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PratarmĖ

maisto ir maitinimosi problemos tokios pat senos, kaip ir 
pati žmonija. maistas kaip gydomoji ir profilaktinė priemonė 
buvo vartojamas nuo neatmenamų laikų. lietuvių liaudies me-
dicinos praktikoje randame įvairių rekomendacijų, kaip mai-
tintis sergant viena ar kita liga. Vystantis mokslui, tobulėjant 
maisto gamybos technologijoms, keitėsi ir rekomendacijos. 
Keitėsi ir vartojamos sąvokos. Dalis liko senų, taip pat atsira-
do naujų. Besiplečiant maisto produktų asortimentui, keičiantis 
maisto produktų sudėčiai, tobulėjant gamybos technologijoms 
ir daugėjant įvairių medžiagų, suteikiančių maistui pageidauja-
mų savybių, atsirado būtinybė tai visiems vienodai suprantamai 
įvardyti. taigi, suvienodintos terminijos klausimo aktualumas 
neabejotinas.

Šis leidinys – tai pirmas tokio pobūdžio žodynėlis, kuriame 
pateikiami lietuviški dietologijos terminai, jų apibrėžtys ir atitik-
menys anglų kalba. jis pravers ne tik gydytojams dietologams 
bei dietistams, bet ir visuomenės sveikatos specialistams, dir-
bantiems maisto saugos ir mitybos srityje, medicinos gydyto-
jams, slaugytojams ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams, 
teikiantiems pacientams maitinimosi rekomendacijas, bei žur-
nalistams, rašantiems straipsnius apie maistą ir maitinimąsi. žo-
dynėlis pravers kiekvienam, besidominčiam maistu.

nors specialistai vienas kitą dažniausiai vienodai supranta, 
kalbėdami apie maistą, maitinimąsi ir mitybą, tačiau pasitaiko, 
jog tiek šnekamojoje kalboje, tiek spausdintose publikacijose ir 
leidiniuose vartoja skirtingus terminus. Populiarioje spaudoje ir 
interneto portaluose matome publikacijų, kuriose pasigendame 
vienodos terminijos.
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žodynėlis suteikia ne tik informacijos apie vartotinus termi-
nus, bet moko, kaip taisyklingai juos ištarti – žodynėlio lietu-
viški terminai sukirčiuoti. Paprasta ir aiški žodynėlio struktūra 
labai patogi naudoti.

žodynėlio rengėja med. dr. laisvūnė Petkevičienė atliko 
didelį ir reikšmingą darbą, siekdama suvienodinti dietologijos 
terminus. laisvūnės Petkevičienės parengtas „aiškinamasis die-
tologijos terminų žodynėlis“ turi kur kas platesnę reikšmę – jis 
prisideda prie taisyklingos lietuviškos terminijos kūrimo ir var-
tojimo.

Vilniaus universiteto medicinos fakulteto 
sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedros  

vedėjas prof. dr. rimantas stukas
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žoDynĖlio sanDara 

žodynėlyje pateikiami lietuviški terminai, jų apibrėžtys ir 
atitikmenys anglų kalba. 

žodynėlio sandara mišri – abėcėlinė ir lizdinė. gimininiai ir 
rūšiniai (pagrindiniai ir nuorodiniai) terminai pateikiami lietu-
vių kalbos abėcėlės tvarka. Pagrindiniai ir nuorodiniai termi-
nai rašomi pusjuodžiu šriftu. greta antraštinio termino kursy-
vu rašomas jo sinonimas. angliško atitikmens kalba nurodoma 
su kalbos žyma – dviraidžiu kodu (standartas lst iso 639-
1:2003) en – anglų k., pvz.: 

 akis en hunger 
lizduose rūšiniai, o polizdžiuose – porūšiniai terminai ri-

kiuojami pagal abėcėlę, pvz.: 
 dietà

bemikròbė dietà
gýdomoji dietà 

specfinė gýdomoji dietà 
standártinė gýdomoji dietà 

individualióji dietà 
terminai pateikiami vienaskaitos vardininko linksniu. 
Pagrindinio termino sinonimai pateikiami atskirais nuoro-

diniais straipsniais – jie nuoroda žr. nukreipiami į pagrindinį 
straipsnį, kuriame sinonimai po kablelio pateikiami greta pa-
grindinio termino, pvz.: 

 diètos koregãvimas žr. diètos tkslinimas 
 diètos tkslinimas, diètos koregãvimas 
santrumpos teikiamos taip pat, kaip ir sinonimai, t. y. nuo-

roda žr. nukreipiamos į pagrindinį terminą, o greta jo teikiamos 
kursyvu po kablelio, pvz.: 

