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Ir dar supratau, ką ta kava man daro. 
Nebūčiau niekada patikėjusi, kad esu 
narkomanė. Gerdavau du tris puode-
lius per dieną, bet gana stiprios ka-
vos. Todėl daviau sau įžadus – nieka-
da nebevartosiu jokio kofeino. Pirmą 
mėnesį svoris nekito, tačiau savijauta 
žymiai pagerėjo. Nustojo kamuoti rė-
muo. Dar po mėnesio supratau, kad 
širdies permušimų sumažėjo kokius 
penkis kartus. Sutaupiau pinigų, nes 
šaldytuvo nebetuštindavau tarp valgy-
mų. Virtuvėje patyriau skanaus maisto 
gaminimo džiaugsmą, išmėginau dau-
gybę receptų iš „Lieknųjų gurmanų“ 
kolekcijos. Po mėnesio, kada orga-
nizmas suprato, kas čia vyksta, svoris 
ėmė po truputį mažėti. Dabar esu ne-
tekusi devynių kilogramų, o apimtys 
regimai sumažėjusios. Jei anksčiau, 
kai laikydavausi dietų, svoris krisdavo 
pirmiausia nuo viršutinės kūno dalies, 
tai dabar krinta nuo apačios. Tai mane 
labai džiugina. Visai nesijaudinu, kad 
krinta negreit, nes greito kritimo pa-
sekmes jau žinau... Ir tikrai žinau, kad 
niekada nebegrįšiu prie senojo maiti-
nimosi stiliaus. Man labai patinka ska-
nus maistas. Man patinka, kad ne-
besu priklausoma nuo nieko. Mano 
draugai nori ateiti pas mane pietų ar 
vakarienės, nes vertina mano ska-
nius ir sveikus patiekalus. Vis daugiau 
mano draugių ryžtasi laikytis „Lieknų-
jų gurmanų“ programos, nes mato į 
gera besikeičiantį mano gyvenimą.“

Iš įvairiausių būdų sulieknėti patikimiausi atrodo tie, 
kurie yra pagrįsti sava patirtimi. Tad dalykimės tuo, 
ką esame patikrinusios savo kailiu!

Laimai dovanojame leidyklos „Laisvos 
valandos“ knygą „100 salotų receptų“. 
Dėl prizo atsiėmimo teirautis 
tel. (8 37) 201119 arba (8 5) 2526530. 

Labai džiugina tokių „Lieknųjų gurma-
nų“ narių patirtys. Laima yra labai ak-
tyvi mūsų interaktyviosios „Lieknųjų 
gurmanų“ bendruomenės narė.  
Diskutuodami apie lieknėjimą labai 
dažnai apsistojame tik ties metodiko-
mis, produktų maistine verte, kalorijo-
mis, gramais. Lyg tai būtų esminiai ir 
vieninteliai sėkmės kriterijai. O juk vi-
sai ne taip. Yra šimtai, ką šim-
tai – tūkstančiai veiksmingų būdų, 
kaip atsikratyti svorio, o aplinkui – 
tūkstančiai žmonių, kurie su šia bėda 
neįstengia susidoroti. Kodėl? Labai 
mažai dėmesio, ruošdamiesi lieknėti, 
skiriame dviem svarbiems dalykams, 
kurie iš pažiūros lyg ir mažai siejasi 
su svorio kritimu. Vienas iš jų yra tai, 
kad programa turi tikti būtent jums. 
Laima, įvaldžiusi „Lieknųjų gurmanų“ 
mitybą, jaučiasi kaip žuvis vandeny-
je. Tai mityba, kurios principų jai len-

Bûkime sveikos!

Kaip að lieknëju

„Esu Laima („Lieknųjų gurmanų“ pro-
gramoje mano slapyvardis – Ruduo-
kė). Man 50 m., programos laikausi nuo 
2012 m. birželio. Vieną dieną  paskam-
bino draugė ir pasakė, kad yra įdomi in-
terneto svetainė. Ji pasakė:  „Tai kaip tik 
mums.“ Dar net nepaskaičiusi iki galo 
visų trijų žingsnių, jau žinojau, kad im-
siuosi šitos permainos savo gyvenime. 
Laikas yra patogus. Reikalas – pribren-
dęs. Beliko pasakyti sau: „Pirmyn!“
Visada buvau „didelė“. Suaugau anks-
ti, 13–14 m. buvau susiformavusios mo-
teriškos puikios figūros, 178 cm ūgio, 75 
kg svorio mergina. Buvau veikli, amži-
nai bėganti ir pilna optimizmo. Nebuvo 
kada galvoti apie maisto kokybę (tary-
biniais laikais buvo svarbu išvis ką nors 
gauti nusipirkti). Valgydavau pripulda-
ma, kas pakliuvo ir bet kada. Labai mė-
gau miltinius patiekalus ir sriubas iš pa-
kelių (su natrio gliutamatu – tik tada nie-

