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SANTRAUKA 

Funkcionaliųjų gaiviųjų gėrimų kūrimas bei ištyrimas.  

Vartotojų informuotumo analizė 

Dovilė Skruodytė 

Magistro baigiamasis darbas 

  

Darbo parengimo vieta. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Veterinarijos akademija, 

Maisto saugos ir kokybės katedra. 

Darbo vadovas. Prof., dr. Dalia Sekmokienė. 

Darbo apimtis. 65 puslapiai.  

Darbe pateikta: 15 paveikslų, 26 lentelės, 2 priedai, 71 literatūros šaltiniai. 

Darbo tikslas. Sukurti funkcionaliuosius gaiviuosius gėrimus, ištirti jų kokybę bei įvertinti 

vartotojų požiūrį ir informuotumą apie gaiviuosius gėrimus. 

Darbo tyrimo metodai. Literatūros analizė apie gaiviuosius gėrimus,  jų kategorijas, gaiviųjų 

gėrimų vartojimo rodiklius, ženklinimą ir tai reglamentuojančius dokumentus, veikliąsias dalis, 

naudojamas gaiviųjų gėrimų gamyboje, gaiviųjų gėrimų technologinė apžvalga.  

Atlikta Šiaulių miesto 4 didžiuosiuose prekybos centruose gaiviųjų negazuotų aromatizuotų 

gėrimų rinkos apžvalga. Ši gėrimų kategorija pasirinkta, nes buvo panašiausia į mūsų sukurtą 

gaivųjį gėrimą. Buvo vertinama šios kategorijos gėrimų sudėtis, maistinė ir energetinė vertė, 

ženklinimas sveikatingumo ir maistingumo teiginiais. Anketinė apklausa – vartotojų informuotumo 

apie gaiviuosius gėrimus įvertinimas, gaiviųjų gėrimų vartojimo ypatumai, pasirinkimo aspektai bei 

požiūris į funkcionaliuosius gaiviuosius gėrimus. Gauti rezultatai analizuoti naudojant statistinį 

SPSS 22,0 paketą ir MS Office Excel 2013. Skirtumas statistiškai reikšmingas, kai p< 0,05. 

Tyrimo metu bendradarbiaujant su gėrimų gamybos įmone AB ,,Gubernija‘‘gaiviojo gėrimo 

gamybai  buvo atrinktos geriausiai pasižyminčios skoninėmis ir sveikatinančiomis savybėmis 

funkcionalios sudedamosios dalys (alavijų sultys, kokosų vanduo, agavų sirupas), taip pat buvo 

naudojamos kvapiosios medžiagos ir sulčių koncentratas. Su išvardintais ingredientais buvo 

pagaminti 8 gaiviųjų gėrimų mėginiai, kurie išsiskyrė alavijų sulčių koncentracija (1proc. ir 2 proc.) 

ir skirtingomis kvapiosiomis medžiagomis. Vėliau AB ,,Gubernija‘‘ laboratorijoje ištirtos visų 8 

mėginių  sausosios medžiagos, titruojamasis rūgštingumas ir bendras mikroorganizmų kiekis.  

Gaiviųjų gėrimų juslinis įvertinimas buvo atliktas trimis būdais: juslinių savybių įvertinimas, 

aprašomosios – profilinės analizės sudarymas ir juslinio priimtinumo įvertinimas. Šie įvertinimai 

buvo atlikti LSMU Maisto saugos ir kokybės katedroje dalyvaujant vertinimo grupei. Apskaičiuota 

vertinimo grupei priimtiniausio mėginio maistinė ir energetinė vertė.   
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Rezultatai. Atlikus literatūros apžvalgą paaiškėjo, kad 2015 metais Europoje žmonės 

daugiausiai suvartojo gaiviųjų gėrimų, lyginant su kitomis gėrimų kategorijomis (kava, sultys, 

arbata, kakava). Europoje 2015 metais gaiviųjų gėrimų pardavimas siekė 49205 milijonų litrų, 

vidutiniškai vienas žmogus išgėrė apie 95,2 litrus gaiviųjų gėrimų per metus.  

Atlikus vartotojų apklausą apie gaiviuosius gėrimus, nustatyta, kad didžioji dalis respondentų 

(77 proc.) vartoja gaiviuosius gėrimus. Analizuojant tiriamuosius pagal amžiaus grupes, paaiškėjo, 

kad gaiviuosius gėrimus labiausiai linkę vartoti 21 – 40 metų amžiaus žmonės (79 proc.). 

Apklaustieji pageidautų, kad mūsų rinkoje būtų daugiau funkcionaliųjų gėrimų. Labiausiai norėtų 

gaiviųjų gėrimų, kurie turėtų mažiau cukraus, bet būtų papildyti biologiškai aktyviomis 

medžiagomis. 

Šiaulių miesto didžiuosiuose prekybos centruose atlikus gaiviųjų negazuotų aromatizuotų 

gėrimų rinkos analizę buvo rasti 24 rūšių gėrimai. Gaiviųjų negazuotų aromatizuotų gėrimų rinkos 

analizės metu nustatyta, kad didžioji dalis analizuojamų gėrimų (71 proc.) - užsienio šalių 

gamintojų, o Lietuvos gamintojų gėrimų – 29 proc. Analizės metu nustatyta, kad ant kai kurių 

gaiviųjų gėrimų etikečių nėra informacijos apie jų maistingumą. Iš analizuojamų gėrimų mažiausiai 

cukraus buvo 3,5 g/ 100 ml gėrimo, daugiausiai cukraus - 11 g/100 ml gėrimo. Daugiausiai kalorijų 

turintis gėrimas - 48 kcal/100 ml gėrimo. Iš visų analizuojamų gaiviųjų gėrimų 2 gaivieji gėrimai 

savo sudėtyje turėjo vitaminų, mineralinių medžiagų ir kitų funkcionaliųjų ingredientų. Jų kilmės 

šalis – Švedija. Lietuvos aromatizuotų negazuotų gaiviųjų gėrimų rinkoje galėtų būti daugiau 

funkcionaliųjų gėrimų, kurie turėtų mažiau cukraus, pasižymėtų teigiamomis savybėmis, 

reikšmingomis žmogaus organizmui. 

Įmonėje ,,Gubernija‘‘ buvo pagaminti 8 skirtingi gaiviųjų negazuotų gėrimų mėginiai, 

panaudojant šias veikliąsias dalis: kokosų vandenį, agavų sirupą, alavijų sultis. Nustatėme, kad 

pagaminti gaiviųjų gėrimų mėginiai saugūs. Jie atitinka LR reglamentuojančių gėrimų saugos ir 

kokybės reikalavimus.  

Iš karto po mišinio pagaminimo tirpiųjų sausųjų medžiagų kiekis visuose mėginiuose buvo 

5,1 m/proc. Pakartojus tyrimą po 5 parų tirpiųjų sausųjų medžiagų kiekiai išliko nepakitę. Gėrimų 

rūgštingumo rodikliai mėginių pagaminimo dieną buvo apylygiai, tyrimų rezultatuose reikšmingų 

skirtumų nepastebėta. Rūgštingumas, perskaičiuotas į citrinų rūgštį, mėginiuose svyravo nuo 1,7 – 

1,8 g/l. Po 5 parų rūgštingumo tyrimai buvo vėl pakartoti. Kai kuriuose mėginiuose rūgštingumas 

buvo nežymiai padidėjęs (0,1 g/l). Bendrojo mikroorganizmų skaičiaus tyrimai parodė, kad 

mikrobiologinė mėginių tarša  nevienoda.  Didžiausias nustatytas bendras mikroorganizmų skaičius 

buvo <4 KSV/1 ml. Kituose mėginiuose tyrimų rezultatas buvo vienodas <1 KSV/1ml. Atlikus 

LSMU Maisto saugos ir kokybės katedroje juslinę gėrimų analizę, paaiškėjo, kad vertinimo grupei 
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jusliškai priimtiniausias buvo 2 mėginys. Šio mėginio sudedamosios dalys buvo tokios: kokosų 

vanduo, geriamasis vanduo, agavų sirupas, agrastų sulčių koncentratas, 1 proc. alavijų sultys, 

žaliosios arbatos kvapioji medžiaga. Pagal vertinimo komisijos balus 2 mėginys pasižymėjo 

gaivumo pojūčiu, jautėsi vidutiniškai saldaus skonio intensyvumas. Pagal reikalavimus 

apskaičiuotas priimtiniausio mėginio maistingumas ir energinė vertė. Priimtiniausias mėginys 

pasižymėjo gan mažu kalorijų ir cukraus kiekiu, 100 ml gėrimo 20 kcal, 5 g cukraus.  

 

 

Raktažodžiai: funkcionalūs gaivieji gėrimai, kokosų vanduo, agavų sirupas, alavijų sultys. 
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SUMMARY 

Creation and examination of functional soft drinks 

Consumer awareness analysis 

Dovile Skruodyte 

Master's thesis 

 

 

The place of preparation of this work. The Lithuanian University of Health Sciences, 

Academy of Veterinary, Food Safety and Quality Department. 

The research adviser. Prof. dr. Dalia Sekmokiene. 

The quantity of this work. 65 pages. 

Consists of this work:  15 pictures, 26 tables, 2 additions, 71 sources of literature. 

The objective of this work. To create and examinate functional soft drinks, to evaluate 

consumers view and awareness about soft drinks. 

Research methods of the work. 

The analysis of literature about soft drinks categories, soft drink consumption indicators, 

labeling and governing documents about that, the active parts used in soft drinks production, soft 

drinks technological review. 

Questionnaire survey - consumer awareness evaluation about soft drinks, consumption 

features of soft drinks, the choice aspects and approaches to functional soft drinks. Performed soft-

flavored carbonated drinks market review in Siauliai City 4 major shopping centers. This beverage 

category was selected, because it was closest to our created soft drink. It was analyzed of category 

beverage composition, nutritional value and energy labeling of health and nutrition claims. The 

results was analyzed using the statistical package SPSS 22.0 and Microsoft Office Excel 2013. The 

difference was statistically significant when p <0.05.  

During the study was cooperated with the beverage production company "Gubernija,,  there 

was selected to best distinguish the taste and healthy properties of functional components (aloe vera 

juice, coconut water, agave syrup) during the soft drink production was also used flavorings and 

juice concentrates. The following ingredients was produced in eight soft drinks samples. The 

samples was different by aloe juice concentration (1 percent and 2 percent.) and variety of 

flavorings. Later in ,,Gubernija '' laboratory was analyzed 8 samples by dry matter, titratable acidity 

and total number of microorganisms. 
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Soft drinks sensory evaluation was made in three ways: evaluation of the organoleptic 

characteristics, descriptive - the profile analysis creation and sensory acceptability evaluation. 

These estimates was made in LSMU Food Safety and Quality Department presence of an evaluation 

team. Evaluation group choose the most preferred sample and this nutritional and energy value was 

calculated. 

Results. The literature review showed that in 2015 people in Europe was consumed most soft 

drinks, compared to other categories of beverages (coffee, juice, tea, cocoa). In Europe 2015 years 

the soft drink sales amounted to 49,205 million liters, on average, each person drinks about 95.2 

gallons of soft drinks per year. According of the LR  Minister, soft drinks - are divided into 

categories: flavored soft drinks, soft drinks and juices, non-alcoholic energy drinks, kvass soft  

drinks and kvass flavored soft drinks. The mostly used active components in soft drinks - vitamins, 

minerals, antioxidants, plant extracts, fiber and other ingredients. 

The consumer survey of soft drinks showed that the majority of respondents (77 percent.) 

consume soft drinks. The analysis of research by age showed that people who are most likely to 

consume soft drinks usually are 21-40 years old (79 percent.). The respondents would like to see 

more functional drinks in our markets. Most of the respondents would like buy soft drinks, which 

have less sugar, but also would be supplemented by biologically active substances. 

In Siauliai city largest shopping centers was made market analysis of  refreshing non-

carbonated flavored drinks and found 24 drinks. Market analysis of flavored carbonated soft drinks 

showed that the majority of the analyzed beverages was foreign manufacturers 71 percent., while 

the Lithuanian producers beverages - 29 percent. The analysis showed that on some soft drink labels 

there are no information about their nutrition. From the analyzed drinks the least sugar in beverage 

was 3.5 g / 100 ml, most sugar - 11 g / 100 ml. The drink which had most calorie - 48 kcal / 100ml. 

Of all the analyzed soft drinks was distinguished 2 soft drinks, which had vitamins, minerals and 

other ingredients of functional in their contains. Their country of manufacture - Sweden. The 

flavored carbonated soft drinks market produced in Lithuania could be more of functional drinks 

that have less sugar, it is characterized by positive properties of the human body. 

In company "Gubernija,, was produced eight different samples of soft non-carbonated soft 

drinks by using the active part: coconut water, agave syrup, aloe vera juice. We identificated that 

the produced soft drink samples was safe. Comply with the LR Minister of governing beverage 

safety and quality requirements. 

Immediately after producing the mixture in a soluble solids content of all samples was 5.1 m / 

percent. The test was repeated after 5 days, soluble solids content remained unchanged. Beverage 

acidity indicators samples the day of production was seen throughout, in the research results wasn't 
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any significant differences. Acidity, expressed as citric acid samples ranged from 1.7 to 1.8 g/l. 

After 5 days the acidity tests was again repeated. Some samples was slightly increased of acidity 

(0.1 g / l). Common microorganisms showed that microbial contamination of samples - mixed. The 

maximum total number of microorganisms was determined <4 CFU/ 1 ml. Other samples test 

results was the same <1 CFU/ 1ml. 

The drinks sensory analysis which was made in LSMU Food Safety and Quality Department 

showed that the most preferred sample for sensory evaluation group was sample 2. The sample 

components: coconut water, drinking water, agave syrup, gooseberry juice concentrate, 1 percent. 

aloe vera juice, green tea fragrance. In accordance with the panel points separated individual 

specifications and characteristics of a beverage comprising a profile analysis,  sample 2 was noted 

with freshness sensation felt average intensity of sweet taste. The preferred sample  nutrition and 

energy value was calculated. Most preferred sample was characterized by relatively low in calories 

and sugar. 100 ml of the drink have 20 kcal and 5 g of sugar. 

 

 

The key words: functional soft drinks, coconut water, agave syrup, aloe vera juice. 
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TERMINŲ IR SANTRUMPŲ ŽODYNAS 

 

CD – cukrinis diabetas 

CNS – centrinė nervų sistema 

JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos 

l – litrai 

LR – Lietuvos Respublika 

LSMU – Lietuvos Sveikatos mokslų universitetas 

m – masė (gramais) 

nr – numeris 

Pav – paveikslas 

PC - prekybos centras 

Proc – procentai 

PSO – Pasaulio sveikatos organizacija 

STATISTA – internetinis statistikos portalas, remiasi atliktais statistiniais tyrimais 

UNESDA – asociacija, atstovaujanti Europos nealkoholinių gėrimų pramonei 

vnt - vienetas 
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ĮVADAS 

Prieš du tūkstančius metų Hipokratas pasakė: ,,Mūsų maisto medžiagos turi būti vaistai, o 

mūsų vaistai – maisto medžiagos.‘‘ Šiais laikais galėtume pasakyti, kad funkcinis maistas – mūsų 

,,vaistai‘‘(1). 

Šiuo metu tarptautinėje maisto pramonės rinkoje funkcionaliojo maisto bei gaiviųjų gėrimų 

paklausa didėja (2). Žmonės siekia, kad jų vartojami produktai būtų ne tik energijos ir maisto 

medžiagų šaltiniai, bet ir turėtų teigiamų savybių jų organizmui. Funkcionalieji gėrimai – sveikatai 

naudingi gėrimai, praturtinti veikliosiomis dalimis. Jie  populiarūs, nes juos patogu vartoti, nereikia 

jokio apdorojimo, patogu transportuoti (3). Tokie gėrimai gali sumažinti riziką susirgti širdies ir 

kraujagyslių ligomis, nutukimu, II tipo cukriniu diabetu (CD) ir kitomis ligomis (4). Taigi, visame 

pasaulyje funkcionaliųjų maisto produktų gamyba bei vartojimas įgijo didelę reikšmę, nes šie 

produktai be savo pagrindinių funkcijų gali suteikti naudos sveikatai (3,5).   

