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Innledning

Resultater

Etter mine to uker som loggfører av all mat jeg spiste fikk jeg 

resultater som var sammenlignbare. Jeg logget hva jeg spiste en 

uke som vegetarianer og en uke hvor jeg spiste som vanlig med 

et variert kosthold. Ved å se på statistikken til mitt inntak av mat 

disse to ukene ser jeg noen forskjeller. Jeg ser blant annet 

forskjeller på stoffene fett og protein. Ved min vanlig uke spiste 

jeg mer protein enn det jeg gjorde i min vegetar uke. Jeg har en 

teori om at det er fordi jeg spiste kjøtt nesten hver dag. Til vanlig 

spiser jeg enten rødt eller hvitt kjøtt til middag hver dag, med 

unntak av noen dager. Med det får jeg i meg mye av protein som 

dekker mitt behov. I min vegetar uke måtte jeg få i meg protein 

på andre måter. Dette gjorde jeg ved å for eksempel spise mer 

egg. Likevel ligger proteinprosenten langt under det som er 

anbefalt. I tillegg spiste jeg mer fett og karbohydrater som 

vegetarianer enn i mitt vanlig kosthold. Dette tror jeg er tilfellet 

fordi jeg ikke alltid følte meg helt mett etter en kjøttfri middag, 

og måtte heller få i meg mer mat enn til vanlig. 

Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte

Fett, protein og karbohydrater er hovedkilden til energi og som 

jeg anser som viktige næringsstoffer for et godt og variert 

kosthold. I en anbefalt fordeling er det viktig med ca. 45-60% 

karbohydrater, 25-40% proteiner og 10-20% fett. I et vanlig og 

variert kosthold er det ikke vanskelig å dekke behovet for disse 

tre stoffene, men med et mer spesifikt kosthold som vegetar vil 

det være vanskeligere å dekke alle anbefalingene. I mitt forsøk 

har jeg logget hva jeg har spist i én hel uke som vegetarianer og 

fått statistikk på hvilke ulike næringsstoffer jeg har spist. Videre 

logget jeg hva jeg spiste under en uke med mitt vanlige kosthold 

og fikk statistikk på hvilke næringsstoffer jeg fikk i meg. Grunnen 

til at det kan være vanskelig å dekke en anbefalt mengde av disse 

tre næringsstoffene i et vegetarisk kosthold er fordi kjøtt har 

mye viktig næringsstoffer som hodet, kroppen og musklene 

våres trenger. Derfor var det spennende å se hvilke manglende 

næringsstoffer jeg hadde under min uke som vegetarianer og 

finne ut av hvordan kroppen fungerte under denne uken.

Dette diagrammet viser anbefalt inntak av de energigivende næringsstoffene, 

karbohydrater, fett og protein. Disse anbefalingene er satt av helsedirektoratets egne 

kostråd.  (Helsedirektoratet.no)

Disse diagrammene viser mitt inntak av de energigivende stoffene, karbohydrater, fett og protein under min uke som vegetarianer og en vanlig uke. Dette er utnevnt i prosent og man kan se 

forskjell fra de to ukene. Jeg har fått min statistikk ved å bruke kostholdsplanleggeren. Der kunne jeg legge inn alt jeg spiste også fikk jeg svar på hvilke forskjellige næringsstoffer denne maten 

inneholdt. (Kostholdsplanleggeren.no)

Nyt Norge er en merking for norske matvarer som ble etablert av Stiftelsen Norsk Mat i 

2009. Nyt Norges mål er å synliggjøre at produkter er av norsk opprinnelse og gjøre det 

enkelt for forbrukere å velge norske matprodukter i butikken. (Wikipedia.no)
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I likhet med å se på hvor mye av de ulike næringsstoffene jeg fikk 

i meg de ulike ukene, var bærekraft også i stort fokus for meg.  

Jeg gikk fram ved ta gode bærekraftige valg. Allerede visste jeg at 

et vegetarisk kosthold er lett å holde bærekraftig på grunn av 

ingen form for kjøttmiddager, noe som i seg selv er bærekraftig. 

Det er fordi produksjonen av kjøtt bruker mye ressurser, energi 

og hvis vi ser på fotavtrykk fra kjøttproduksjon slippes det ut 

mye klimagasser som er meget dårlig for miljøet. I min uke som 

vegetarianer spiste jeg betraktelig mer av grønnsaker. Da satte 

jeg fokuset mitt på blant annet om grønnsakene var merket med 

«Nyt Norge» i tillegg til om varen var merket med «debio» som er 

et økologisk godkjent merkelapp som er satt på kun økologiske 

produkter. Dette satte jeg fokus på fordi det betyr at jeg bidrar til 

en litt mer bærekraftig planet, noe som er viktig for meg. 

Debio er en privat medlemsorganisasjon som kontrollerer og merker økologisk 

landbruksproduksjon, foredling, lagring, import og omsetning. Debio ble opprettet i 1986 

for å utvikle regelverk, og for å kontrollere og godkjenne økologisk produksjon i Norge. 

(Wikipedia.no) 

Kildehenvisninger

Et vegetarisk kosthold kan by på utfordringer hvis man sliter 

med å bli ordentlig mett eller skal bygge mye muskler. Det er 

fordi det er vanskelig å få i seg nok protein som dekker et daglig 

behov. Inntak av protein får man hovedsakelig fra kjøtt, når man 

da ikke har denne kilden må man finne andre kilder til dette. 

Men et vegetarisk kosthold er betraktelig mye mer bærekraftig 

enn et kosthold med kjøtt. Det er derfor lettere å leve mer 

bærekraftig. Også fordi dagligvarer i Norge har et stort utvalg av 

kortreiste og økologiske matprodukter. Som følge av det burde 

alle leve på et vegetarisk kosthold for å bidra til et mer 

bærekraftig sted å bo. 

Et vegetarisk kosthold består hovedsakelig av matvarer fra 
planteriket, altså kornprodukter, grønnsaker, bønner, frukt og 
bær, nøtter og frø. Et kosthold som utelukker alt rødt og hvitt 
kjøtt. Personlig har jeg ikke fulgt et slikt kosthold før men har 
blitt mer relevant etter hvert som jeg har vokst opp, og blitt 
gammel nok til å reflektere over egne valg og beslutninger. Et 
slikt kosthold har dermed blitt veldig relevant for meg, mye på 
grunn av dyrevelferden men også tanken på at det er mer 
bærekraftig. Jeg er opptatt av både dyr og framtiden og et slikt 
kosthold dekker mer av mitt behov for hvordan jeg vil behandle 
disse to tingene. Jeg har testet ut dette kostholdet i en uke 
sammenlignet med mitt vanlig kosthold og funnet ut av hvordan 
dette funker for meg. 


