
,,Rakto skylutė“ – sveikatai palankesni maisto produktai 

 

         Gerinant gyventojų sveikatą, mitybą bei siekiant sudaryti galimybę atsirasti rinkoje daugiau 

sveikatai palankesnių maisto produktų, Lietuvoje 2014 m. buvo įsteigta valstybinė, nekomercinė  

sveikatai palankesnių maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ sistema. Nuo to laiko 

maisto gamintojai, tiekiantys rinkai Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus 

kriterijus atitinkančius produktus, gali savanoriškai ir nemokamai juos ženklinti šiuo simboliu. 

          Simbolio „Rakto skylutė“ tikslas – padėti vartotojams lengviau išsirinkti maisto produktus 

tarp kitų tos pačios grupės maisto produktų. Tai įprasti produktai, tačiau juose mažiau įdėta 

cukraus, druskos, sočiųjų riebalų, transriebalų, nėra maisto saldiklių, o grūdų turinčiuose 

gaminiuose išsaugota daugiau maistinių skaidulų. Toks produktų gerinimas būtinas, nes 

Lietuvoje atlikti gyventojų faktinės mitybos tyrimai rodo, kad gyventojų mityba jau daugelį metų 

skurdi, nesubalansuota ir nepalanki sveikatai – suvartojama ypač daug sočiųjų riebalų, 

angliavandenių, druskos ir per mažai daržovių. Nesubalansuota mityba skatina: širdies ir 

kraujagyslių ligas, vėžį, nutukimą, 2-jo tipo cukrinį diabetą. Vien širdies ir kraujagyslių ligos ir 

vėžys šalyje lemia 3/4 visų Lietuvos gyventojų mirčių ir pagal šiuos rodiklius Lietuva yra tarp 

labiausiai atsiliekančių valstybių Europos Sąjungoje. 

          Rinkoje nuolat atsirandantys "Rakto skylutės" simboliu pažymėti maisto produktai 

naudingi taip pat ir šalies ekonomikai, nes plečia maisto produktų asortimentą, didina produktų 

vartotojų ratą, maisto gamintojams atveria naujas rinkas užsienyje, ypač Skandinavijos šalyse . 

          Simbolis „Rakto skylutė“ yra Europos Sąjungoje registruotas prekių ženklas, kurį Švedijos 

Nacionalinė maisto agentūra (ženklo savininkė) leido naudoti Lietuvoje. Šis simbolis naudojamas 

nuo 1989 m. ir yra plačiausiai paplitęs Europoje tarp panašios paskirties ženklų. Europos 

Komisija jį laiko pozityviu ir objektyviausiu. Juo žymimi maisto produktai Švedijoje, Danijoje, 

Norvegijoje, Islandijoje, Makedonijoje ir Lietuvoje. Galimybę jungtis prie šį ženklą naudojančių 

šalių svarsto ir kitos ES valstybės. Skandinavijoje sergamumas maisto kilmės lėtinėmis ligomis 

yra mažiausias ES. Šių šalių rinkoje yra jau dešimtys tūkstančių pavadinimų produktų, pažymėtų 

„Rakto skylutės“ simboliu. Pavyzdžiui, Švedijoje jis naudojamas jau ilgiau kaip 25 metus. 
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Lietuvoje tokių produktų, kurie atitiktų „Rakto skylutės“ simboliu ženklinamiems produktams 

keliamus reikalavimus, šiuo metu jau yra virš dviejų šimtų. 

          Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras (kaip ir kitose simbolį taikančiose 

šalyse) 2017 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-213 atnaujino maisto produktų ženklinimo "Rakto 

skylute" kriterijus. 

          Kadangi šis ministro įsakymas įgyvendina Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 9 

straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 19 straipsnio 

1 dalies 3 punkto reikalavimus, įpareigojančius užtikrinti sveiką mitybą, sveikatai palankų maistą 

ir mažinti su maistu susijusį sergamumą, į "Rakto skylutės" simboliu ženklinamus produktus 

negalima įdėti jokių pakaitalų, kurie didintų produkto kaloringumą, keltų jo glikeminį indeksą ar 

kitaip mažintų produkto palankumą sveikatai (pvz., mažinant produkte sočiųjų riebalų kiekį, 

negalima jų keisti krakmolu ar sintetiniais maisto priedais, bet galima praturtinti produktą 

ankštiniais, lęšiais, topinambais, įvairiomis daržovėmis ir pan.). Taigi, produktas v isais atvejais 

turi tapti palankesniu sveikatai. 

          Patvirtinti kriterijai atitinka tarptautinius kriterijus, vienodus visose šį simbolį taikančiose 

šalyse. Ženklo naudojimo kontrolę, kaip ir bet kokios kitos informacijos, skelbiamos   maisto 

produktų etiketėse, atlieka Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, vadovaudamasi Reglamento 

(ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo 7 straipsnio bei kitų ES bei Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nuostatomis. 

 

Maisto produktai, atitinkantys ,,Rakto skylutės“ kriterijus: 

http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-aktyvumas-

2/rakto-skylute/rinkoje 

Įsakymas ,,Dėl maisto produktų ženklinimo simboliu ,,Rakto skylutė“: 

https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fe276200fa8f11e68034be159a964f47 

 

Informacijos šaltinis: 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (www.sam.lrv.lt) 

 

Visuomenės sveikatos specialistė, 

vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje 

Vaida Lazauskienė 
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