Valstybės skatina maisto įmones kurti inovatyvius produktus, nes tokie produktai susiję su 

sveikatos stiprinimu, ligų rizikos mažinimu, taip pat gali sumažinti sveikatos priežiūros išlaidas (6). 

Lietuvos Sveikatos 2014 -2025 metų programoje paminėta, kad reikia skatinti Lietuvos įmones 

gaminti ir tiekti vidaus rinkai sveikatai palankų maistą (7). UNESDA asociacijos duomenimis, 2017 

metais Europos gaiviųjų gėrimų pramonės sektorius įsipareigojo sumažinti 10 proc. cukraus kiekį 

gaiviuosiuose gėrimuose iki 2020 metų (8). 

Sveikatai nepalankūs gėrimai pasižymi dideliu cukraus kiekiu bei kaloringumu (9). Pasaulio 

sveikatos organizacija (PSO) ragina šalis, taip pat ir Lietuvą, padidinti mokesčius įvairiems 

saldintiems gaiviesiems gėrimams ir sultims. Tai, anot organizacijos, yra vienas iš būdų sumažinti 

su šių gėrimų vartojimu susijusių ligų riziką. Siekiama, kad žmonės vartotų gaiviuosius gėrimus su 

biologiškai aktyviomis medžiagomis, kurios  naudingos sveikatai (10). 

Atsižvelgus į naujausias mitybos rekomendacijas (dėl cukraus kiekio mažinimo) norėjosi 

įgyvendinti idėją - sukurti sveikatai palankų funkcionalųjį  gaivųjį gėrimą.  
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Darbo tikslas: 

Sukurti funkcionaliuosius gaiviuosius gėrimus, ištirti jų kokybę bei įvertinti vartotojų požiūrį 

ir informuotumą apie gaiviuosius gėrimus. 

Darbo uždaviniai: 

1. Surinkti ir išanalizuoti literatūrą apie gaiviuosius gėrimus, jų gamyboje naudojamas 

veikliąsias medžiagas bei apžvelgti gaiviųjų gėrimų ženklinimo reikalavimus; 

2. Ištirti vartotojų požiūrį bei informuotumą apie gaiviuosius negazuotus gėrimus, jų vartojimo 

ir pasirinkimo aspektus; 

3. Atlikti gaiviųjų negazuotų aromatizuotų gėrimų rinkos analizę; 

4. Gaiviesiems gėrimams atrinkti žaliavas ir iš jų pagaminti gaivųjį negazuotą gėrimą bei jį 

ištirti gamybinėmis sąlygomis; 

5. Pagamintų gėrimų mėginių juslinių savybių vertinimas.  
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

1.1. Gaivieji gėrimai 

Lietuvos Respublikos (LR) žemės ūkio ministro įsakyme ,,Dėl nealkoholinių gėrimų ir giros 

apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo technologinio reglamento patvirtinimo‘‘ (2009 m. 

sausio 12 d. Nr. 3D-13 Vilnius) yra apibrėžtas terminas „gaivusis gėrimas‘‘. Gaivusis gėrimas – 

saldintas nealkoholinis gėrimas (11). 

,,Statista‘‘ duomenimis, 2015 m. Europoje gaiviųjų gėrimų buvo parduota daugiausiai (39,1 

proc.), lyginant su kitomis gėrimų kategorijomis (12) (1 pav.).   

 

1 pav. Gėrimų pardavimų pasiskirstymas Europos šalyse (pagal gėrimų kategorijas) 2015 metais.  

 

Remiantis UNESDA duomenis, Europoje 2015 metais gaiviųjų gėrimų pardavimas siekė 

49205 milijonų litrų, vadinasi, vidutiniškai vienas žmogus išgėrė apie 95,2 litrus gaiviųjų gėrimų 

per metus (1 lentelė). Lietuvoje, UNESDA duomenimis, 2015 metais gaiviųjų gėrimų buvo 

parduota 165,2 milijonai litrų, pagal šalies populiaciją vidutiniškai – 56,5 litrai žmogui per metus (2 

lentelė). 
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1 lentelė. UNESDA duomenys apie Europoje parduodamų gaiviųjų gėrimų kiekį 

 

2 lentelė. UNESDA duomenys apie Lietuvoje parduodamų gaiviųjų gėrimų kiekį 

 

Remiantis UNESDA duomenimis, 2015 metais daugiausiai gaiviųjų gėrimų parduota  

Austrijoje, Anglijoje, Norvegijoje, Danijoje, Vokietijoje – vienam žmogui daugiau nei 100 litrų 

gaiviųjų gėrimų per metus (13). Gaiviųjų gėrimų suvartojimas kasmet didėja. Sveikatai nepalankūs 

gėrimai pasižymi dideliu cukraus kiekiu bei kaloringumu (9). Pastebėta, kad didesnis gaiviųjų 

gėrimų vartojimas skatina cukraus kiekio padidėjimą kraujyje, nutukimą, riziką susirgti II tipo CD 

(14). JAV tyrimų duomenimis, daugiausiai veikliųjų dalių turinčius gaiviuosius gėrimus geria 

suaugę, 18 – 44 metų amžiaus,  žmonės  (15). 

1.1.1. Gaiviųjų gėrimų kategorijos 

Pagal LR žemės ūkio ministro įsakymą ,,Dėl nealkoholinių gėrimų ir giros apibūdinimo, 

gamybos ir prekinio pateikimo technologinio reglamento patvirtinimo‘‘ (2009 m. sausio 12 d. Nr. 

3D-13 Vilnius) nealkoholiniai gėrimai klasifikuojami į šias kategorijas: aromatizuotas gaivusis 

gėrimas, gaivusis gėrimas su sultimis, gaivusis energinis gėrimas, gaivusis giros skonio gėrimas, 

giros skonio gaivusis gėrimas (3 lentelė). 

3 lentelė. Gaiviųjų gėrimų kategorijos 

Grupė Pogrupis Kategorija 

Nealkoholinis gėrimas 

 

 

 

 

 

 

Gira 

Gaivusis gėrimas 

 

 

 

 

Stalo vanduo 

 

Gira 

Aromatizuotas gaivusis gėrimas 

Gaivusis gėrimas su sultimis 

Gaivusis energinis gėrimas 

Gaivusis giros gėrimas 

Giros skonio gaivusis gėrimas 

Stalo vanduo 

Aromatizuotas stalo vanduo 

Gira 

 

Market

By Category 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Soft Drinks million litres 49807,3 50455,5 49942,4 49254,3 48607,0 49205,0

litres per cap 97,5 98,8 97,5 95,9 94,2 95,2

EU

Market

By Category 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Soft Drinks million litres 170,2 167,7 159,9 161,5 163,0 165,2

litres per cap 54,2 54,9 53,2 54,3 55,4 56,5

Lithuania
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Nealkoholinių gaiviųjų gėrimų kategorijos:  

 Aromatizuotas gaivusis gėrimas – gaivusis gėrimas, į kurį įdėta kvapiųjų medžiagų ir (ar) 

jų preparatų, prieskoninių žaliavų ekstraktų ir kitų kvapiųjų maisto produktų; 

 Gaivusis gėrimas su sultimis – gaivusis gėrimas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 5 tūrio 

proc. vaisių, uogų, daržovių sulčių arba jų mišinių; 

 Gaivusis energinis gėrimas – gaivusis gėrimas, kurio sudėtyje yra vitaminų ir 

tonizuojamųjų ar stimuliuojamųjų augalinių medžiagų (kofeino, guaranino, ginsenozidų, 

taurino ir pan.); 

 Gaivusis giros gėrimas – gaivusis gėrimas, gaminamas iš giros misos koncentrato ir (ar) 

kitos grūdinės žaliavos, pridedant vandens, cukraus, maisto priedų, kvapiųjų medžiagų ir kt.; 

 Giros skonio gaivusis gėrimas – gaivusis gėrimas, gaminamas įdedant giros skonio 

kvapiųjų medžiagų, kurio sudėtyje nėra giros koncentrato ir kitų grūdinių žaliavų. 

Gaivieji gėrimai dar gali būti dirbtinai prisotinami anglies dioksido (gazuoti gėrimai). 

Pagal anglies dioksido kiekį gazuoti gėrimai yra skirstomi į stipriai gazuotus, gazuotus ir 

silpnai gazuotus (11). 

1.1.2. Gaiviųjų gėrimų gamyboje dažniausiai naudojamos veikliosios dalys 

Funkcionaliųjų gėrimų gamybai dažnai naudojamos šios veikliosios dalys: vitaminai, 

mineralinės medžiagos, antioksidantai, augalų ekstraktai, skaidulinės medžiagos, prebiotikai ir 

probiotikai (3). 

Vitaminai 

Daugelyje pasaulio šalių (JAV, Jungtinė Karalystė, Kanada ir kt.) vitaminų ir mineralinių 

medžiagų deficito problema sprendžiama valstybiniu mastu – juos privaloma dėti į tuos produktus, 

kurių šalies gyventojai suvartoja daugiausiai: pieno produktus, gaiviuosius gėrimus, miltus (16). 

 Vitaminas E – nors šis vitaminas tirpus riebaluose, tačiau moksliniai tyrimai įrodė, kad 

vitaminas E gali būti disperguojamas ir emulsiniu pagrindu panaudojamas gėrimų 

pramonėje (17); vitamino E nauda: mažina nuovargį, stiprina imunitetą, apsaugo nuo 

širdies ir kraujagyslių ligų, vėžio (18); 

 Vitaminas C (askorbo rūgštis) – vandenyje tirpus vitaminas, žmogaus organizme 

veikia kaip antioksidantas; vitamino C nauda:  apsaugo nuo chroniškų ligų, 

prevenciškai veikia sumažindamas riziką susirgti onkologinėmis ligomis (17); 
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 Vitaminas B3 – vandenyje tirpus vitaminas (19); vitamino B3 nauda: dalyvauja 

riebalų apykaitoje, nervų sistemos veikloje, padeda reguliuoti žarnyno motorinę 

funkciją (20); 

 Vitaminas A (retinolis) – gaivieji gėrimai yra papildomi augalinės kilmės vitaminu A, 

gaunamu iš vaisių ir daržovių sulčių (21); vitamino A nauda: gerina odos ir plaukų 

būklę, stabdo senėjimą, apsaugo nuo laisvųjų radikalų (22). 

Mineralinės medžiagos  

 Kalcis (Ca) – kalcio nauda: gerina kaulų ir dantų būklę, mažina cholesterolio kiekį 

kraujyje, turi teigiamos įtakos kraujotakai (23); 

 Geležis (Fe) – geležies trūkumas yra didelė vaikų mitybos problema, todėl geležimi 

stengiamasi praturtinti vaikams skirtus gaiviuosius gėrimus (24); geležies nauda: 

stiprina imunitetą, būtina normaliai CNS veiklai, įeina į hemoglobino sudėtį  (25); 

 Natris (Na) – juo papildomi gaivieji gėrimai skirti sportuojantiems žmonėms kaip 

elektrolitų šaltinis, suteikiantis ištvermės sportuojant (26); šiuo metu gaiviųjų gėrimų 

rinkoje vis daugiau gėrimų, kurie pasižymi mažesniu natrio kiekiu, tokie gėrimai yra 

rekomenduojami žmonėms, turintiems problemų dėl aukšto arterinio kraujo spaudimo 

ar skysčių kaupimosi organizme (27); natrio nauda: teigiamai veikia nervų sistemą, 

palaiko organizmo skysčių ir rūgščių balansą  (28); 

 Kalis (K) – vartojamas prevencijai nuo inkstų ligų, insulto bei širdies ir kraujagyslių 

ligų (29); 

 Fosforas (P) – labai svarbus dalinantis ląstelėms, šis elementas dalyvauja apykaitos 

procesuose (30); 

 Magnis (Mg) – reguliuoja insulino kiekį organizme, sumažina riziką susirgti II tipo 

CD, profilaktiškai apsaugo nuo širdies ir kraujagyslių ligų (31). 

Antioksidantai 

Dažnai gėrimai papildomi antioksidantais, jų šaltiniai gėrimuose – įvairūs vaisiai ir sėklos. 

Pavyzdžiui, gaiviųjų gėrimų pramonėje vis dažniau panaudojamos chia sėklos, dar kitaip vadinamos 

ispaninio šalavijo sėklomis, kurios pasižymi antioksidaciniu poveikiu  (32). 

Vitaminai A, C, E pasižymi antioksidaciniu poveikiu.  

Flavanoidai  randami vaisiuose ir daržovėse. Tyrimai įrodė, kad granatų sultyse ypač gausu 

bioflavanoidų (antocianinų, katechinų ir kt.). Apelsinai - taip pat  geras bioflavanoidų šaltinis. 

Veikliomis savybėmis pasižymi ir imbieras, kuris gali būti naudojamas kaip vienas iš gaiviojo 

gėrimo komponentų. Imbieras – vitamino C, beta karotenų ir flavanoidų šaltinis (33).  
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Flavanoidai reguliuoja lipidų apykaitą (34). 

Šiuo metu mokslininkai kuria funkcionaliuosius gaiviuosius gėrimus su selenu. Šį 

mikroelementą dažniausiai bandoma įterpti į šaltos arbatos gaiviuosius gėrimus (35). Seleno nauda: 

mažina cholesterolio kiekį kraujyje, šis elementas reikalingas širdies ir kraujagyslių bei onkologinių 

ligų prevencijai (36). 

Augalų ekstraktai 

Gaiviųjų gėrimų gamybai naudojant augalų ekstraktus, gėrimą galima papildyti ne tik 

biologiškai aktyviomis medžiagomis, bet ir praturtinti kvapu, skoniu ir spalva. Tačiau augaliniai 

ekstraktai gali pabloginti gėrimo konsistenciją, t.y. vientisumą, nes naudojant augalų ekstraktus 

gėrimuose natūraliai susidaro nuosėdos. Tokius gėrimus prieš vartojimą reikėtų suplakti (32). 

Pagrindinės augalų ekstraktų veikliosios medžiagos yra bioflavonoidai, saponinai, fenoliniai 

junginiai, vitaminai ir mineralinės medžiagos, eteriniai aliejai, chlorofilas, polisacharidai, 

glikozidai, terpenai, rauginės medžiagos (16). 

Dažniausiai funkcionaliųjų gėrimų gamybai naudojami šie augalai: imbieras, cinamonas, 

ženšenis, stevija, mėta, alavijas (37). 

Skaidulinės medžiagos 

Maistinės skaidulos – augalinės kilmės angliavandeniai. Skaidulines medžiagas žmogaus 

organizme skaido storosios žarnos mikroflora. Maistinės skaidulos yra skirstomos į tirpias ir 

netirpias.  

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maisto 

teikimą vartotojams skelbiamas skaidulinių medžiagų apibrėžimas: ,,Skaidulinė medžiaga – 

angliavandenių polimerai su trimis ar daugiau monomero grandžių, kurių žmogaus plonoji žarna 

nevirškina ir neįsisavina ir kurie priskiriami šioms kategorijoms: 

 valgomiems angliavandenių polimerams, kurie vartojant natūraliai susidaro maiste; 

 valgomiems angliavandenių polimerams, gautiems iš maisto žaliavos fiziniu, 

fermentavimo ar cheminiu būdu ir turintiems naudingą fiziologinį poveikį, įrodytą 

visuotinai pripažintais moksliniais įrodymais; 

 valgomiems sintetiniams angliavandenių polimerams, turintiems naudingą fiziologinį 

poveikį, įrodytą visuotinai pripažintais moksliniais įrodymais‘‘ (38). 

Mokslininkų atlikti tyrimai rodo, kad skaidulinėmis medžiagomis praturtinus maistą galima 

pagerinti maisto produktų tekstūrą bei juslines savybes. Tad šiuo metu maisto pramonės rinkoje 

galima pastebėti vis gausesnį asortimentą produktų  su maistinėmis skaidulomis (39). 

