodeliams ir indams bei stalo 
įrankiams. Likučiams visada galite atsinešti savo tarą.

• Atminkite, kad daugelis restoranų naudoja iš anksto 
paruoštą garnyrą, kurį jie gauna supakuotą į plastiką 
vienkartinėmis porcijomis. Rinkitės restoranus, kurie 
naudoja šviežias daržoves!

KELIONĖS
• Ar ši situacija jums atrodo pažįstama? Kasdien įpratę vengti pavojingų medžiagų ir mažinti atliekų kiekį, keliaudami 

staiga patiriate sunkumų. Padarykite sau paslaugą: nešiokitės kelionei skirtus užkandžius (nerūdijančio plieno dėžėse /  
induose) ir vandens buteliuką, pirkiniams nešiokitės savo krepšį.



APLINKAI IR SVEIKATAI NAUDINGI PASIRINKIMAI:

MEDVILNINIAI MAIŠELIAI 
(EKOLOGIŠKI, SERTIFIKUOTI):
• daugkartiniai, kuriuos lengva skalbti ir yra ypač 

patogūs bei sveiki pagalbininkai apsiperkant, 
gabenant ir sandėliuojant visų rūšių maisto 
produktus. Tiesiog įsitikinkite, kad jie buvo 
pagaminti ekologiškomis sąlygomis.

MEDIENA
• medinės ir kamštinės lentos ant kurių pjaustote 

daržoves, yra sveikesnis ir tvaresnis 
pasirinkimas, nei alternatyvos, pagamintos iš 
plastikų. Pasirūpinkite, kad mediena būtų 
ekologiškai sertifikuota, neapdorota ar sutepta/ 
vaškuota ekologiškomis medžiagomis.

NERŪDIJANTIS PLIENAS
• nerūdijančio plieno dėžės ir konteineriai yra 

naudingi ir sveiki ne tik mėsai ir pieno 
produktams pirkti ir sandėliuoti, bet ir miltams, 
riešutams bei bet kuriems kitiems jūsų 
virtuvėje esantiems ingredientams ar pietums, 
kuriuose nešatės į darbą. Taip pat ieškokite 
nerūdijančio plieno variantų, kai nuspręsite 
įsigyti naujų sietų, kaušelių, trintuvų ar kitų 
namų apyvokos daiktų.

BIČIŲ VAŠKU DENGTAS POPIERIUS, 
DROBĖ IR MAIŠELIAI
• jei norite išlaikyti šviežią maistą šaldytuve ar 

savo sumuštinį, naudokite bičių vašku dengtą 
popierių ar drobę, o ne plastikinę ar aliuminio 
foliją – išvengsite šiukšlių ir apsaugosite savo 
maistą nuo pavojingų medžiagų.

STIKLAS
• stikliniai indai gali būti naudojami kaip 

gaminiai iš nerūdijančio plieno ir turi dar vieną 
pranašumą: jie dažniausiai yra nemokami kaip 
konservuotų maisto produktų, kuriuos 
anksčiau pirkote, tara. Surinkite įvairių dydžių 
stiklainių rinkinį ir daugiau niekada 
nepritrūksite laikymo galimybių.

KERAMIKINIAI INDAI
• iš jų neišsiskiria pavojingos medžiagos, yra 

daugkartinio naudojimo ir lengvai valomi! Tai 
galioja, jei yra glazūruoti saugiomis 
medžiagomis ir glazūra nesuskilusi, taip pat jei 
nėra dažyti pavojingais dažais.

KETAUS KERAMIKOS DIRBINIAI
• sveikos ir tvarios teflonu dengtų gaminių 

alternatyvos.

POPIERIUS IR KARTONAS
(ŠVIESIOS SPALVOS, BE ATSPAUDŲ IR RAŠALO):
• popieriaus ir kartono naudojimas paprastai yra 

ekologiškesnis nei plastiko naudojimas: Tačiau: 
būtinai venkite rašalo ir svarbu, kad maistas su 
juo nesiliestų.