ko nežinojome apie jį). 
Anksti ištekėjau ir pasinėriau į perdėtą 
pavyzdingos žmonos vaidmenį – gami-
nau valgį, „tinkamą“ vyrui – spirgučiai, 
lašinukai, riebios sriubos, daug grieti-
nės... Nėštumo metu baisiai pykinda-
vo, viskas smirdėdavo, geriau jausda-
vausi tik valgydama. Po pirmo kūdikė-
lio pasiliko +10 kg, po antro dar tiek pat, 
po trečio panašiai. Maitindama kūdikius 
iki metų irgi nesukau galvos dėl svo-
rio, džiaugiausi, kad užtenka pieno. Ka-
dangi esu aukšto ūgio, visi guodė ir ra-
mino: „Nieko tokio, gerai atrodai.“ O kai 
save pirmą kartą pamačiau nufilmuo-
tą, apėmė pyktis, panika, isterija ir nevil-
tis... Tada svėriau 120 kg. Elgiausi kaip 
ir visos tokiose situacijose – griebiausi 
visko iš eilės. Kadangi alkanai būti man 
yra baisiausias dalykas pasaulyje, vi-
saip gudravau – tabletės, milteliai, lašiu-
kai, slopinantys apetitą, užkemšantys 

skrandį, maisto produktų derinimas, il-
gas kramtymas... Ir dar bala žino kokių 
nesąmonių išbandžiau. Radikaliausia 
buvo badauti 9 dienas tik su distiliuo-
tu vandeniu. Krisdavo svoris puikiai. Bet 
aš negalėjau ilgai kankintis, mano bo-
hemiškai prigimčiai buvo svetima amži-
nai ribotis. Todėl tie numesti kilogramai 
tuoj pat vėl priaugdavo, vos tik atsipalai-
duodavau. 
Pirmą sykį pasijutau, kad esu teisinga-
me kelyje, kai tiesiog pati susigalvojau, 
ko man negalima valgyti. Tai buvo kaž-
kas labai panašaus į „Lieknųjų gurma-
nų“ siūlomą programą. Klaida buvo ma-
žinti porcijas ir užkramsnoti tarp pagrin-
dinių valgymų. Ir vis tiek jaučiausi alka-
na. Tada numečiau 25 kg per 10 mėn., 
svoris išliko stabilus pusantrų metų – 
tol, kol pasijutau labai laiminga ir leidau 
sau „pailsėti“ nuo ribojimo. Per metus 
priaugau 15 kg. Nekenčiau savęs ir visų. 
Galvojau: „Užauginau tris vaikus, pada-
riau daugybę darbų, išvargau didžiulius 
išbandymus asmeniniame gyvenime. 
Tai net ir paskutinio malonumo – skaniai 
pavalgyt – turiu atsisakyti?! Kam tada 
išvis gyventi...“ Va šitaip ir blaškiausi iki 
pusamžio jubiliejaus – su kavos puode-
liu vienoje rankoje, cigarete kitoje ir ne 
per toli nuo šaldytuvo. 
Tačiau nesijaučiau nei laiminga, nei 
sveika. Įkyrus rėmuo pavalgius, aukštas 
cholesterolio lygis, širdies permušimai, 
byrantys sąnariai, stuburo išvarža. Pra-
šiau Dievo kokios nors ypatingos dova-
nos. Ir gavau. Man buvo parodytas nu-
tiestas kelias, teliko tik juo kantriai eiti. 
Rūkyti mečiau dar anksčiau, tiesiog pati 
stebiuosi, kad jokių kančių ir abstinen-
cijos nepajutau. Lioviausi, ir tiek. Da-
bar man beliko įveikti vieną sunkiausių 
žingsnių – atsisakyti kavos. Jau kitą die-
ną, kai negavau įprastinės dozės, ėmė 
plėšti galvą. Marino miegas, rodėsi, kad 
griūsiu ant klaviatūros. Guodžiausi min-
timi, kad tai praeis per tris dienas. Para-
šiau savo istoriją „Liekniesiems gurma-
nams“ ir sulaukiau didelio palaikymo. 