Kasdien vartojant reikalingą kiekį skaidulinių medžiagų galima sumažinti riziką susirgti II 

tipo CD bei širdies ir kraujagyslių ligomis, nutukimu (40). 
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Suaugusiems rekomenduojama suvartoti 25 – 38 gramus maistinių skaidulų per dieną (41). 

Pastebėta, kad žmonės suvartoja žymiai mažiau maistinių skaidulų, nei jų reikėtų suvartoti (42). 

Funkcionaliuosius gėrimus su skaidulinėmis medžiagomis maisto pramonė kuria 

panaudodama  tokius ingredientus: linų, avižų sėmenys, pupelių miltai, liucernos sėklos ir kita. 

Tokie gėrimai slopina apetitą, suteikia energijos (43). 

Prebiotikai ir probiotikai 

Prebiotikai yra maistinė probiotikų (gerųjų bakterijų) medžiaga, padedanti jiems greičiau 

įsitvirtinti žarnyne. Prebiotikuose pačių bakterijų nėra, tačiau jie sudaro geras sąlygas jų mitybai. 

Prebiotikus sudaro oligosacharidai, fermentai, rūgštys ir kitos medžiagos, padedančios natūraliai 

mikrofloros terpei, kurioje ir auga mikroorganizmai. 

Probiotikai – vaistiniai preparatai arba biologiškai aktyvūs maisto papildai, kuriuose yra 

gyvųjų mikroorganizmų, priklausančių žmogaus mikroflorai. Probiotikai (pieno rūgšties mikroflora, 

maistinės mielės, bifido bakterijos, grybai ir kt.) yra organizmui naudingos ir reikalingos gerosios 

bakterijos (44). 

Probiotikai ir prebiotikai stiprina žmogaus virškinimo sistemą, pagerina mineralinių medžiagų 

pasisavinimą (45). 

Daugiausiai probiotikų ir prebiotikų yra pieno bei jogurto gėrimuose. Tačiau jie netinkami 

žmonėms, kurie netoleruoja laktozės (46). 

Veikliosios dalys panaudotos mūsų sukurtam gėrimui 

Kokosų vanduo – skaidrus skystis, esantis jaunų kokosų viduje (47). Kokosų vandenyje 

gausu elektrolitų ir mineralinių medžiagų (48). Kokosų vanduo turi apie 0,7 % baltymų, 0,2 riebalų, 

3,7 % angliavandenių, yra geras magnio, kalio, mangano šaltinis. 100 g kokosų vandens yra 19 kcal 

(49). Pastaraisiais metais kokosų vandens populiarumas tarptautinėje gaiviųjų gėrimų rinkoje nuolat 

augo, gėrimų gamintojams šis vanduo įdomus kaip natūralus funkcinis gėrimas ir kaip ingredientas 

į gaiviuosius gėrimus (50). Sportininkams kokosų vandens naudojimas gali būti puiki alternatyva 

sintetiniams gėrimams. Kokosų vanduo padeda atgauti jėgas po treniruočių. Mikroelementai, 

esantys kokosų vandenyje, didina ištvermingumą, padeda siekti aukštesnių sportinių rezultatų (50, 

51). 

Kokosų vandens vartojimas padeda sumažinti riziką susirgti II tipo CD, inkstų funkcijos 

nepakankamumu bei nutukimu (52, 53). S. Hooshmand ir kiti mokslininkai (54) teigia, kad kokosų 

vanduo mažina bendrojo cholesterolio kiekį. 

Agavų sirupas - natūralus saldiklis, gaunamas iš augalų. Agavų sirupas kitaip dar gali būti 

vadinamas agavų nektaru. Agavų sirupe gausu vaisių cukraus - fruktozės. Šis sirupas turi 

privalumų, nes pasižymi žemu glikemijos indeksu ir yra puiki alternatyva rafinuotam cukrui (55). 
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Agavų sirupas išgaunamas iš agavų augalo šerdžių, išspaustos sultys yra filtruojamos, 

hidrolizuojamos ir kondensuojamos (56). 

Agavų sirupo maistinė vertė: 100 g. agavų nektare yra 76 g. angliavandenių (5 g. maistinių 

skaidulų, cukraus – 71 g.), vidutiniškai – 286 kcal (57). 

Nors agavų sirupas  tik truputį mažesnio kaloringumo nei įprastas cukrus, tačiau agavų 

sirupo užtenka nedidelio kiekio, nes jis 30 - 40 proc. saldesnis už rafinuotą cukrų (58). 

Mokslinių tyrimų duomenimis, agavų nektaras sukelia daug mažesnę gliukozės 

koncentraciją kraujyje per tam tikrą laiką, lyginant su sacharoze  (59). 

Rafinuoto cukraus pakeitimas į agavų sirupą gali turėti teigiamos įtakos mažinant nutukimo 

riziką bei yra duomenų, kad agavų sirupas stiprina imunitetą (60). 

Alavijų sultys – gaminamos iš alavijo augalo lapų minkštimo. Alavijai auginami visame 

pasaulyje, yra apie 250 alavijo augalo rūšių, tačiau tik dvi rūšys - A. barbadensis Miller ir A. 

aborescens - žinomos kaip turinčios teigiamų savybių žmogaus organizmui. Alavijai dėl savo 

teigiamų savybių naudojami ne tik maisto ir gėrimų, bet ir kosmetikos bei farmacijos pramonėje. Iš 

alavijų lapų išgaunamos sultys bei alavijo gelis. Alavijų sultims yra būdingas kartus skonis, 

gaminant gaiviuosius gėrimus su alavijų sultimis, skonines savybes gali pagerinti vaisių sultys ar 

sulčių koncentratai (61). 

S. P. Mangaiyarkarasi ir kiti mokslininkai (62) teigia, kad vartojant alavijų sultis galima 

sustiprinti imunitetą, pagerinti virškinimą. Alavijų sulčių sudėtyje yra daug vitaminų: A, C, E, B1, 

B2, B3 (niacinas), B6, cholino, folio rūgšties, alfa-tokoferolio, beta-karotino, taip pat alavijas yra 

vienas iš nedaugelio augalų, kurių sudėtyje yra vitamino B12. Vitaminai A, C ir E – pasižymi 

antioksidaciniu poveikiu, kovoja su žalingais laisvaisiais radikalais. Vitaminas E apsaugo nuo 

trombozės ir aterosklerozės (63). 

1.2. Gaiviųjų gėrimų ženklinimas ir reglamentavimas 

1.2.1. Ženklinimo tvarka 

Gaivieji gėrimai ženklinami vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto 

produktų ženklinimas“ reikalavimais, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 

1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą nuostatomis, Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maisto tiekimą 

vartotojams. 
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Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie 

maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą nuostatomis, gaivųjį gėrimą ženklinti teiginiu 

,,Mažai kalorijų‘‘ galima, kai gaivusis gėrimas turi nedaug kalorijų, be to, gali būti nurodomas tik 

tuo atveju, jei 100 ml skysto produkto — mažiau kaip 20 kcal (80 kJ). Teiginys ,,Mažai cukrų’’ gali 

būti nurodomas tik tuo atveju, jei 100 ml produkto yra ne daugiau kaip 2,5 g cukrų (64). 

1.2.2. Kokybės ir saugos reikalavimai 

Gaiviųjų gėrimų kokybės ir saugos reikalavimai yra aprašyti LR žemės ūkio ministro įsakyme 

,,Dėl nealkoholinių gėrimų ir giros apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo technologinio 

reglamento patvirtinimo‘‘ (2009 m. sausio 12 d. Nr. 3D-13 Vilnius). 

Šiame įsakyme pateikti kokybės ir saugos reikalavimai ir jų normos:  

4 lentelė. Gėrimų organoleptiniai rodikliai 

Rodiklio pavadinimas Charakteristika ir norma 

Išvaizda: 

Skaidrieji gėrimai 

Drumstieji gėrimai 

 

Skaidrus skystis be nuosėdų ir kitų priemaišų. 

Vientisas, be pašalinių priemaišų neskaidrus skystis. 

Leidžiamos natūralios kilmės nežymios nuosėdos. 

Skonis, aromatas Grynas, be organoleptinių defektų, būdingas nurodytoms žaliavoms.  

Spalva Būdinga gėrimui, nurodyta receptūroje. 

 

5 lentelė. Gėrimų fizikiniai ir cheminiai rodikliai 

Rodiklio pavadinimas Norma 

Anglies dioksido kiekis, masės procentais: 

Stpriai gazuoti 

Gazuoti 

Silpnai gazuoti 

 

Daugiau kaip 0,50, bet ne daugiau kaip 0,80 

Daugiau kaip 0,30, bet ne daugiau kaip 0,50 

Ne daugiau kaip 0,30 

Alkoholio koncentracija, tūrio procentais: 

Gaivieji gėrimai 

Gira 

 

Ne didesnė kaip 0,5 

Ne didesnė kaip 1,2 

Tirpiųjų sausųjų medžiagų kiekis, masės procentais: 

Gaivieji gėrimai 

Gira 

 

Pagal receptūras 

Daugiau kaip 3,0 

Gaiviųjų gėrimų titruojamasis rūgštingumas, 

perskaičiuotas į citrinų rūgštį, g/l 

Giros titruojamasis rūgštingumas, ml M NaOH 

tirpalo 100 ml giros 

Pagal receptūras 

 

Nuo 1,5 iki 6,0 
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Leidžiami maksimalūs gėrimų fizikinių ir cheminių rodiklių nuokrypiai: 

 tirpių sausųjų medžiagų – ± 0,5 masės proc.; 

 titruojamojo rūgštingumo – ± 0,2 g citrinų rūgšties litrui gėrimo; 

Gėrimų rodikliams nustatyti taikomi oficialiai Lietuvoje įteisinti analizės metodai. Gali būti 

taikomi ir kiti analizės metodai, bet tik tuo atveju, jei gauti rezultatai, įvertinus metodų leidžiamas 

tikslumo, pakartojamumo ir atkuriamumo vertes, atitinka nurodytus Lietuvos standartuose. Kilus 

ginčui rezultatai tikrinami akredituotose laboratorijose oficialiai įteisintais analizės metodais. 

Gėrimų mikrobiologinė sauga turi atitikti 2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentą (EB) 

Nr. 2073/2005 (6 lentelė). 

6 lentelė. Gėrimų mikrobiologinės saugos kriterijai 

Maisto 

pavadinimas 

Mikroorganizmai Mėginio vnt 

skaičius 

N 

Mėginio vnt 

skaičius 

c 

Užterštumo riba 

M 

Užterštumo 

riba 

M 

Nealkoholiniai 

gėrimai 

Bendras 

mikroorganizmų 

skaičius 

5 0 1, 0 x 10 2 

Koliforminės 

bakterijos 

5 2 < 1,0 1,0 x 10 

Žarninės lazdelės 

(Escherichia coli) 

5 0 Neturi būti 

 

Didžiausias leistinas alavo kiekis gėrimuose, išpilstytuose į metalines dėžutes, turi neviršyti 

2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006, nustatančiame didžiausias 

leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL 2006 L 364, p. 5), su paskutiniais 

pakeitimais, padarytais 2007 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2007 (OL 2007 

L 255, p. 14), nustatyto kiekio (11). 

1.3. Gaiviųjų gėrimų gamybos technologijų apžvalga 

Gaminant nealkoholinius gėrimus gali būti taikomos šios technologijos operacijos: 

 žaliavų ir medžiagų priėmimas ir laikymas; 

 geriamojo vandens technologinis paruošimas: 

 filtravimas; 

 nugeležinimas; 

 minkštinimas; 
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 kenksmingumo šalinimas (jeigu reikia); 

 cukraus sirupų paruošimas: cukraus tirpinimas vandenyje, cukraus tirpalo 

pasterizavimas arba virimas, cukraus sirupo filtracija, cukraus sirupų laikymas; 

 mišinio gaminimas; 

 mišinio skaidrinimas ir (ar) filtravimas (jeigu reikia); 

 mišinio pasterizavimas (jeigu reikia); 

 pusgaminio arba vandens prisotinimas anglies dioksidu (gaminant gazuotus gėrimus); 

 pilstymas ir ženklinimas; 

 gėrimų saugojimas ir transportavimas. 

Gėrimų gamyboje taikomos technologijos operacijos parenkamos kiekvienoje įmonėje, 

įvertinus žaliavų kokybę, gėrimo sudėtį ir gamybos ypatumus, todėl leistinos ir kitos technologijos 

operacijos (11). 
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2. TYRIMO METODAI IR MEDŽIAGOS 

2.1. Vartotojų apklausa 

Remiantis literatūra bei moksliniais straipsniais buvo sudarytas anketos klausimynas. 

Apklausa skirta vartotojams, pildoma anonimiškai. Anketoje pateikiami klausimai su atsakymų 

variantais. Pagrindinis vartotojų apklausos tikslas buvo išsiaiškinti, kaip dažnai respondentai vartoja 

gaiviuosius gėrimus, kokie gaiviųjų gėrimų pasirinkimo aspektai, informuotumas bei kokių gaiviųjų 

gėrimų jie norėtų šiandieninėje rinkoje.   

Apklausa buvo vykdoma 2015 metų lapkričio mėn. – 2016 spalio mėn. laikotarpiu. Anketa 

sudaryta iš 19 klausimų. Buvo išsiųsta ir išdalinta 518 anketų, sugrįžo 458 anketos.  

Gauti rezultatai analizuoti naudojant statistinį SPSS 22,0 paketą ir MS Office Excel 2013. 

Skirtumas statistiškai reikšmingas, kai p< 0,05.  

Anketos pavyzdys pateiktas skyriuje – Priedai (2 priedas). 

2.2. Rinkos apžvalga 

Tyrimas atliktas Šiaulių miesto 4 didžiuosiuose maisto prekybos centruose. Tyrimas vykdytas 

gaiviųjų gėrimų skyriuose. Tirti  nealkoholiniai negazuoti aromatizuoti gaivieji gėrimai, kurie pagal 

kategoriją būtų panašiausi į mūsų kurtą gėrimą. Rinkos analizės metu vertinama gėrimų sudėtis, 

maistinė ir energetinė vertė.  

Tyrimas atliktas 2016 metais sausio mėn. - 2016 metais birželio mėnesiais.  

Analizė atlikta vadovaujantis šiuo teisiniu dokumentu ir jo reikalavimais:  

    Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1924/ 2006 dėl teiginių apie maisto 

produktų maistingumą ir sveikatingumą (64). 

Vienas iš rinkos apžvalgos tikslų – įvertinti, kokie gaivieji aromatizuoti gėrimai yra Lietuvos 

didžiuosiuose prekybos centrų tinkluose, ar yra tarp jų gaiviųjų gėrimų, kurie išsiskirtų mažu 

kaloringumu, nedideliu cukraus kiekiu, turėtų funkcionaliųjų ingredientų. 

2.3. Žaliavų atrinkimas gaiviojo gėrimo gamybai 

Idėja sukurti funkcionalųjį gaivųjį gėrimą buvo generuota LSMU Maisto saugos ir kokybės 

katedroje, o eksperimentas atliktas (pagaminti skirtingi 8 tipų funkcionalieji gaivieji gėrimai ir 
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ištirti) AB ,,Gubernija‘‘ įmonėje kartu su laboratorijos vadove Rūta Remeikiene. Šiai idėjai 

įgyvendinti buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp LSMU ir AB ,,Gubernija‘‘ (sutarties Nr. 

– BN 16-160).  Bendradarbiavimo sutarties egzempliorius  prieduose (Priedas Nr.1).  Gamyboje 

naudotos veikliosios žaliavos: kokosų vanduo, alavijų sultys bei agavų sirupas, turinčios sveikatai 

teigiamų savybių.   

Eksperimentas atliktas 2016 m. spalio mėn. – 2016 m. gruodžio mėn. Bandymai atlikti penkis 

kartus, siekiant sukurti vartotojui patrauklų produktą, kuris būtų priimtiniausias. Prieš bandymus 

buvo kruopščiai atrenkamos eksperimentui naudojamos žaliavos ir įvertinamos jų savybės bei 

tinkamumas.  