SANTRAUKA 
PERDIRBIMO KODAI: PLASTIKAS TAI NE TIK PLASTIKAS

Plastikinė maisto tara ir pakuotė turi būti pažymėta rodyklės simboliu 
ir numeriu: tai yra perdirbimo arba dervos identifikavimo kodas. Kodai 
nuo 1 iki 6 nurodo specifinius gryno plastiko polimerus, o 7 numeris –  
visų kitų rūšių plastikus ir mišinius.
PVC ir polistireno sudėtyje yra daug pavojingų ir potencialiai pavojingų 
priedų bei pagalbinių gamybos / šalutinių produktų. Todėl jų reikėtų 
vengti, ypač susilietus su maistu. Kiti polimerai paprastai yra sveikesni, 
tačiau vėlgi: tai labai priklauso nuo individualių gamybos procesų.

Kodas
Pavadinimas
Standartiniai produktai

Galimas poveikis sveikatai Perdirbimas ir deginimas

Polietileno tereftalatas
Gėrimų buteliai, maisto ir 
sveikatos priežiūros produktų 
pakuotės, poliesteris daugelyje 
tekstilės gaminių.

Iš PET butelių, ypač šildant, gali išsiskirti nedidelis 
toksiškas pusmetalio stibio kiekis (žemiau leistinų 
ribų). Vienkartinio naudojimo PET butelių sudėtyje 
gali būti acetaldehido – medžiagos, galinčios 
pakeisti vandens skonį, ir ES šalyse įtariamos 
esant kancerogeninės. Štai kodėl vienkartinį PET 
butelį reikia naudoti tik vieną kartą – nenaudoti 
pakartotinai!

Perdirbamas.

Didelio tankio polietilenas 
(HDPE) 
Pieno, vandens ir sulčių taros, 
maisto ir kosmetikos pakuočių 
danga. 

Vengti tiesioginių saulės spindulių poveikio, 
nes gali išsiskirti endokrininę sistemą ardanti 
medžiaga – nonilfenolis.

Perdirbamas.

Polivinilchloridas
Kietasis PVC: kanalizacijos 
vamzdžiai, langų profiliai, 
aliejaus/acto buteliai
Minkštasis PVC: grindų dangos, 
vandens žarnos, sintetinė oda, 
viniliniai kilimai, plaukimo ratai, 
žaislai.

Vengti: ypač kenksmingas! 
Iš PVC per visą produkto gyvavimo ciklą gali 
patekti įvairių nuodingų cheminių medžiagų 
(bisfenolis A, švinas, gyvsidabris, kadmis ir ftalatai) 
ir sukelti rimtų sveikatos ir aplinkos problemų. 
Žaliavinis vinilchloridas yra  
pripažintas kaip kancerogenas.

Perdirbti yra labai sunku dėl 
bendro pavojingų plastifikatorių 
naudojimo, o juos deginant ir 
utilizuojant gali atsirasti daug 
toksinų (kancerogeninių, patvarių 
organinių teršalų).



Kodas
Pavadinimas
Standartiniai produktai

Galimas poveikis sveikatai Perdirbimas ir deginimas

Mažo tankio polietilenas 
(LDPE)
Popierinių servetėlių pakuotės, 
maisto plėvelė, pieno taros 
vidinė danga.

Vengti tiesioginių saulės spindulių poveikio, 
nes gali išsiskirti endokrininę sistemą ardanti 
medžiaga – nonilfenolis.

Perdirbamas.

Polipropilenas
Maisto tara, šiaudeliai, 
buteliukai kūdikiams, indai, 
skirti mikrobangų krosnelėms.

Santykinai stabilus ir atsparus karščiui. Per ilgesnį 
laiką iš medžiagos gali išsiskirti stabilizatoriai (pvz., 
oleamidas).

Perdirbamas.

Polistirenas
Putų polistirolas maisto 
produktų gabenimui, 
vienkartiniai puodeliai/ 
dangteliai/stalo įrankiai, 
dviratininkų šalmai, drabužių 
pakabos.

Vengti: ypač kenksmingas!
Gamybos procese naudojamas benzenas, 
pripažintas kaip kancerogenas. Jame gali 
būti hormonų pusiausvyrą trikdančių ftalatų. 
Kenksmingas stirenas gali patekti iš maisto 
pakuotės į maistą, ypač, kai maistas yra riebus, 
karštas ar rūgštus.

Perdirbti yra sunku, o deginimas 
labai pavojingas dėl kenksmingų 
medžiagų.

Kita
Vandens aušintuvai, gėrimų 
buteliai, mikrobangų krosnelės 
indai, virtuvinė įranga, 
kontaktiniai lęšiai, terminis 
popierius.