Visų trijų žingsnių ėmiausi iškart, ne-
mėgstu vilkinti laiko, jei kam  nors pasi-
ryžtu. Su visomis kitomis programos už-
duotimis susitvarkiau labai lengvai. Abs-
tinenciją išgyvenau tik dėl kavos, tai tę-
sėsi beveik dvi savaites... Kitas gal būtų 
spjovęs ir vėl ėmęs gerti kavą, bet aš tik 
tada supratau, kaip priklausoma esu. 
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gva ir malonu laikytis. Gamindama, vai-
šindama, dalydamasi ji patiria džiaugs-
mą. Matome, kad nėra jokių kalbų apie 
„geležinę valią“ ar „pergalę prieš pačią 
save“. Klaidinga manyti, kad svorį gali-
ma sumažinti stiprios valios dėka. Prie-
šingai, nereikia jokios valios, reikia tin-
kamo būdo. Jeigu procesas yra kančia, 
tai ir rezultatas bus kančia. Jei patinka 
maitintis pagal siūlomą programą, tai ir 
rezultatas bus džiaugsmas. Kitas labai 
svarbus dalykas, kai keičiame mitybą, 
jausti palaikymą. Dietologo, draugo, ar-
timųjų, bendruomenės. Tas palaikymas 
neateina pats savaime. Sėdėti ir laukti, 
kol kas nors ateis ir pradės palaikyti, yra 
beprasmiška. Žmogus, kuris aktyviai 
siekia palaikymo, pats jį noriai visiems 
suteikia, ir pats jaučiasi nuolat aplinkos 
palaikomas ir skatinamas. 
„Lieknųjų gurmanų“ veiklą pradėjome 
ketindami suburti interaktyvią bendruo-
menę. Norėjome suburti draugėn žmo-
nes, kurie nėra abejingi maistui, gamini-
mui, vaišinimui. Kurie nori skaniai ir so-
čiai valgyti ir tuo pačiu tapti bei išlikti lie-
kni. Mūsų moto – skanu valgant, gražu 
žvelgiant į veidrodį. Drauge lieknėjame, 
dalijamės savo virtuvine kūryba, palai-
kome ir skatiname vieni kitus.

„Lieknųjų gurmanų“ tikslas yra lieknė-
jimą susieti su kasdiene mityba, an-
traip tai būtų tik laikinas mėginimas 
laikytis dietos. Jei galima valgyti ska-
niai, sočiai ir tuo pačiu lieknėti, tada 
tai lengvai tampa gyvenimo būdu. 
Laimos patirtis yra artima dauge-
liui mūsų: nevertingas maistas, daug 
riebalų, nemažai miltinių produktų, 
ir svarstyklių rodyklė nepastebimai 
krypsta dešinėn. Pradėję keisti mitybą 

pajuntame, kaip labai trūksta priprasto 
skonio, todėl pokytis atrodo baugus ir 
svetimas. Ką daryti? Ryžtis pokyčiams, 
antraip toliau storėsime. Prisitaikyti prie 
naujų pokyčių tereikia kelių savaičių. 
„Lieknųjų gurmanų“ mityba remiasi ke-
liais esminiais principais – skaniai, so-
čiai, be cukraus, be miltų ir su kuo 
mažiau gyvulinių riebalų. Maistas be 
įprasto cukraus ir riebalų kiekio iš pra-
džių tikrai atrodo neįprasto skonio, to-
dėl gaminant daugiau dėmesio reikė-
tų skirti prieskoniams – apie juos „Lie-
knųjų gurmanų“ bendruomenės nariai 
daug kalba. Labai džiugu, kad mūsų 
programa tiko Laimai. Ji ir pati pasiū-
lė daug naujų būdų skaniems, svei-
kiems ir padedantiems lieknėti patieka-
lams ruošti.  

Dėmesio! 
Naujas konkursas
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