Gaiviojo gėrimo gamyboje naudotos žaliavos:  

1. Geriamasis vanduo pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens 

saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintą LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. 

įsakymu Nr. V- 455 (Žin., 2003, Nr. 79-3606). 

2. Kokosų vanduo ,,The Elements Coconut water‘‘. Sudedamoji dalis - 100 proc. kokosų 

vanduo. 100 ml maistinė vertė: riebalai 0 g, angliavandeniai 5 g, iš kurių cukrų 5 g, baltymai 0,1 g, 

druska 0,05 g. Energetinė vertė - 87 kJ/ 20 kcal. Gamintojas: Reichold Feinkost Gmb Hm, Im 

Maisel 6, D – 65232 Taunusstein, Vokietija.  

3. Alavijų sultys. ,,Sonnenmacht Aloe Vera‘‘ Sudėtis: 99, 8 proc. ekologiškai augintų 

(kontrolę vykdo Oko-Kontrolstelle D-006 ABCert) alavijų sulčių, 0,2 proc. citrinos rūgšties. 100 ml 

maistinė vertė: riebalai 0,06 g, baltymai 0,14 g, angliavandeniai 0,26 g, iš kurių cukrų 0,25 g, 

druska 0,011 g. Energetinė vertė - 15 kJ/ 4 kcal. Partijos Nr. 31102014. Gamintojas - Sonnenmacht 

GmbH, Autenhausen, Vokietija. 

4. Agrastų sulčių koncentratas. ,,Malnfrucht Gooseberry juice‘‘ 55 Brix (sausųjų medžiagų). 

Maistinė 100 g vertė: riebalai 0,1 g, baltymai 0,2 g, angliavandeniai 56 g, iš kurių cukrų 50 g, 

druska 0 g. Energetinė vertė - 225 kcal/ 941 kJ. Laikymo sąlygos (0 – 4 ºC). Produkto Nr. MU 

3031261 Gamintojas - Mainfrucht GmbH & Co. KG; Vokietija. 

5. Kvapioji medžiaga (imbiero kvapo). ,,Ginger Ale Flavouring‘‘. 100 ml maistinė vertė: 

riebalai 0 g, angliavandeniai 0 g, iš kurių cukrų 0 g, baltymai 0 g, druska 0 g. Energetinė vertė -   

1289 kJ/ 308 kcal. Gamintojas - ,,Wild we create Great Taste‘‘ Berlynas, Vokietija.  

6. Kvapioji medžiaga (žalios arbatos kvapo). ,,Green Tea Flavouring‘‘. 100 ml maistinė vertė: 

riebalai 0 g, angliavandeniai 0 g, iš kurių cukrų 0 g, baltymai 0 g, druska 0 g. Energetinė vertė - 

1071 kJ/ 256 kcal. Gamintojas -  ,,Symrise‘‘ Holzminden, Vokietija. 
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7. Kvapioji medžiaga (žaliosios citrinos kvapo). ,,Lime Flavour Flavouring‘‘. 100 ml maistinė 

vertė: riebalai 0 g, angliavandeniai 0 g, iš kurių cukrų 0 g, baltymai 0 g, druska 0 g. Energetinė vertė 

-  1149 kJ/ 274 kcal. Gamintojas -  ,,Symrise‘‘ Holzminden, Vokietija. 

8. Agavų sirupas. Sudedamoji dalis - agavų sirupas. 100 g maistinė vertė: riebalai 0 g, 

baltymai 0 g, angliavandeniai 98 g, iš kurių cukrų 70 g, druska 0 g. Energetinė vertė -  1666 kJ/ 392 

kcal. Partijos Nr. SP220316. Kilmės šalis - Meksika. Pakuotojas -  UAB ,,Aliejaus spaudimo bazė‘‘ 

Klaipėda, Lietuva.  

2.4. Gaiviųjų gėrimų gamybos etapai ir technologija 

Iš viso buvo pagaminti 8 gaiviojo gėrimo mėginiai. 

7 lentelė. 1 mėginio sudėtis 

100 proc. BENDRASIS MIŠINYS +  1 proc. ALAVIJŲ 

SULČIŲ 

Vanduo Kokosų 

vanduo 

Agavų 

sirupas 

Agrastų sulčių 

koncentratas 

Kvapioji medžiaga 

(imbiero kvapo) 

1 g 

47,7 g 48,66 g 1,34 g 2,2 g. 0,1 g 

 

8 lentelė. 2 mėginio sudėtis 

100 proc. BENDRASIS MIŠINYS + 1 proc. ALAVIJŲ 

SULČIŲ 

Vanduo Kokosų 

vanduo 

Agavų 

sirupas 

Agrastų sulčių 

koncentratas 

Kvapioji medžiaga 

(žaliosios arbatos kvapo) 

1 g 

47,7 g 48,66 g 1,34 g 2,2 g 0,1 g 

 

9 lentelė. 3 mėginio sudėtis 

100 proc. BENDRASIS MIŠINYS + 1 proc. ALAVIJŲ 

SULČIŲ 

Vanduo Kokosų 

vanduo 

Agavų 

sirupas 

Agrastų sulčių 

koncentratas 

Kvapioji medžiaga 

(žaliosios citrinos kvapo) 

1 g 

47,7 g 48,66 g 1,34 g 2,2 g 0,1 g 
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10 lentelė. 4 mėginio sudėtis (be kvapiosios medžiagos) 

100 proc. BENDRASIS MIŠINYS + 1 proc. ALAVIJŲ 

SULČIŲ 

Vanduo Kokosų 

vanduo 

Agavų 

sirupas 

Agrastų sulčių 

koncentratas 

Kvapioji medžiaga 1 g 

47,7 g 48,66 g 1,34 g 2,2 g 0 g 

 

11 lentelė. 5 mėginio sudėtis 

100 proc. BENDRASIS MIŠINYS + 2 proc. 

ALAVIJŲ SULČIŲ 

Vanduo Kokosų 

vanduo 

Agavų 

sirupas 

Agrastų sulčių 

koncentratas 

Kvapioji medžiaga 

(imbiero kvapo) 

2 g 

47,7 g 48,66 g 1,34 g 2,2 g 0,1 g 

 

12 lentelė. 6 mėginio sudėtis 

100 proc. BENDRASIS MIŠINYS + 2 proc. ALAVIJŲ 

SULČIŲ 

Vanduo Kokosų 

vanduo 

Agavų 

sirupas 

Agrastų sulčių 

koncentratas 

Kvapioji medžiaga 

(žaliosios arbatos kvapo) 

2 g 

47,7 g 48,66 g 1,34 g 2,2 g 0,1 g 

 

13 lentelė. 7 mėginio sudėtis 

100 proc. BENDRASIS MIŠINYS + 2 proc. ALAVIJŲ 

SULČIŲ 

Vanduo Kokosų 

vanduo 

Agavų 

sirupas 

Agrastų sulčių 

koncentratas 

Kvapioji medžiaga 

(žaliosios citrinos kvapo) 

2 g 

47,7 g 48,66 g 1,34 g 2,2 g 0,1 g 

 

14 lentelė. 8 mėginio sudėtis (be kvapiosios medžiagos) 

100 proc. BENDRASIS MIŠINYS + 2 proc. ALAVIJŲ 

SULČIŲ 

Vanduo Kokosų 

vanduo 

Agavų 

sirupas 

Agrastų sulčių 

koncentratas 

Kvapioji medžiaga 2 g 

47,7 g 48,66 g 1,34 g 2,2 g 0 g 

 

Skirtumas tarp gėrimų – alavijų sulčių koncentracija ir kvapiosios medžiagos (2 mėginiai be 

kvapiųjų medžiagų). 

Gaiviųjų negazuotų gėrimų gamybos technologija nėra sudėtinga. Mūsų gaminamas gėrimas 

buvo gamintas etapais, kuriuos matote 2 pav.  
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Pirmiausia buvo kruopščiai sudaroma receptūra su nustatytais žaliavų kiekiais. Žaliavos -  

vanduo, kokosų vanduo, agavų sirupas, sulčių koncentratas ir kvapioji medžiaga -  sumaišomos. 

Mišiniai buvo išpilstyti į tamsaus stiklo butelius. Vėliau gėrimai pasterizuojami, kaitinant butelius 

su gėrimais karštame vandenyje. 

Po pasterizacijos gaivieji gėrimai buvo atvėsinti iki kambario temperatūros.  

Pagaminti gaivieji gėrimai buvo naudojami tyrimams atlikti – nustatyti tirpių sausųjų 

medžiagų kiekį, titruojamąjį rūgštingumą, mikrobiologinius rodiklius, taip pat juslinei profilinei 

analizei bei priimtinumui.  

 

2 pav.  Gaiviojo gėrimo gamybos etapai  

2.5. Gaiviųjų gėrimų fizikinių ir cheminių rodiklių nustatymo metodai 

Gaiviųjų gėrimų fizikinių ir cheminių rodiklių tyrimai buvo atlikti AB ,,Gubernija‘‘ įmonėje. 

Tyrimams atlikti buvo naudojamasi įmonės tyrimų standartais ir inventoriumi. 

Gaiviojo gėrimo fizikiniai ir cheminiai rodikliai įvertinti,  remiantis LR žemės ūkio ministro 

įsakymu ,,Dėl nealkoholinių gėrimų ir giros apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo 

technologinio reglamento patvirtinimo‘‘ 2009 m. sausio 12 d. Nr. 3D-13 Vilnius.  
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Įvertinti gėrimo fizikiniai ir cheminiai rodikliai: tirpių sausųjų medžiagų kiekis, titruojamasis 

rūgštingumas. 

2.5.1. Tirpiųjų sausųjų medžiagų kiekis 

Tirpiųjų sausųjų medžiagų kiekis buvo nustatytas refraktometru ,,Hanna’’, Rumunija, pagal 

standartą LST EN 12143:1999 lt ,,Vaisių ir daržovių sultys. Tirpių sausųjų medžiagų kiekio 

nustatymas. Refraktometrinis metodas‘‘. 

Tirpiųjų sausųjų medžiagų kiekis išreiškiamas masės procentais. 

Tyrimas buvo atliktas iškart po mišinio pagaminimo ir pakartotas po 5 parų. Mišinys 

papildomai tirtas po 5 parų tam, kad būtų įsitikinta, jog produktas yra tinkamai pasterizuotas ir 

neprasidėjo fermentacijos procesas. 

2.5.2. Rūgštingumas 

Rūgštingumas nustatytas skaitmenine biurete ,,Titrette’’, Vokietija.  Rūgštingumas nustatytas 

titruojant (titravimui naudotas 0,1 M NaOH, indikatorius fenolftaleino 1 proc. spiritinis tirpalas) 

pagal LST EN 1990:2007 lt ,,Alus. Rūgštingumo nustatymas‘‘. Gaiviųjų gėrimų titruojamasis 

rūgštingumas  po titravimo perskaičiuotas į citrinų rūgštį g/l. 

Šis standartas buvo naudotas gaiviųjų gėrimų rūgštingumui nustatyti, nes nėra Lietuvos 

standarto, nusakančio gaiviųjų gėrimų rūgštingumą.  

Tyrimas buvo atliktas iškart po mišinio pagaminimo ir pakartotas po 5 parų. Gaivusis gėrimas 

tirtas po 5 parų tam, kad įsitikintumėme, jog produktas saugus, reikšmingai nepakitę rodikliai, 

neprasidėjęs fermentacijos procesas.  

2.6. Gaiviųjų gėrimų mikrobiologiniai tyrimai 

Mikrobiologiniai tyrimai buvo atliekami klasikiniais mikrobiologinės analizės metodais. 

Nustatytas bendrasis mikroorganizmų skaičius (KSV/ml). Užaugusių kolonijų skaičiavimui 

naudojama formulė:     

∑ C 

N =  ——— 

V x 1,1x d 
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∑ C – suma kolonijų, suskaičiuotų dviejose vertintose lėkštelėse iš dviejų vienas po kito 

einančių skiedinių, kai bent vienoje lėkštelėje yra mažiausiai 10 kolonijų; 

V – pasėtos medžiagos tūris, ml; 

d – skiedinys, atitinkantis pirmąjį vertinamą skiedinį (d=1, kai vertinamas neskiestas skystas 

produktas).  

2.6.1. Bendrojo mikroorganizmų skaičiaus nustatymo metodika 

Bendrasis mikroorganizmų skaičius nustatytas pagal standartą LST EN ISO 4833-1:2013 

,,Maisto grandinės mikrobiologija. Bendrasis mikroorganizmų skaičiavimo metodas. 1 dalis. 

Kolonijų skaičiavimas 30º C temperatūroje sėjimo tūryje būdu‘‘. 

Metodo esmė: mikroorganizmų aptikimas skysčiuose, kai yra mažas mikroorganizmų skaičius 

(mažiau nei 102 / 1 ml). 

Principas: bandinys yra sumaišomas su terpe, turinčia stingimo savybių; ląstelės užsifiksuoja 

terpėje ir inkubavimo metu suformuoja matomas kolonijas. 

Sėta į 90 mm Petri lėkšteles, į PCA (Plate count agar) mitybinę terpę. Lėkštelės sudėtos į 

termostatą ir inkubuotos 30±1 0C temperatūroje 72±3 val.  

2.7. Gaiviųjų gėrimų juslinė analizė 

Juslinė analizė atlikta 2016–11–11 LSMU maisto saugos ir kokybės katedroje. Analizėje 

dalyvavo 7 vertintojų grupė. Juslinės analizės metu įvertintas bendrasis gaiviųjų gėrimų 

priimtinumas, atlikta juslinė aprašomoji – profilinė ir priimtinumo analizė.  

Juslinei analizei buvo pagaminti 8 skirtingi gaivieji gėrimai. Kiekvienam vertintojui buvo 

pateikiami vienodo kiekio mėginiai plastikiniuose indeliuose. Gaivieji gėrimai buvo užkoduoti 

skaitmenimis. 

Tyrimo tikslas – išrinkti priimtiniausią gaivųjį gėrimą.  

 Pirmiausia vertintojai atliko gaiviųjų gėrimų priimtinumo analizę. Analizės metu buvo 

atrinkti priimtiniausi 4 gaivieji gėrimai (iš 8 pagamintų gėrimų mėginių). Vertintojai 

kiekvienam mėginiui nustatė balą pagal tai, kiek gaivusis gėrimas vertintojui  

priimtinas. Surinkus visų vertintojų priimtinumo duomenis buvo pildoma lentelė. 

 Po priimtinumo analizės iš vertintojų atrinktų 4 priimtiniausių gėrimų išskiriamos 

savitosios gėrimų juslinės savybės, sudaromi šių gėrimų jusliniai profiliai.   
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Aprašomosios – profilinės analizės tikslas – nustatyti vertinamų savybių intensyvumą. 

Analizuojami vertintojų grupei priimtiniausi 4 gaivieji gėrimai. Kiekviena juslinė savybė buvo 

vertinama atskirai. Savybės nustatytos vertintojų grupės narių. Jiems pateikiamas nedidelis kiekis 

gaiviojo gėrimo, jie išskiria savitąsias, gėrimui būdingas, savybes, kurias vėliau vertina. Taip 

vertinamas juslinių savybių intensyvumas gaminyje, naudojant savybių intensyvumo skalę. Juslinės 

analizės metu vertintojai pajaustą ir suvoktą gaminio intensyvumo skonį pažymi 10 balų 

intervalinėje skalėje, kuriai paskirta skaitmeninė santykinė išraiška.  

Surinkus visų vertintojų priimtinumo duomenis pildoma lentelė.  

Vertintojų skonio receptoriams atstatyti vartotas vanduo ir silpna arbata. 

2.8. Gaiviųjų gėrimų maistinės ir energetinės vertė apskaičiavimas 

Po gaiviųjų gėrimų juslinės analizės, atrinkus geriausiai juslinėmis savybėmis pasižymėjusio 

ir aukščiausiu balu priimtiniausiai įvertintą gėrimą, atliktas šio mėginio maistinės ir energetinės 

vertės apskaičiavimas. Buvo vadovaujamasi 2014 metų KTU maisto instituto parengtu dokumentu 

– maisto produktų energetinės ir maistinės vertės apskaičiavimo metodika. 