{
{

|
|

{
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 GGP žr. gerõs gamýbos prãktika 
 gerõs gamýbos prãktika, GGP 
skirtingos terminų reikšmės numeruojamos arabiškais skait-

menimis, pvz.: 
 skõnis 
	 en taste 
 1. maisto sukeliamas pojūtis, kurio receptoriai yra liežu-

vyje.
 2. maisto ypatybė, kuri sukelia skystų, vandenyje arba 

seilėse ištirpusių cheminių medžiagų jutimą ir suvokimą.

žodynėlio lietuviški terminai sukirčiuoti. 
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alèrgija mastui
en	food allergy 

imuninės sistemos mechaniz-
mais pasireiškiantis padidėjęs 
organizmo jautrumas maistui 
(alergenui), kuris sukelia įvai-
rių organų pokyčių. 

akis
en	hunger 

Fizinis maisto stygiaus pojū-
tis, ženklas, kad organizmui 
reikalingas maistas. 

anamnèzė
en	anamnesis 

žinios apie ligonį ir jo ligą, 
kurias gydytojas surenka iš li-
gonio arba jo artimųjų. 

maitnimosi anamnèzė
en	food and nutrition history 

Paciento ir (ar) jo artimųjų 
gydytojui suteiktos žinios apie 
svorio pokyčius, maitinimo-
si įpročius – maisto pasirin-
kimą, valgymo režimą, var-

tojamų maisto produktų pa-
kantą, alergiją maistui, porci-
jų dydžius, suvalgomo mais-
to, įskaitant vaisius ir daržo-
ves, bei išgertų skysčių kiekį, 
maisto gamybos būdą, valgy-
seną, esamą dietą, jos keitimą, 
papildų vartojimą. 

anorèksija 
en	anorexia 

Liguistas apetito nebuvimas, 
nevalgumas.

antrnė taršà 
en	secondary contamination 

Šiluma apdoroto ar pagamin-
to maisto užteršimas patogeni-
niais mikroorganizmais; daž-
niausiai pasitaiko dėl sąlyčio 
su nešvaria, nekokybiškai iš-
plauta darbo įranga, invento-
riumi arba dėl nešvarių perso-
nalo rankų. 

antropomètrija
en	antropometria 

žmogaus kūno ir jo dalių ma-
tavimas, vienas iš svarbiausių 
antropologijos metodų. 



A, B, D
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añtsvoris 
en	overweight 

žmogaus svoris, viršijantis jo 
normalią kūno masę. 

apettas
en	appetite 

natūralus noras valgyti, mais-
to troškimas. apetitas gali būti 
geras, didelis, blogas. 

B
blõgas įsisãvinimas 
žr. malabsòrbcija 

bulmija 
en	bulimia 

liguistas, labai padidėjęs alkio 
jausmas. 

D
davinỹs, raciònas 
en	ration

tam tikros sudėties maisto 
produktų rinkinys, skiriamas 

tam tikrą laiką vienam asme-
niui ar jų grupei. 

diètinis davinỹs 
en	diet ration 

Pagal medicinines indika-
cijas tam tikram laikui pa-
skirtos dietos maisto pro-
duktų ir valgių rinkinys. 

sausàsis davinỹs 
en	dry ration 

Vienkartinis paprastai ne-
gamintas specialiai paci-
entui parinktų maisto pro-
duktų rinkinys.

degustãcija 
en	degust 

maisto produktų ir patiekalų 
kokybės ir skonio įvertinimas 
juslėmis. 

degustãtorius
en	taster 

asmuo, įvertinantis maisto 
produktų ir patiekalų kokybę 
ir jų skonio savybes juslėmis. 
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