Vengti!
Daugiasluoksnis arba mišrus plastikas su 
nežinomais polimerais. Patartina vengti.

Neperdirbama.

Kita: Poliuretanas (PU)
Izoliacijos medžiagos, dažnai 
minkšti/putų gaminiai.

Kartais gamybos metu naudojama toksiška 
medžiaga – izocianatas.

Perdirbti yra sunku, o deginimas 
labai pavojingas dėl kenksmingų 
medžiagų. Šalinant gali išsiskirti 
kenksmingos medžiagos (pvz., 
izocianatas, cianido vandenilio 
rūgštis ir dioksinai).

Kita: Polilaktinė rūgštis (PLA)

Poliesterio tipo, pagaminta iš atsinaujinančių 
išteklių (pvz., kukurūzų krakmolas) ir dažnai 
vadinama „bioplastiku“; dažnai kaip mišinys 
su naftos pagrindu pagamintais polimerais ir 
daugeliu priedų.

Iš dalies biologiškai skaidoma 
pramoniniuose komposteriuose 
(NE privačiuose komposteriuose!)



PIKTOGRAMOS
TINKAMAS INDŲ IR VIRTUVĖS REIKMENŲ NAUDOJIMAS

Siekiant saugiai ir teisingai tvarkyti virtuvės reikmenis, įstatymai 
reikalauja, kad indai turėtų tai nurodančią informaciją, pavyzdžiui, 
piktogramas. Naudojamos piktogramos turi būti „gerai matomos, 
aiškiai įskaitomos ir neištrinamos“.31 Informacija paprastai dedama 
ant išorinės pakuotės. 
Žemiau rasite dažniausiai pasitaikančių piktogramų 
aprašymus:

Piktograma Reikšmė

Šis visose ES šalyse galiojantis simbolis žymi medžiagas, tinkamas sąlyčiui su maistu.

Šie simboliai reiškia, kad gaminį galima plauti indaplovėje. Simboliai gali skirtis, priklausomai nuo gamintojo.

Šis simbolis reiškia „tinka plauti indaplovėje“. Jis randamas tik ant daiktų, kurie buvo išbandyti pagal DIN 
standartus. Skaičius virš vandens srovių reiškia maksimalų skalavimo ciklų skaičių, po kurio produktas išlieka 
nepažeistas.

Šios piktogramos nurodo, kokia mažiausia ir didžiausia temperatūra gali būti naudojama Jūsų namų apyvokos 
reikmenims. Simboliai gali skirtis, priklausomai nuo gamintojo.



Piktograma Reikšmė

Šis simbolis rodo, kiek produktas yra atsparus šalčiui, nurodant, iki kokios minimalios temperatūros gaminys 
gali būti naudojamas.

Šie simboliai rodo, kiek produktas yra atsparus karščiui. Kartais simboliai taip pat nurodo, kiek laiko produktas 
gali liestis su įkaitintu indu.

Produktai su snaigės simboliu yra atsparūs užšalimui ir šalčiui. Virtuvės reikmenis su snaigės simboliu galima 
laikyti šaldytuve arba šaldiklyje. Tačiau minimali temperatūra tiksliai nenurodoma.

Tokius simbolius turinčius produktus saugu naudoti mikrobangų krosnelėje. Tačiau maksimali temperatūra ir 
šildymo laikas tiksliai nenurodomi.

Šie simboliai rodo, kad gaminys tinka maistui gaminti orkaitėje. Tačiau maksimali temperatūra ir šildymo laikas 
tiksliai nenurodomi.

Indų su šiuo simboliu negalima kaitinti orkaitėje tuščių.

Produktai su šiuo simboliu negali būti dedami tiesiai į įkaitintą orkaitę ir turėtų būti dedami tik ant grotelių.

Šis simbolis rodo, kad produkto negalima naudoti ant kaitlentės.

Šie simboliai rodo, ar produktas tinka rūgščiam maistui.

Šis simbolis skirtas nurodymui, kad daiktą prieš pirmą naudojimą reikia išplauti su plovimo priemone.

Produktai su šiuo simboliu turi jautrų paviršių. Peilių naudoti negalima, nes jie gali sugadinti paviršių ir, 
pavyzdžiui, pažeisti dangą.
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