Sudaryta maistingumo lentelė turi atitikti šį teisinį reglamentą:  

 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie 

maisto tiekimą vartotojams (64). 

Apskaičiuota: 

 100 ml. energetinė vertė (kcal ir kJ) 

 100 ml. maistinė vertė:  

- angliavandeniai (iš jų cukrus), 

- riebalai (sočiosios riebalų rūgštys), 

- baltymai, 

- druska.  
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3. TYRIMŲ REZULTATAI 

3.1. Vartotojų apklausos rezultatai 

Socialinė ir demografinė respondentų charakteristika 

Tyrimo metu buvo apklausta 458 žmonės, iš jų 108 vyrai ir 350 moterų. Daugiausiai 

respondentų (67 proc.) buvo 21 – 40 metų amžiaus. Didžioji dalis respondentų (38,4 proc.) turėjo 

aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Net 90 proc. apklaustųjų – miesto gyventojai.  

Respondentų socialinė demografinė charakteristika pateikta lentelėje. (15 lentelė) 

15 lentelė. Socialinė demografinė respondentų charakteristika 

                              Respondentų pasiskirstymas Respondentų 

skaičius (N) 

Procentai 

Lytis 
Vyrai 108 23,6 proc. 

Moterys 350 76,4 proc. 

Amžius 

Iki 20 metų 119 26 proc. 

21 – 40 metų 307 67 proc. 

41 – 60 metų 30 6,6 proc. 

61 ir daugiau 2 0,4 proc. 

Išsilavinimas 

 

Pradinis/ pagrindinis 43 9,4 proc. 

Vidurinis/ spec.vidurinis 161 35,2 proc. 

Aukštasis neuniversitetinis 78 17 proc. 

Aukštasis universitetinis 176 38,4 proc. 

Gyvenamoji vieta 
Miestas 413 90,2 proc. 

Kaimas 45 9,8 proc. 

 

 

3 pav. Respondentų dėmesys mitybai (duomenys pagal respondentų lytį) 
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Apklausos duomenys rodo, kad moterys linkusios daugiau skirti dėmesio savo mitybai nei 

apklaustieji vyrai. (3 pav.) Skiria dėmesio savo mitybai 81,4 proc. (n=285) moterų, vyrų – 61,1 

proc. (n=66) (p=0,000 <0,05).  

 

4 pav. Respondentų dėmesys mitybai (duomenys pagal respondentų išsilavinimą) 

 

Daugiausiai dėmesio savo mitybai skiria aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintys 

apklaustieji 87,1 proc. (n=153). Mažiausiai dėmesio savo mitybai skiria apklaustieji, turintys 

pradinį 69,8 proc. (n=30) ir vidurinį 68,3 proc. (n=110) išsilavinimą (p=0,000<0,05). (4 pav.) 

 

5 pav. Apklaustųjų gaiviųjų gėrimų vartojimo ypatumai (duomenys pagal respondentų lytį) 

 

Iš visų apklaustųjų 100 proc. (n=458) nustatyta, kad didžioji dalis 77 proc. (n=353) 

respondentų vartoja gaiviuosius gėrimus. 
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Pagal respondentų gaiviųjų gėrimų vartojimo ypatumus galima matyti, kad 86,1 proc. (n=93) 

vyrų vartoja gaiviuosius gėrimus, moterų – 74,3 proc. (n=260) (p=0,011<0,05). (5 pav.) 

16 lentelė. Respondentų gaiviųjų gėrimų vartojimo ypatumai (duomenys pagal apklaustųjų 

amžių) 

Amžius Vartoja gaiviuosius 

gėrimus 

Respondentų 

skaičius (N) 

Nevartoja gaiviųjų 

gėrimų 

Respondentų 

skaičius (N) 

Iki 20 metų 77,3 proc. 92 22,7 proc. 27 

21 – 40 metų 79 proc. 243 21 proc. 64 

41 – 60 metų 60 proc. 18 40 proc. 12 

61 ir daugiau metų 50 proc. 1 50 proc. 1 

 

Daugiausiai gaiviuosius gėrimus vartoja 21-40m. amžiaus 79,0 proc. (n=243) ir iki 20 m. - 

77,3proc. (n=92) tiriamieji (p=0,091>0,05). (16 lentelė) 

 

 

6 pav. Apklaustųjų gaiviųjų gėrimų vartojimo dažnumas (duomenys pagal respondentų lytį) 

 

Tiriamųjų buvo klausiama, kaip dažnai jie vartoja gaiviuosius gėrimus. Apklaustieji, kurie 

gėrimus vartoja kartą per mėnesį: 34,3 proc. (n=89) moterų ir 21,5 proc. (n=20) vyrų. Vartoja kartą 

per savaitę: moterų 30,2 proc. (n=78), vyrų 25,5 proc. (n=24). Kelis kartus per savaitę: moterų 25,3 

proc. (n=66), vyrų 46,9 proc. (n=44). Kasdien vartoja  gaiviuosius gėrimus: 10,2 proc. (n=27) 

moterų, 6,1 proc. (n=5) vyrų (p=0,001>0,05).(6 pav.) 

Kitas anketos klausimas padėjo nustatyti tiriamųjų žinias apie gaiviuosius gėrimus. 

Apklaustieji turėjo pasirinkti teisingus atsakymus, kas yra gaivieji gėrimai. Teisingi atsakymai buvo 

keli: aromatizuotas gaivusis gėrimas, aromatizuotas stalo vanduo, giros skonio gaivusis gėrimas.  
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7 pav. Tiriamųjų žinios apie gaiviuosius gėrimus (duomenys pagal respondentų lytį) 

 

Teisingus atsakymus į klausimą „Kas yra gaivusis gėrimas?“ pasirinko 4,4proc. (n=12) 

moterų ir 5,1proc. (n=5 ) vyrų. (7 pav.) 

Kitas anketos klausimas apie tai, kas svarbiausia kiekvienam respondentui, renkantis gaivųjį 

gėrimą. Pateikti atsakymų variantai: skonis, sudėtis, kaina.  

17 lentelė. Respondentų gaiviųjų gėrimų pasirinkimo aspektai (duomenys pagal lytį) 

Gaiviųjų gėrimų savybės: Sudėtis Skonis Kaina 

Lytis Moterys 35,8 proc. (n=93) 61,5 proc. (n=160) 2,7 proc. (n=7) 

Vyrai 29,0 proc. (n=27) 65,6 proc. (n=61) 5,4 proc. (n=5) 

Iš viso:  34,0 proc. (n=120) 

 

62,6 proc.(n=221) 

 

3,4 proc. (n=12) 

Visiems respondentams svarbiausias aspektas renkantis gaivųjį gėrimą – skonis. Mažiausiai 

svarbu – kaina. (17 lentelė) 

18 lentelė. Apklaustųjų dėmesys etiketėje pateiktai informacijai apie gaiviuosius gėrimus 

(duomenys pagal tiriamųjų lytį) 

Ką skaito gaiviųjų gėrimų etiketėse? Tik gėrimo 

pavadinimą 

Analizuoja gėrimo 

sudėtį 

Neskaito etikečių 

Lytis Moterys 33,5 proc. 

(n=87) 

48,8 proc. 

(n=127) 

17,7 proc. 

(n=46) 

Vyrai 31,2 proc. 

(n=29) 

42,0 proc. 

(n=39) 

26,8 proc. 

(n=25) 

Iš viso:  32,9 proc. 

(n=116) 

47,0 proc. 

(n=166) 

20,1 proc. 

(n=71) 
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Beveik pusė apklaustųjų 47,0 proc. (n=166) teigė, kad skaito etiketėje užrašytą informaciją 

apie gėrimo sudėtį.  

Gaiviųjų gėrimų etikečių neskaito 20,1 proc. tiriamųjų (n=71). Net 26,8 proc. (n=25) vyrų 

neskaito informacijos apie gaiviuosius gėrimus. (18 lentelė) 

 

8 pav. Apklaustųjų gaiviųjų gėrimų pasirinkimo prioritetai: su saldikliais, su cukrumi 

 (duomenys pagal respondentų lytį) 

Moterys pirmenybę teikia gaiviesiems gėrimams su saldikliu (56,1 proc., n=146), vyrai – su 

cukrumi (69,1 proc. n=64) (p=0.000 <0.05) (8 pav.) 

Respondentai, kurie atsakė, kad rūpinasi savo mityba, pirmenybę teikia gaiviajam gėrimui su 

cukrumi (54,2 proc.) (p=0.032 <0.05). 

44,7 proc. (n=116) moterims svarbu, kiek kalorijų yra gaiviajame gėrime, nerūpi - 55,3 proc. 

(n=144). 73,2 proc. (n=68) vyrams nerūpi, kiek kalorijų yra gaiviajame gėrime (p=0.002 <0.05). 

Respondentams, kurie atsakė, kad nesirūpina savo mityba, 81,4 proc. nerūpi, kiek kalorijų yra 

gaiviajame gėrime (p=0.000 <0.05). 
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9 pav. Apklaustųjų nuomonė apie funkcionaliųjų gėrimų trūkumą rinkoje 

 

Iš visų apklaustųjų daugiau nei pusė - 68,6 proc. (n=242) - teigia, kad jiems trūksta 

funkcionaliųjų gaiviųjų gėrimų rinkoje. (9 pav.) 

19 lentelė. Respondentų nuomonė dėl funkcionaliųjų gaiviųjų gėrimų trūkumo rinkoje 

(duomenys pagal tiriamųjų lytį) 

Ar Jums trūksta funkcionaliųjų (turinčių 

teigiamų savybių organizmui) gaiviųjų 

gėrimų? 

Trūksta funkcionaliųjų 

gėrimų 

Netrūksta funkcionaliųjų 

gėrimų 

Lytis Moterys 72,7 proc.  

(n=189) 

27,3 proc. 

(n=71) 

Vyrai 59,1 proc. 

(n=55) 

40,9 proc. 

(n=38) 

Iš viso:  68,6 proc. 

(n=242) 

31,4 proc. 

(n=111) 

 

Daugiau moterų (72,7 proc. n=189) mano, kad trūksta funkcionaliųjų gaiviųjų gėrimų rinkoje 

lyginant su vyrais (59,1 proc. n=55). (19 lentelė) 

Kitas anketos klausimas apie tai, ar respondentai, kurie geria gaiviuosius gėrimus, teiktų 

pirmenybę natūraliam ir geromis savybėmis organizmui pasižyminčiam gaiviajam gėrimui. 
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10 pav. Tiriamųjų nuomonė dėl pirmenybės natūraliam ir geromis savybėmis organizmui 

pasižyminčiam gaiviajam gėrimui (duomenys pagal tiriamųjų dėmesį savo mitybai: skiriantys 

dėmesį ir neskiriantys dėmesio mitybai) 

 

93,4 proc. (n=253) moterų ir 88,7 proc. (n=86) vyrų pirmenybę teiktų natūraliam ir 

gerosiomis savybėmis organizmui pasižyminčiam gaiviajam gėrimui (p=0.141 >0.05). (10 pav.) 
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3.2. Rinkos apžvalgos rezultatai 

20 lentelė. Rinkos apžvalga (1 dalis iš 7) 

 

Eilės 

Nr. 

Gėrimo 

pavadinimas 
Sudedamosios dalys 

Riebalai 

g/100 ml 

Baltymai 

g/100 ml 

Angliavandeniai 

g/100 ml 

Cukraus 

kiekis 

g/100 ml 

Kalorijos  

kcal/ 100 ml 

1. 
,,Lipton Ice 

Tearaspberry’’ 

Vanduo, cukrus, citrinų rūgštis, arbatos ekstraktas (0,12 

proc), aviečių sulčių koncentratas (0,1 proc), kvapiosios 

medžiagos, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (trinatrio 

citratas), antioksidantas (askorbo rūgštis). 

< 0,5 < 0,5 4,5 4,4 20 

2. 

Tichė 

,,Gaja’’ 

granatų skonio 

Natūralus mineralinis vanduo 90 proc., cukrus, 

rūgštingumą reguliuojančios medžiagos: citrinų rūgštis, 

pieno rūgštis, konservantai: natrio benzoatas ir kalio 

sorbatas, kvapiosios medžiagos, koncentruotos daržovių 

sultys, dažiklis: sulfitinė amoniakinė karamelė, 

stabilizatoriai: akacijų sakai, medienos kanifolijos 

glicerolio esteriai, antioksidatoriai: askorbo rūgštis, 

tokoferolių koncentruotas ekstraktas, askorbilpalmitatas. 

Nėra 

nurodyta 

Nėra 

nurodyta 

Nėra nurodyta Nėra 

nurodyta 

Nėra nurodyta 

3.  

,,Arizona orginal 

green tea with 

honey’’ 

Vanduo, cukrus, medus (0, 18 proc.), žaliosios arbatos 

ekstraktas (0,14 proc.), natūralūs skoniai, antioksidantai: 

askorbinė rūgštis, citrinos rūgštis, ženšenis. 

< 0,1 < 0,1 7 Nėra 

nurodyta 

27 
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20 lentelė. Rinkos apžvalga (2 dalis iš 7) 

Eilės 

Nr. 

Gėrimo 

pavadinimas 
Sudedamosios dalys 

Riebalai 

g/100 ml 

Baltymai 

g/100 ml 

Angliavandeniai 

g/100 ml 

Cukraus 

kiekis 

g/100 ml 

Kalorijos  

kcal/ 100 ml 

4. 
,,NESTEA 

PEACH’’ 

Vanduo, sacharozė, persikų sultys iš koncentrato 0.9%, 

citrinos rūgštis, natrio citratas, juodosios arbatos 

ekstraktas, kvapiosios medžiagos, askorbo rūgštis, natrio 

askorbatas. 

0 0 6,8 6,8 28 

5. 
,,NESTEA 

LEMON’’ 

Vanduo, sacharozė, fruktozė, sultys iš koncentrato 

(citrinų - 1.3%, laimų - 0.8%), juodosios arbatos 

ekstraktas, kalio citratas, askorbo rūgštis, kvapiosios 

medžiagos. 

0 0 7,2 7,2 29 

6. 
,,NESTEA 

CITRUS’’ 

Vanduo, sacharozė, citrinų sultys iš koncentrato (1%), 

citrinos rūgštis, natrio citratas, žaliosios arbatos milteliai, 

kvapiosios medžiagos, askorbo rūgštis, natrio askorbatas, 

juodosios arbatos milteliai. 

0 0 6,4 6,4 29,2 

7. 
,,Tymbark Ice 

Tea’’ 

Vanduo, cukrus, sultys, pagamintos iš sulčių koncentratų: 

obuolių (2 proc.), citrinų (1 proc.), juodosios arbatos 

ekstraktas (0, 11 proc.), rūgštingumą reguliuojančios 

medžiagos: citrinų rūgštis, natrio citratas, kvapiosios 

medžiagos, antioksidantas askorbo rūgštis. 

0 0 7,1 7,1 28 
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20 lentelės tęsinys (3 iš 7) 

Eilės 

Nr. 

Gėrimo 

pavadinimas 
Sudedamosios dalys 

Riebalai 

g/100 ml 

Baltymai 

g/100 ml 

Angliavandeniai 

g/100 ml 

Cukraus 

kiekis 

g/100 ml 

Kalorijos  

kcal/ 100 ml 

8. 

,,VITAMIN 

WELL 

EVERYDAY’’ 

šaltinio vanduo, fruktozė, rūgštingumą reguliuojančios 

medžiagos: citrinų rūgštis, natrio citratas, vitaminų: E, C, 

B3, folio rūgštis, B12, biotinas, B5, mineralų: magnis, 

cinkas, selenas, konservantas kalio sorbatas, obuolių 

skonio kvapioji medžiaga, dažiklis (karamelė). 

0,1 0,1 4,2 4,2 17 

9. 

