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Mėsos (kiaulienos) mitybinė vertė

◼ Mėsos sąvoka (gyvūnų skerdenų 

valgomosios dalys, EK, 2004)

◼ Didelės biologinės vertės proteinai

◼ Mikroelementai (Fe, Zn, Se)

◼ Vitaminai (B12, A, folinė rūgštis)

◼ Riebalai



Kiauliena kasdieniniam ir 
šventiniam stalui

◼ Kiaulininkystės išvystymas

◼ Kiaulienos kainos

◼ Skonis ir kokybė

◼ Pateikiamos kiaulienos  įvairovė

◼ Kiaulienos produktų ir patiekalų įvairovė



Kiaulienos vartojimas 
(apklausos duomenimis)

Iki 30% vartojamo mėsos kiekio - 30.3% 
respondentų

50 % mėsos - 37,6% respondentų

80% ir daugiau suvartojamos mėsos -33,3% 
respondentų



Kiaulienos vartojimo dažnis

Dažnis Vartotojų,%

Visi Moterys Vyrai

Kasdien 40,3 32,4 52,2

3-4 
kartai/savaitę

56,5 64,8 43,5



Šis tas apie vartotojų nuomonę

Mėsos kokybė nesvarbi - 12.9% 

Produktų sudėtis nesvarbi - 5.6% 



Sveikas ir nesveikas  maistas

◼ Riebalų kiekis

◼ Sočių ir nesočių riebalų proporcijos

◼ Dėmesys n-6 ir n-3 riebalų rūgščių 

santykiui

◼ Cholesterolis     

◼ Nuostatos, kad mėsos (ypač ūkinių 

gyvūnų) sudedamosios dalys gali didinti 

ligų riziką  



Cholesterolio kiekis,mg/100g 

(pagal Bragagnolo,Rodriguez-Amaya)

◼ Žindukliai (21d)-98

◼ Nugarinė-44

◼ Kumpis-49

◼ Lašiniai:

◼ Žinduklių-79

◼ Suaugusių-33



Veiksniai, įtakojantys raumenų 
kokybę

◼ Genetinės kiaulių savybės

◼ Auginimo ir šėrimo sąlygos

◼ Amžius

◼ Kiaulių paruošimas skerdimui

◼ Transportavimas

◼ Skerdimo sąlygos



Pagrindinių skerdenos rodiklių 

charakteristika

Lietuvos 

baltosios

Lietuvos vietinės

Skerdenos svoris, kg 78.4 75.7

Skerdenos ilgis, cm 99.9 93.1

Lašinių storis ties 10 

šonkauliu, mm
28.8 35.7

Lašinių storis virš 

m.gluteus medius

R. akis, cm2

21.2

34.2

33.3

24.8



Lietuvos vietinių kiaulių unikalumas

pagal elongazės (ELOVL6) geną



Kiaulienos riebalų vartojimo 
problema

◼ Požiūris ir fizinis aktyvumas

◼ Kiaulienos riebalus sudaro tos pačios riebalų 

rūgštys kaip ir kitus riebalus, skiriasi tik jų 

proporcijos

◼ Kiaulienoje ir ypač lašiniuose mažesnis 

cholesterolio kiekis negu kai kurių kitų gyvūnų 

mėsoje



Galimos kiaulienos gamybos apimtys 
naudojant genetinius kiaulių išteklius

◼ Jeigu populiacijos padidėtų iki 200 paršavedžių-po 

3200 skerdžiamų kiaulių per metus

◼ Jeigu populiacijos padidėtų iki 300 paršavedžių-po 

4800 skerdžiamų kiaulių per metus

◼ Abiejų veislių būtų 6400-9600 skerdžiamų kiaulių per 

metus

◼ Lietuvoje skerdžiant apie 800000 kiaulių,  tai 0,8-

1,6% būtų per daug, ar mažai riebesnių kiaulių?



Galimos riebesnių kiaulių 
panaudojimo nišos

◼ Rūkyti gaminiai iš natūralių žaliavų

◼ Tautinio paveldo gaminiai

◼ Specializuotų restoranų steigimas

◼ Eksportas į šalis, vertinančias riebesnę 

kiaulieną?

◼ Galimybių vartotojui pasirinkti sudarymas



Galimybė pasirinkti

◼ Atsekamumo diegimas

◼ “Žymėta produkcija”

◼ Mažų pačių augintojų skerdyklų ir vietinės 

prekybos alternatyva





AČIŪ UŽ DĖMESĮ