,,VITAMIN 

WELL 

RELOAD’’ 

Šaltinio vanduo, fruktozė, rūgštingumą reguliuojanti 

medžiaga citrinų rūgštis, vitaminų: D3, E, B3, folio 

rūgštis, B12, biotinas, B5, mineralų: magnis, cinkas, 

selenas, konservantai: kalio sorbatas, natrio benzoatas, 

citrinos/žaliosios citrinos skonį suteikianti medžiaga. 

0,1 0,1 4,2 4,2 17 

10.  
,,VITAMIN 

WELL CARE’’ 

šaltinio vanduo, fruktozė, rūgštingumą reguliuojančios 

medžiagos: citrinų rūgštis, natrio citratas, šeivamedžio 

uogų ekstraktas, granatų ekstraktas, vitaminų: E, C, folio 

rūgštis, B12, biotinas, mineralas cinkas, konservantas 

kalio sorbatas, greipfrutų skonio kvapioji medžiaga, 

apelsinų ekstraktas, dažiklis (karminas). 

0,1 0,1 4,2 4,2 17 

11.  

,,Vichy fresh 

green tea‘‘ 

Granatų skonio 

Geriamasis vanduo, gliukozės-fruktozės sirupas, rūgštis: 

citrinų rūgštis ir obuolių rūgštis, natūralios kvapiosios 

medžiagos, konservantai: E202, E211, rūgštingumą 

reguliuojanti medžiaga natrio citratas, saldiklis: steviolio 

glikozidas, karamelinis cukraus sirupas. 

Nėra 

nurodyta 

Nėra 

nurodyta 

3,7 3,5 15 
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20 lentelės tęsinys (4 iš 7) 

Eilės 

Nr. 

Gėrimo 

pavadinimas 
Sudedamosios dalys 

Riebalai 

g/100 ml 

Baltymai 

g/100 ml 

Angliavandeniai 

g/100 ml 

Cukraus 

kiekis 

g/100 ml 

Kalorijos  

kcal/ 100 ml 

12. 

,,Vichy fresh‘‘ 

mangų ir apelsinų 

skonio 

Geriamasis vanduo, gliukozės-fruktozės sirupas, citrinų 

rūgštis, natūralios kvapiosios medžiagos, konservantai: 

E202, E211, vitaminai: niacinas, B6, biotinas, B12. 

Nėra 

nurodyta 

Nėra 

nurodyta 

5,3 5,2 22 

13. ,,Vichy fresh‘‘ 

Geriamasis vanduo, gliukozės-fruktozės sirupas, citrinų 

rūgštis, natūralios kvapiosios medžiagos, konservantai: 

E202 ir E211. 

Nėra 

nurodyta 

Nėra 

nurodyta 

5,3 5,2 22 

14.  
,,Aleo aloe vera 

drink‘‘ 

Geriamasis vanduo, alavijas, fruktozė, rūgštingumą 

reguliuojančios medžiagos: citrinos rūgštis, natrio 

citratas, kalcio laktatas, vitaminas C, tirštiklis gelano 

derva, kvapiosios medžiagos, medus. 

0 0 8,1 Nėra 

nurodyta 

48 

15. 
,,Lipton lemon ice 

tea‘‘ 

Vanduo, cukrus, citrinų rūgštis, juodosios arbatos 

ekstraktas (0,14 proc.), sultys iš citrinų sulčių 

koncentrato (0,1 proc.), kvapioji medžiaga, rūgštingumą 

reguliuojanti medžiaga trinatrio citratas, antioksidantas 

askorbo rūgštis 

< 0,5 < 0,5 5,4 5,2 20 
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20 lentelės tęsinys (5 iš 7) 

Eilės 

Nr. 

Gėrimo 

pavadinimas 
Sudedamosios dalys 

Riebalai 

g/100 ml 

Baltymai 

g/100 ml 

Angliavandeniai 

g/100 ml 

Cukraus 

kiekis 

g/100 ml 

Kalorijos  

kcal/ 100 ml 

16. 
,,Darida green tea 

lemon flavored‘‘ 

Vanduo iš 266 m gylio artezinio gręžinio, cukrus, 

rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis, 

kvapiųjų medžiagų kompozicija ,,Žalioji arbata‘‘, 

antioksidantas askorbo rūgštis, konservantai: kalio 

sorbatas, natrio benzoatas, dažiklis paprastoji karamelė, 

kvapioji medžiaga ,,Citrina‘‘ 

0 0 8 8 32 

17. 
,,Dellos aloe vera 

drink‘‘ 

Geriamasis vanduo, alavijai: alavijų minkštimas, alavijų 

milteliai, cukrus (5, 43 proc.),  kukurūzų sirupas (4, 81 

proc.), rūgštingumą reguliuojančios medžiagos: citrinų 

rūgštis, natrio citratai, askorbo rūgštis, antioksidantas 

kalcio laktatas, alavijų kvapioji medžiaga, tirštiklis   

gelano derva. 

0 0 11 11 44 

18. 
,,Rimi ice tea 

peach‘‘ 

Vanduo, gliukozės – fruktozės sirupas (S) ir / arba cukrus 

(C) (S), persikų sultys (0, 5 proc.), rūgštingumą 

reguliuojančios medžiagos: E330, E331, juodosios 

arbatos ekstraktas (0, 12 proc.), kvapioji medžiaga, 

antioksidantas E300 

0 0 7,5 7,5 30 
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20 lentelės tęsinys (6 iš 7) 

Eilės 

Nr. 

Gėrimo 

pavadinimas 
Sudedamosios dalys 

Riebalai 

g/100 ml 

Baltymai 

g/100 ml 

Angliavandeniai 

g/100 ml 

Cukraus 

kiekis 

g/100 ml 

Kalorijos  

kcal/ 100 ml 

19. 
Tichė ,,Gaja’’ 

vaisių skonio 

Natūralus mineralinis vanduo „Tichė“ 90 proc., cukrus, 

rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis, 

kvapiosios medžiagos, obuolių sulčių koncentratas, 

stabilizatoriai: E414, E445; antioksidantai: askorbo 

rūgštis, tokoferolių koncentruotas ekstraktas, 

askorbilpalmitatas; dažikliai: E150d, E160a, E160e; 

konservantas natrio benzoatas; vitaminai: L -askorbo 

rūgštis, nikotinamidas, kalcio D – pantotenatas, 

piridoksino hidrochloridas, pteroilmonoglutamo rūgštis 

0 0 8,5 8,5 34 

20.  
,,OSHEE‘‘ vaisių 

skonio 

Vanduo, gliukozės – fruktozės sirupas, maltodekstrinas, 

rūgštingumą reguliuojančios medžiagos: citrinų rūgštis, 

trinatrio citratas, trikalio citratas, konservantai: kalio 

sorbatas, natrio benzoatas, stabilizatoriai: gumiarabikas, 

glicerolio esteriai iš medienos dervos, saldikliai: 

aspartamas ir acesulfamas K, praturtinančios medžiagos, 

vitaminai: niacinas, vitaminas E, pantoteno rūgštis, 

vitaminas B6, biotinas, dažiklis F133 

< 0,1 < 0,1 5,7 4 24 

21.  
,,Rimi 

strawberry‘‘ 

Vanduo, cukrus, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga 

E330, kvapiosios medžiagos, konservantai: E202, E211. 

0 0 4,8 4,8 19 
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20 lentelės tęsinys (7 iš 7) 

Eilės 

Nr. 

Gėrimo 

pavadinimas 
Sudedamosios dalys 

Riebalai 

g/100 ml 

Baltymai 

g/100 ml 

Angliavandeniai 

g/100 ml 

Cukraus 

kiekis 

g/100 ml 

Kalorijos  

kcal/ 100 ml 

22. 
,,OSHEE‘‘ 

apelsinų skonio  

Vanduo, gliukozės – fruktozės sirupas, maltodekstrinas, 

rūgštingumą reguliuojančios medžiagos: citrinų rūgštis, 

trinatrio citratas, trikalio citratas, konservantai: kalio 

sorbatas, natrio benzoatas, stabilizatoriai: gumiarabikas, 

glicerolio esteriai iš medienos dervos, saldikliai: 

aspartamas ir acesulfamas K, praturtinančios medžiagos, 

vitaminai: niacinas, vitaminas E, pantoteno rūgštis, 

vitaminas B6, biotinas, dažiklis E104 (gali neigiamai 

paveikti vaikų aktyvumą ir dėmesį) 

< 0,1 < 0,1 5,7 4 24 

23. 
,,Kubuš apple 

waterrr drink‘‘ 

Vanduo, cukrus, koncentruotos obuolių sultys (0,1 proc.), 

koncentruotos citrinų sultys, kvapiosios medžiagos. 

0 0 4,4 4,4 18 

24. 
,,Kubuš rasrberry 

waterrr‘‘ 

Vanduo, cukrus, koncentruotos aviečių sultys (0,1 proc.), 

koncentruotos citrinų sultys, kvapiosios medžiagos. 

0 0 5,4 5,4 22 
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Gaiviųjų negazuotų aromatizuotų gėrimų rinkos analizės metu nustatyta, kad didžioji dalis 

analizuojamų gėrimų – užsienio šalių gamintojų 71 proc. (n=17), Lietuvos gamintojų gėrimų – 29 

proc. (n= 7). 

Rinkos analizės metu pastebėta, kad ant kai kurių gaiviųjų gėrimų nėra informacijos apie jų 

maistingumą. Pavyzdžiui, „Tichė“ gaiviojo gėrimo etiketėje nėra informacijos apie angliavandenių 

(cukraus) kiekį, kalorijas. (11 pav.) 

 

 

11 pav.  Tichė ,,Gaja‘‘ granatų skonio gaivusis gėrimas 

(http://mubas.lt/9251-home_default/negazuotas-granatu-skonio-gaivusis-gerimas-tiche-2-

l.jpgprieiga per internetą 2017 m. balandžio 10 d.) 

 

Šių gėrimų etiketėse: gaivusis gėrimas „VICHY FRESH“ (alavijų, abrikosų skonio), gaivusis 

gėrimas „VICHY FRESH“ (mangų ir apelsinų skonio), gaivusis gėrimas „VICHY FRESH GREEN 

TEA“ (granatų skonio), nėra nurodyti riebalų, baltymų kiekiai. (12 pav.) 

 

 

12 pav. „Vichy Fresh“ gaivusis aromatizuotas gėrimas 

 

http://mubas.lt/9251-home_default/negazuotas-granatu-skonio-gaivusis-gerimas-tiche-2-l.jpg
http://mubas.lt/9251-home_default/negazuotas-granatu-skonio-gaivusis-gerimas-tiche-2-l.jpg
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Rinkos apžvalgos metu nustatyta mažiausiai cukraus (3,5 g.) ir kalorijų (15 kcal/100 ml) 

turintis gėrimas - aromatizuotas gaivusis gėrimas „Vichy Fresh“ (granatų skonio). Daugiausiai 

cukraus turintis gėrimas - ,,Dellos aloe vera drink‘‘, net 11 g. cukraus /100 ml. gėrimo, vadinasi, 

gėrimo 0,5 l. buteliuke – 55 g. cukraus. 

Daugiausiai kalorijų (48 kcal/ 100 ml) turi  ,,Aloe aleo vera drink‘‘ gėrimas. (13 pav.) 

 

 

13 pav. ,,Dellos aloe vera drink‘‘ 

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto 

produktų maistingumą ir sveikatingumą nuostatas, gaivųjį gėrimą ženklinti teiginiu ,,Mažai 

kalorijų‘‘gali būti nurodoma tik tuo atveju, jei 100 ml skysto produkto yra mažiau kaip 20 kcal (80 

kJ).  Rinkos apžvalgos metu iš 24 negazuotų aromatizuotų gaiviųjų gėrimų šiuo teiginiu buvo 

galima ženklinti net 6 gėrimus (25 proc.). Tačiau nė vienas iš 6 gėrimų nebuvo paženklintas 

etiketėje teiginiu ,,Mažai kalorijų“. 

Buvo galima žymėti ,,Mažai kalorijų“ šiuos negazuotus aromatizuotus gaiviuosius gėrimus:  

 Vitaminų gėrimas ,,VITAMIN WELL EVERYDAY’’ (17 kcal); 

 Vitaminų gėrimas ,,VITAMIN WELL RELOAD’’ (17 kcal); 

 Vitaminų gėrimas ,,VITAMIN WELL CARE’’ (17 kcal); 

 Gaivusis gėrimas „VICHY FRESH GREEN TEA“ (granatų skonio) (19 kcal); 

 Gaivusis gėrimas „KUBUŠ APPLE WATERRR DRINK“ (18 kcal); 

 Gaivusis gėrimas „RIMI STRAWBERRY‘‘ (19 kcal). 

Teiginiu ,,Mažai cukrų’’ gali būti nurodomas tik tuo atveju, jei 100 ml. produkto yra ne 

daugiau kaip 2,5 g cukrų.  Iš visų rinkos apžvalgos analizuojamų negazuotų aromatizuotų gaiviųjų 

gėrimų (24 gėrimų) tokio gėrimo, kuriame būtų ne daugiau nei 2,5 g cukrų, nebuvo.  
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Iš analizuojamų gaiviųjų negazuotų aromatizuotų gėrimų galima išskirti šiuos 

funkcionaliuosius gėrimus:  

 Vitaminų gėrimas ,,VITAMIN WELL EVERYDAY’’ (vitaminai: E, C, B3, folio 

rūgštis, B12, biotinas, B5, mineralai: magnis, cinkas, selenas). 

 Vitaminų gėrimas ,,VITAMIN WELL RELOAD’’ (vitaminai: D3, E, B3, folio rūgštis, 

B12, biotinas, B5, mineralai: magnis, cinkas, selenas). 

Šių gėrimų sudėtyje yra nemažai veikliųjų ingredientų, gėrimai pasižymi gana mažu kiekiu 

kalorijų (17 kcal/ 100ml) bei savo sudėtyje neturi itin didelio kiekio cukraus (4,2 g/ 100 ml). Šių 

gėrimų kilmės šalis – Švedija. 

3.3. Pagamintų gamybos sąlygomis gėrimų fizikiniai ir cheminiai rodikliai 

3.3.1. Tirpiųjų sausųjų medžiagų kiekis 

Tirpiųjų sausųjų medžiagų kiekio tyrimai atlikti iškart po mišinio pagaminimo ir po 5 parų, 

išlaikius produktą kambario temperatūroje. Tirpiųjų sausųjų medžiagų kiekio vienetai – m/proc. 

Papildomai tirta po 5 parų tam, kad būtų įsitikinta, jog produktas yra tinkamai pasterizuotas ir 

neprasidėjo fermentacijos procesas. 

 

21 lentelė. Tirpiųjų sausų medžiagų kiekis (iškart po mišinio pagaminimo) 

Mėginio Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tirpių sausųjų medžiagų kiekis  (m/proc.) 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 5, 1 

 

5, 1 

 

5, 1 

 

5, 1 

 

 

Iškart po mišinio pagaminimo visų mėginių tirpiųjų sausųjų medžiagų kiekiai buvo vienodi – 

5, 1 m/ proc. Galima teigti, kad alavijų sulčių koncentracija neturėjo įtakos tirpiųjų sausųjų 

medžiagų kiekiui. (21 lentelė) 

 

22 lentelė. Tirpiųjų sausųjų medžiagų kiekis (po 5 parų) 

Mėginio Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tirpiųjų sausųjų medžiagų kiekis ( m/proc.) 5, 1 5, 1  5, 1 5, 1  5, 1 

 

5, 1 5, 1 

 

5, 1 
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Pakartojus tirpiųjų sausųjų medžiagų tyrimus po 5 parų, paaiškėjo, kad tyrimų rezultatai išliko 

nepakitę. Tirpiųjų sausųjų medžiagų kiekiai visuose tiriamuosiuose mėginiuose išliko vienodi – 5, 1 

m/proc. (22 lentelė)  

Tokie kiekiai sausųjų medžiagų gaiviuose gėrimuose galimi ir atitinka LR ministro įsakymo 

,,Dėl nealkoholinių gėrimų ir giros apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo technologinio 

reglamento patvirtinimo‘‘ (2009 m. sausio 12 d. Nr. 3D-13 Vilnius) reikalavimus. Taip pat šiuo 

tyrimu patvirtinta, kad mėginių laikymas kambario temperatūroje neturi įtakos sausųjų medžiagų 

pokyčiams. 

3.3.2. Rūgštingumo tyrimo rezultatai 

Rūgštingumo tyrimai atlikti iškart po mišinio pagaminimo ir po 5 parų. Rūgštingumas 

perskaičiuotas į citrinų rūgštį (ml 0,1 mol/1 NaOH tirpalo – g/l). Rūgštingumas buvo patikrintas 

papildomai, kad pridėtos rūgštys sureaguotų su vandenyje esančiomis šarminėmis medžiagomis, 

nes šiam procesui reikia šiek tiek laiko. Be to, jei produktas nebūtų tinkamai pasterizuotas, 

prasidėjęs fermentacijos procesas galėtų padidinti produkto rūgštingumą. 

 

23 lentelė. Rūgštingumas (iškart po mišinio pagaminimo) 

Mėginio Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Gaiviųjų gėrimų rūgštingumas, perskaičiuotas į 

citrinų rūgštį, g/l 

1,7   1,7  1,7  1,7  1,8 1,8  1,8   1,8  

 

Mėginių pagaminimo dieną visų 8 mėginių rūgštingumo rodikliai buvo apylygiai, tyrimų 

rezultatuose reikšmingų skirtumų nepastebėta. Rūgštingumas, perskaičiuotas į citrinų rūgštį, 

mėginiuose svyravo nuo 1,7 – 1,8 g/l. (23 lentelė) 

 

24 lentelė. Rūgštingumas (po 5 parų) 

Mėginio Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Gaiviųjų gėrimų rūgštingumas, perskaičiuotas 

į citrinų rūgštį, g/l 

1,7 1,7 1,7  1,7 1,9 1, 9 1,8 1,9 

 

Po 5 parų rūgštingumo tyrimai buvo vėl pakartoti. Kai kuriuose mėginiuose (5,6) 

rūgštingumas buvo nežymiai padidėjęs (0,1 g/l). Kituose mėginiuose (1, 2, 3, 4, 7, 8) rūgštingumo 

rodikliai išliko nepakitę. (24 lentelė) 
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 Gėrimų mikrobiologiniai rodikliai atitiko nustatytas normas. Pagal nustatymo standartą 

tyrimo pakartojamumas yra ne didesnis nei 0,1 cm3 1 M NaOH tirpalo 100 ml produkto, o tai, 

perskaičiavus į citrinų rūgštį, yra 0,064 g citrinų rūgšties; tyrimo atkuriamumas yra ne didesnis nei 

0,3 cm3 1 M NaOH tirpalo 100 ml produkto, o tai, perskaičiavus į citrinų rūgštį, yra 0,192 g citrinų 

rūgšties. 

Taigi, laikymo metu (po 5 parų) gėrimų rūgštingumas išliko nepakitęs.  

3.3.3. Gaiviųjų gėrimų mikrobiologinių tyrimų rezultatai 

Bendrojo mikroorganizmų skaičiaus nustatymo rezultatai 

25 lentelė. Bendrasis mikroorganizmų skaičius (pagal tyrimo metodiką - po 48 valandų laikymo 

termostate) 

Mėginio Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Bendrasis mikroorganizmų skaičius 

KSV / 1 ml 

 

 

< 1 

 

< 1 

 

< 4 

 

< 1 

 

< 1 

 

< 1 

 

< 1 

 

< 1 

 

Atlikus bendrojo mikroorganizmų skaičiaus tyrimus, nustatyta, kad mikrobiologinė mėginių 

tarša yra nevienoda. Išsiskyrė 3 mėginys, kuriame bendrasis mikroorganizmų skaičiaus buvo <4 

KSV/1 ml, kituose mėginiuose tyrimų rezultatas buvo vienodas <1 KSV/1ml. Tačiau, nors 3 

mėginio bendrasis mikroorganizmų skaičius buvo nežymiai didesnis nei kitų mėginių, mėginys 

atitiko Nealkoholinių gėrimų ir giros techninio  reglamento reikalavimus. 

3 mėginyje buvo 1 proc. alavijų sulčių. (25 lentelė) 

Pagal gautus rezultatus galima teigti, kad visi gaiviųjų gėrimų mėginiai yra saugūs 

mikrobiologine prasme. 
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3.3.4. Juslinės gaiviųjų gėrimų analizės tyrimo rezultatai 

Gaiviųjų gėrimų priimtinumo analizės rezultatai  pateikti 14 paveiksle.  

 

14 pav. Gaiviųjų gėrimų priimtinumas 

 

Pagal gautus tyrimo rezultatus galima matyti, kad priimtiniausi vertintojų grupei buvo 2, 3, 4 

ir 6 gaivieji gėrimai. Jie buvo išrinkti ir vėliau analizuojami. Išskirtos jų savitosios savybės, iš kurių 

buvo sudaryta aprašomoji – profilinė analizė.  

 2 gaivusis gėrimas įvertintas 7,6 balais. 

 3 gaivusis gėrimas įvertintas 7 balais. 

 4 gaivusis gėrimas įvertintas 5, 9 balais. 

 6 gaivusis gėrimas įvertintas 7,1 balais. 

Vidutiniškai buvo įvertinti mėginiai: 1, 5, 7. Mėginiai: 1 ir 5 įvertinti – 5,8 balais, 7 mėginys – 

5,2 balais. Vertintojų grupei mažiausiai priimtinas 8 mėginys. Jis įvertintas – 4,5 balais. 

Taigi, pagal bendro priimtinumo tyrimo rezultatus galima matyti, kad dauguma priimtiniausių 

mėginių buvo įvertinti su 1 proc. alavijų sulčių koncentracija ir tik vienas mėginys buvo priimtinas 

su 2 proc. alavijų sulčių koncentracija. Priimtiniausių mėginių kvapiosios medžiagos: žaliosios 

citrinos, žaliosios arbatos, ir vienas mėginys be kvapiosios medžiagos. Vertinimo grupės 

nepasirinko nė vieno mėginio su imbiero kvapiąja medžiaga.  

3.3.5. Gaiviųjų gėrimų aprašomosios – profilinės analizės sudarymas 

Paveiksle Nr.15 yra pavaizduoti 4 rūšių gaiviųjų gėrimų mėginiai, kurie buvo atrinkti 

vertinimo grupės kaip priimtiniausi. Šie mėginiai su skirtingomis kvapiosiomis medžiagomis, 

skirtinga alavijų sulčių koncentracija bei vienas mėginys be kvapiosios medžiagos.  
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Visų mėginių vienodas kiekis: geriamo vandens, kokosų vandens, agavų sirupo, sulčių 

koncentrato. Mėginių skirtingos sudedamosios dalys: 

 2 mėginys – 1 proc. alavijų sulčių, žaliosios arbatos kvapioji medžiaga; 

 3 mėginys – 1 proc. alavijų sulčių, žaliosios citrinos kvapioji medžiaga; 

 4 mėginys – 1 proc. alavijų sulčių, be kvapiosios medžiagos; 

 6 mėginys – 2 proc. alavijų sulčių, žaliosios arbatos kvapioji medžiaga.  

Vertinimo grupė išskyrė 8 savitąsias gėrimų juslines savybes, kurios vėliau buvo palyginamos 

ir vertintos kiekviename iš atrinktų priimtiniausių mėginių.  

 

 

15 pav. Profilinė analizė (sudaryta pagal vertinimo grupės išskirtas savybes) 

 

Vertinimo grupės išskirtos 8 savitosios gėrimų savybės: 

 Gaivumo pojūtis; 

 Liekamasis lipnumas; 

 Žaliosios citrinos skonio intensyvumas; 

 Saldaus skonio intensyvumas; 

 Rūgštaus skonio intensyvumas; 

 Bendras skonio intensyvumas; 

 Žaliosios citrinos kvapo intensyvumas; 

 Bendras skonio intensyvumas. 

Pagal gautus tyrimo rezultatus nustatyta, kad vertinimo komisijai gaivumo pojūčiu labiausiai 

pasižymėjo 2 mėginys, mažiausiai buvo jaučiamas 3 mėginyje. Liekamasis lipnumas labiausiai 

0

2

4

6

8
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Liekamasis lipnumas

Žaliosios citrinos

skonio intenstyvumas

Saldaus skonio
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jautėsi 6 mėginyje, mažiausiai jautėsi 2 mėginyje. Žaliosios citrinos skonio intensyvumas 

ryškiausias buvo 3 mėginyje, mažiausiai jautėsi 4 mėginyje. Saldaus skonio intensyviausias pojūtis 

buvo 6 mėginyje. Rūgštus skonis intensyviausias  3 mėginyje, taip pat šiame mėginyje, komisijos 

nuomone, intensyviausiai jautėsi bendras skonis ir žaliosios citrinos kvapo intensyvumas bei 

bendras kvapo intensyvumas. (15 pav.) 

3.3.6. Gaiviojo gėrimo maistinė ir energetinė vertė 

Vertinimo komisijos įvertinto priimtiniausio gėrimo maistinė ir energinė vertė 

Vertinimo komisijai priimtiniausias 2 mėginys (1 proc. alavijo sulčių + žaliosios arbatos 

kvapo kvapioji medžiaga). 

26 lentelė. Gaiviojo gėrimo (2 mėginio) 100 ml maistinė vertė 

100 ml maistinė vertė: 

Energinė vertė 84/20 kJ/kcal 

Riebalai 0 g 

         iš kurių: 

sočiųjų riebalų rūgščių 0 g 

        Angliavandeniai 5,0 g 

iš kurių: 

cukrų 5,0 g 

Baltymai 0 g 

Druska 0 g 
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4. REZULTATŲ APTARIMAS 

Funkcionaliųjų gaminių kūrimas yra iššūkis šiuolaikinėje maisto rinkoje. Lietuvos rinkoje 

tokių gaminių kol kas nėra itin didelis asortimentas, ypač kalbant apie funkcionaliuosius gėrimus. 

Klientai nori įdomesnių ir inovatyvių produktų, todėl tai skatina maisto įmones kurti sveikatai 

palankius produktus. Mūsų šalis - turtinga veikliais augalų ekstraktais, tad maisto pramonė turėtų 

išnaudoti visas galimybes, panaudoti tai, ką turime. KTU prof. R. P. Venskutonis (65) rašė, per 

artimiausius 10 – 20 metų (iki 2030-ųjų) Lietuvos maisto technologijų ir agroinovacijų krypčiai 

keliami šie pagrindiniai iššūkiai: sveikas, funkcionalus ir saugus maistas, dinamiškai vartojimo 

aplinkos įvairovei maksimaliai pritaikytas patogus (greitas), racionalus maisto žaliavų perdirbimas 

ir naujų mitybos šaltinių paieška bei įsisavinimas.  

Išanalizavus mokslinę literatūrą bei atlikus tyrimus, nustatyta, kad gaiviųjų gėrimų 

praturtinimas tokiomis veikliosiomis dalimis kaip kokosų vanduo, alavijų sultys ar agavų sirupas 

gali pagerinti gėrimo sudėtį bei turėti teigiamos įtakos žmogaus organizmui. Agavų sirupas – puiki 

alternatyva vietoj mums įprasto cukraus, kuris kenksmingas sveikatai. Pagal 2016 metų JAV 

mitybos rekomendacijas, žmonėms patariama vengti cukraus, ypač esančio gaiviuosiuose 

gėrimuose (66). Agavų sirupas sukelia mažesnę gliukozės koncentraciją kraujyje, yra žemo 

glikeminio indekso. Tai natūralus saldiklis, kuris stiprina imunitetą, mažina nutukimo riziką. 

Kokosų vanduo, kurį panaudojome kurdami gaivųjį gėrimą, – magnio, kalcio ir mangano šaltinis. 

Moksliniuose šaltiniuose yra duomenų, kad kokosų vanduo mažina riziką susirgti II tipo cukriniu 

diabetu, inkstų funkcijos nepakankamumu, nutukimu bei mažina cholesterolio kiekį. 2015 metais 

Prado ir kiti mokslininkai (67) sukūrė funkcionalųjį gėrimą, kurio pagrindinis komponentas buvo 

kokosų vanduo. 2016 metais A.Šimonelienė ir E.Trečiokienė (68) atliko tyrimus, kurių metu sukūrė 

funkcionaliuosius gėrimus, papildytus maistinėmis skaidulomis. Gėrimų pagrindinė sudedamoji 

dalis – sultys arba jogurtas. Šių tyrimų rezultatai parodė, kad obuolių – aronijų sultys gali būti 

praturtintos citrusinėmis ir bulvių skaidulomis, o jogurto mėginiuose maistinės skaidulos užtikrino 

jogurto stabilumą laikymo metu, sumažino išrūgų išsiskyrimą, sulaikė rūgštingumo didėjimą (68). 

Alavijų sultys, kurios taip pat panaudotos kuriant gaivųjį gėrimą, pasižymi imunitetą 

stiprinančiomis, virškinimą gerinančiomis savybėmis. Alavijų sultys – vitaminų A, C, E, B1, B2, 

B3, B6, folio rūgšties šaltinis. Tad galima teigti, jog agavų sirupas, alavijų sultys ir kokosų vanduo 

gali praturtinti gaivųjį gėrimą vitaminais, mineralinėmis medžiagomis, naudingomis žmogaus 

organizmui. 2015 metais mokslininkų Sasikumar ir Deka (69) tyrimo metu buvo pagaminti mažo 

kaloringumo gaivieji gėrimai panaudojant alavijų sultis ir saldiklius. Šis tyrimas parodė, kad alavijų 
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sulčių mažo kaloringumo gėrimai, naudojant saldiklius, buvo pageidaujamų fizikinių, cheminių, 

juslinių savybių. Tokie mėginiai buvo priimtini (vertinant pagal bendrą priimtinumą) (69). 

Ištyrus mėginių fizikinius, cheminius ir mikrobiologinius rodiklius, nustatėme, kad pagaminti 

gaiviųjų gėrimų mėginiai saugūs. Gaiviajam gėrimui panaudoti ingredientai (alavijų sultys, kokosų 

vanduo, agavų sirupas) pagerino gėrimo skonines savybes bei maistinę vertę. 

Vartotojų apklausa parodė, kad didžioji dalis (77 proc.) respondentų vartoja gaiviuosius 

gėrimus. Tiriamieji norėtų, kad rinkoje būtų daugiau gaiviųjų gėrimų, kurie pasižymėtų teigiamomis 

savybėmis organizmui, būtų funkcionalūs. Taip pat respondentai nori, kad jų vartojami gaivieji 

gėrimai turėtų mažiau cukraus ir kalorijų. 2015 metais Crichton, Alkerwi ir Elias mokslininkų (70) 

atlikta lyginamoji analizė apie JAV ir Europos gyventojų gaiviųjų gėrimų vartojimo ypatumus 

atskleidė, kad Europoje (n = 1323), 60 proc. apklaustųjų vartojo gaiviuosius gėrimus, o JAV (n = 

803), 40 proc. respondentų vartoja gaiviuosius gėrimus. 

Gaiviųjų gėrimų gamybos technologijoje, panaudojus funkcionaliuosius ingredientus, galima 

sukurti įvairesnius, vartotojams priimtinus produktus. Šie gėrimai turi būti ne tik priimtinų juslinių 

savybių, bet ir pasižymėti mažesniu cukraus ir kalorijų kiekiu. Valstybės skatina maisto įmones 

kurti inovatyvius produktus, nes tokie produktai stiprina sveikatą, mažina ligų riziką, taip pat gali 

sumažinti sveikatos priežiūros išlaidas. Lietuvos Sveikatos 2014 -2025 metų programoje paminėta, 

kad reikia skatinti Lietuvos įmones gaminti ir tiekti vidaus rinkai sveikatai palankų maistą (7). 

Atlikus rinkos apžvalgą paaiškėjo, kad ne visi gaivieji gėrimai yra geros sudėties, dauguma gaiviųjų 

gėrimų turi nemažai kalorijų bei cukraus.  

2016 metais Anglijos parduotuvėse buvo atlikta gaiviųjų gėrimų rinkos apžvalga. Po 

apžvalgos, išanalizavus gaiviuosiuose gėrimuose esantį cukraus kiekį, nustatyta, kad ištyrus 169 

gaiviuosius gėrimus, 55 proc. gėrimų (330 ml buteliukuose) viršijo rekomenduojamą žmogui 

suvartoti per parą cukraus kiekį. Jungtinėje Karalystėje parduodamuose gaiviuosiuose gėrimuose 

pridėtinio cukraus kiekis  ypač didelis (71). 

Mums pavyko sukurti gaivųjį gėrimą, kuris pranašesnis už kitus gėrimus maistine ir energine 

verte, veikliosiomis sudedamosiomis dalimis bei yra priimtinų juslinių savybių. Vertinimo 

komisijai atlikus priimtinumo tyrimą, paaiškėjo, kad priimtiniausias yra gaivusis gėrimas su 1 proc. 

alavijų sultimis ir žaliosios arbatos kvapiąja medžiaga. Manome, kad toks gėrimas turėtų patikti 

vartotojams. 

2017 metais, UNESDA Europos gaiviųjų gėrimų asociacijos duomenimis, siekiama, kad 

Europos šalių gėrimų gamintojai sumažintų 10 proc. cukraus kiekį gaiviuosiuose gėrimuose iki 

2020 metų (8). Mūsų sukurtas gaivusis gėrimas pasižymi itin mažu cukraus kiekiu (tik 5 gramai/ 

100 ml) ir kalorijomis (20 kcal/100ml) bei atitinka maisto saugos reikalavimus – saugus vartoti. 
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Mano nuomone, maisto įmonės privalo kurti sveikatai palankesnius maisto produktus ir 

gėrimus. Manau, kad labai gerai, jog nauji įstatymai įpareigoja įmones mažinti cukraus kiekį jų 

gamybos produktuose. Pradėjusi domėtis maisto produktų sudėtimi, nustebau, kiek daug  

,,paslėpto‘‘ pridėtinio cukraus yra maisto produktuose, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo sveiki, 

pavyzdžiui, jogurtuose, varškės sūreliuose, javainių batonėliuose, duonoje ir kituose produktuose. 

Išanalizavus gaiviųjų gėrimų rinką paaiškėjo, kad panaši situacija ir su gaiviaisiais gėrimais. 

Sukurtas gaivusis gėrimas – puikus įrodymas, kad galima gaminti sveikatai palankesnius produktus, 

kuriuose būtų mažiau cukraus ir kalorijų. Maistas - energija žmogaus organizmui. Jis turi padėti  

atlikti  įprastas veiklas, tačiau neturi kenkti žmogaus sveikatai.   

  



57 

 

5. IŠVADOS 

1. Išanalizavus mokslinę literatūrą apie gaiviuosius gėrimus, paaiškėjo, kad gaiviųjų gėrimų 

suvartojimas ypač didelis visoje Europoje. 2015 metais Europos šalyse gaiviųjų gėrimų pardavimai 

siekė net 492005 milijonų litrų, vidutiniškai vienas žmogus išgeria apie 95,2 litrus gaiviųjų gėrimų 

per metus. Lietuvoje, UNESDA duomenimis, 2015 metais gaiviųjų gėrimų buvo parduota 165,2 

milijonai litrų, pagal šalies populiaciją vidutiniškai – 56,5 litrai žmogui per metus. Dažniausiai 

gaiviųjų gėrimų gamyboje naudojamos šios veikliosios medžiagos: vitaminai, mineralinės 

medžiagos, antioksidantai, augalų ekstraktai, skaidulinės medžiagos, probiotikai ir prebiotikai. 

Lietuvoje gaiviųjų gėrimų kokybę ir saugą reglamentuojantis dokumentas – LR žemės ūkio ministro 

įsakymas ,,Dėl nealkoholinių gėrimų ir giros apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo 

technologinio reglamento patvirtinimo‘‘ (2009 m. sausio 12 d. Nr. 3D-13 Vilnius). 

2. Atlikta vartotojų apklausa apie gaiviuosius gėrimus parodė, kad didžioji dalis 77 proc. 

respondentų vartoja gaiviuosius gėrimus. Nustatyta, kad vyrai daugiau vartoja gaiviųjų gėrimų nei 

apklaustos moterys. Analizuojant tiriamuosius pagal amžiaus grupes, paaiškėjo, kad gaiviuosius 

gėrimus labiausiai linkę vartoti 21 – 40 metų amžiaus žmonės (79 proc.). Apklaustieji vyrai 

dažniausiai gaiviuosius gėrimus geria kelis kartus per savaitę (46,9 proc.), moterys – kartą per 

mėnesį (34,3 proc.). Visiems tiriamiesiems renkantis gaiviuosius gėrimus svarbiausia – gėrimo 

skonis. Respondentės moterys pirmenybę teiktų gaiviesiems gėrimams su saldikliais, vyrai - 

gėrimams su cukrumi. 69 proc. apklaustųjų, geriančių gaiviuosius gėrimus, mano, kad rinkoje 

trūksta funkcionaliųjų gaiviųjų gėrimų. Vartotojai labiausiai norėtų gaiviųjų gėrimų, kurie turėtų 

mažiau cukraus, bet būtų papildyti biologiškai aktyviomis medžiagomis. 

3. Šiaulių miesto didžiuosiuose prekybos centruose atlikus gaiviųjų negazuotų aromatizuotų gėrimų 

rinkos analizę buvo rasta 24 gėrimai. Gaiviųjų negazuotų aromatizuotų gėrimų rinkos analizės metu 

nustatyta, kad didžioji dalis analizuojamų gėrimų – užsienio šalių gamintojų 71 proc., Lietuvos 

gamintojų gėrimų – 29 proc. Analizės metu ant kai kurių gaiviųjų gėrimų etikečių nėra informacijos 

apie jų maistingumą. Iš analizuojamų gėrimų mažiausiai cukraus buvo 3,5 g/ 100 ml gėrimo, 

daugiausiai cukraus 11 g/100 ml gėrimo. Daugiausiai kalorijų turintis gėrimas -  ,,Aloe aleo vera 

drink‘‘ 48 kcal/100 ml gėrimo. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 

1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą nuostatas, teiginiu 

,,Mažai kalorijų‘‘ buvo galima ženklinti 6 gėrimus iš 24 analizuojamų gėrimų, tačiau nė vienas iš 

šių gėrimų nebuvo paženklinti teiginiu ,,Mažai kalorijų‘‘. Maistingumo teiginiu ,,Mažai cukrų‘‘ 

nebuvo galima ženklinti nė vieno iš analizuojamų gėrimų, nes nė vienas gėrimas neatitiko 

reglamente nustatytų reikalavimų. Iš visų analizuojamų gaiviųjų gėrimų išskirti 2 gaivieji gėrimai, 
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kurie savo sudėtyje turėjo vitaminų, mineralinių medžiagų ir kitų funkcionaliųjų ingredientų. Jų 

kilmės šalis – Švedija. Lietuvos aromatizuotų negazuotų gaiviųjų gėrimų rinkoje galėtų būti 

daugiau funkcionaliųjų gėrimų, kurie turėtų mažiau cukraus, pasižymėtų teigiamomis savybėmis 

žmogaus organizmui. 

4. Iš atrinktų veikliųjų žaliavų (agavų sirupas, alavijų sultys, kokosų vanduo) gėrimų įmonėje AB 

,,Gubernija‘‘ buvo sukurti 8 gaivieji negazuoti gėrimai. Ištirti pagamintų mėginių fizikiniai, 

cheminiai ir mikrobiologiniai rodikliai. Tirtas tirpiųjų sausųjų medžiagų kiekis. Iškart po mišinio 

pagaminimo tirpiųjų sausųjų medžiagų kiekis visuose mėginiuose buvo 5,1 m/proc. Pakartojus 

tyrimą po 5 parų, tirpiųjų sausųjų medžiagų kiekiai išliko nepakitę. Mėginių pagaminimo dieną visų 

8 mėginių rūgštingumo rodikliai buvo apylygiai, tyrimų rezultatuose esminių skirtumų nepastebėta. 

Rūgštingumas, perskaičiuotas į citrinų rūgštį, mėginiuose svyravo nuo 1,7 – 1,8 g/l. Po 5 parų 

rūgštingumo tyrimai buvo vėl pakartoti. Kai kuriuose mėginiuose rūgštingumas buvo nežymiai 

padidėjęs (0,1 g/l). Vadinasi, gėrimų mėginiai buvo tinkamai pasterizuoti ir fermentacijos procesas 

juose neprasidėjo net ir po 5 dienų. Bendrojo mikroorganizmų skaičiaus tyrimai parodė, kad 

mikrobiologinė mėginių tarša nevienoda. Išsiskyrė 3 mėginys, kuriame bendrasis mikroorganizmų 

skaičiaus buvo <4 KSV/1 ml. Kituose mėginiuose tyrimų rezultatas buvo vienodas <1 KSV/1ml. 

Tačiau, nors 3 mėginio bendrasis mikroorganizmų skaičius buvo nežymiai didesnis nei kitų 

mėginių, mėginys atitiko Nealkoholinių gėrimų ir giros techninio reglamento reikalavimus. 

Remdamiesi gautais rezultatais galime teigti, kad visi gaiviųjų gėrimų mėginiai yra saugūs.  

5. Vertinimo grupei jusliškai priimtiniausias buvo 2 mėginys. Šis mėginys iš kitų mėginių išsiskyrė 

1 proc. alavijų sulčių ir žaliosios arbatos kvapiąją medžiaga. Priimtiniausias mėginys vertinimo 

komisijos įvertintas 7,6 balais. Pagal vertinimo komisijos išskirtas savitąsias gėrimų savybes ir 

sudarytą profilinę analizę, 2 mėginys pasižymėjo gaivumo pojūčiu, jautėsi vidutiniškai saldaus 

skonio intensyvumas. Šiame mėginyje mažesnė nepageidaujama savybė – liekamasis lipnumas. 

Pagal reikalavimus apskaičiuotas priimtiniausio mėginio maistingumas ir energinė vertė.  

Priimtiniausias mėginys pasižymėjo gan mažu kalorijų ir cukraus kiekiu, 100 ml gėrimo -  20 kcal, 

5 g cukraus. 
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6. REKOMENDACIJOS 

1. Gaiviųjų gėrimų gamybos įmonės, pasiremdamos mūsų atliktais tyrimais, galėtų dar labiau 

ištobulinti kuriamus gėrimus. Pavyzdžiui, panaudotų daugiau įvairesnių funkcionaliųjų ingredientų, 

sumažintų cukrų ir kalorijų kiekį. Jei kalorijų būtų mažiau nei 20 kcal/ 100 ml gaiviojo gėrimo, 

etiketę būtų galima ženklinti teiginiu ,,Mažai kalorijų‘‘ pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 1924/2006 (dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą).  

2. Šiuo atliktu darbu (remiantis šio darbo išvadomis,) norisi paskatinti ne tik maisto produktų 

pramonę, bet ir gaiviųjų gėrimų įmones kurti funkcionalius produktus, kurie praturtintų gaminių 

kokybę, skonį, pasižymėtų sveikatinančiomis savybėmis, būtų patrauklūs vartotojams. 

3. Pagal naujausias mitybos rekomendacijas maisto produktuose ir gėrimuose reikia mažinti 

cukraus kiekį. Vietoj cukraus geriau būtų panaudoti agavų sirupą, klevų sirupą, medų, saldymedžio 

ekstraktą, lipiją. Pavyzdžiui, agavų sirupas daug kartų saldesnis už įprastą rafinuotą cukrų, jo 

nereikia didelio kiekio tam, kad jaustųsi saldumas. Taip pat agavų sirupas pasižymi žemu 

glikeminiu indeksu.  
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8. PRIEDAI 

8.1. Bendradarbiavimo sutartis 

Priedas Nr. 1  
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8.2. Apklausos anketa 

Priedas Nr. 2  

Gerb. Respondentai, 

Esu  Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto, veterinarinės maisto saugos magistrantūros studijų studentė 

Dovilė Skruodytė. 

Šiuo metu vykdau apklausą tema ,,Vartotojų informatyvumo tyrimas apie gaiviuosius negazuotus gėrimus‘‘. 

Apklausos metu gauti duomenys bus panaudojami magistrantūros baigiamajame darbe. 

Prašau Jūsų užpildyti šią anketą.  Ačiū už Jūsų sugaištą laiką. 

ANKETA 

1. Jūsų lytis: 

□ Vyras 

□ Moteris 

 

2. Amžius: 

□ Iki 20 

□ 21- 40 

□ 41-60 

□ 61 ir daugiau 

 

3. Jūsų gyvenamoji vieta: 

□ Miestas 

□ Kaimas 

 

4. Jūsų išsilavinimas: 

□ pradinis/ pagrindinis 

□ vidurinis/ spec.vidurinis 

□ aukštasis neuniversitetinis 

□ aukštasis universitetinis 

 

5. Ar skiriate dėmesio savo mitybai? 

□ TAIP 

□ NE 
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6. Ar vartojate gaiviuosius gėrimus? (jei NE, atsakykite į paskutinį klausimą) 

□ TAIP 

□ NE 

 

7. Ar gaminate pats namuose gaivųjį gėrimą? 

□ TAIP 

□ NE 

 

8. Kaip dažnai vartojate gaiviuosius gėrimus? 

□ Kasdien 

□ Kelis kartus per savaitę 

□ Kartą per savaitę 

□ Kartą per mėnesį 

 

9. Kurie iš šių gėrimų priskiriami gaiviųjų gėrimų grupei? 

□ Sultys 

□ Gira 

□ Lengvas alus 

□ Aromatizuotas gaivusis gėrimas 

□ Sidras 

□ Stalo vanduo 

□ Aromatizuotas stalo vanduo 

□ Giros skonio gaivusis gėrimas 

 

10. Kas jums svarbiausia renkantis gaivųjį gėrimą? 

□ Sudėtis  

□ Skonis 

□ Kaina 

 

11. Ką skaitote gaiviųjų gėrimų etiketėse? 

□ Tik gėrimo pavadinimą 

□ Analizuoju gėrimo sudėtį 

□ Neskaitau etikečių 

 

12. Kokiems gaiviesiems gėrimams teikiate pirmenybę? 

□ Su cukrumi 

□ Su saldikliais 
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13. Ar atkreipiate dėmesį, kiek yra kalorijų jūsų vartojamame gaiviajame gėrime? 

□ TAIP 

□ NE 

 

14. Ar jums užtenka informacijos, esančios ant gaiviojo gėrimo etiketės? 

□ TAIP 

□ NE 

 

15. Ar jums trūksta parduotuvėse gausesnio gaiviųjų gėrimų asortimento? 

□ TAIP 

□ NE 

 

16. Dėl kokių priežasčių geriate gaiviuosius gėrimus? 

□ Troškuliui numalšinti 

□ Dėl gero gaiviojo gėrimo skonio 

□ Dėl organizmui naudingos gaiviojo gėrimo sudėties 

□ Dėl kitų priežasčių 

 

17. Ar jums trūksta funkcionaliųjų (turinčių teigiamų savybių organizmui) gaiviųjų gėrimų? 

□ TAIP 

□ NE 

 

18. Ar teiktumėte pirmenybę natūraliam ir geromis savybėmis organizmui pasižyminčiam gaiviajam 

gėrimui? 

□ TAIP 

□ NE 

 

19. Kokius gaiviuosius gėrimus jūs vartotumėte? 

□ Turinčius mažai kalorijų 

□ Turinčius mažiau cukraus 

□ Pasižyminčius antioksidaciniu poveikiu 

□ Turinčius biologiškai aktyvių medžiagų (čiobrelių, ženšenio, ybiškių ar kitų) 

 

 

 

 

 


