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Hvor bra er egentlig plantebaserte dietter?

Resultater

De siste årene har det blitt mer og mer populært å gå over til en 

plantebasert diett, eller å bli vegetarianer, veganer osv. Det sies 

at fremtiden ligger i planteverdens hender når det kommer til 

bærekraftighet. På et generelt nivå er det mye mindre CO2 

utslipp ved produksjon av plantebasert mat og 

grønnsaker. Grunnene til en plantebasert diett kan være mange, 

men hvor stor er forskjellen med tanke på diettenes påvirkning 

på kroppen? Hva er forskjellen på et vanlig kosthold som både 

inneholder kjøtt og planter, en svært kjøttbasert diett og en 

plantebasert diett? I løpet av tre uker har jeg utført et forsøk som 

med hensikt har å vise hvordan disse forskjellige kostholdene 

påvirker kroppen vår. (Forskning.no)

1. Uke med vanlig kosthold:

Gikk fra 75kg til 75,4kg i vekt.

Gjennomsnittlig kaloriinntak: 2727 kcal daglig

Gjennomsnittlig næringsstoff: 119g protein, 99,5g fett, 331g 

karbohydrater.

Andel kalorier per næringsstoff: 476kcal protein(18%), 895kcal 

fett(33%), 1324kcal karbohydrater(49%)

Løpetid 10,5km: 1 time og 6 minutter

2. Uke med vegetar:

Gikk fra 75,4kg til 74,9kg i vekt

Gjennomsnittlig kaloriinntak: 2137 kcal daglig

Gjennomsnittlig næringsstoff: 61g protein, 82g fett, 277g 

karbohydrater.

Andel kalorier per næringsstoff: 244kcal protein (11%), 735kcal 

fett (35%), 1108kcal karbohydrater(52%)

Løpetid 10,5km: 1 time og 4 minutter

3.Uke med kjøttbasert diett:

Gikk fra 74,9kg til 77,1kg i vekt

Gjennomsnittlig kaloriinntak daglig: 3155kcal

Gjennomsnittlig næringsstoffer: 125 g protein, 342g 

karbohydrater, 138g fett

Andel kalorier per

næringsstoff: 500kcal

protein (15,8%),

1368kcal karbohydrater

(43,3%), 1242 kcal fett

(39,3%)

Løpetid 10,5 km:

1 time og

7 minutter og

36 sekunder

Bilde hentet fra organicauthority

Hva er best for ytelsen og kloden?

Bærekraftighet ved kosthold og ernæring 
og fremgangsmåte for prosjekt

For å gjennomføre dette forsøket holder jeg meg til dietten jeg 

har til valgt oppsatt uke. Jeg skriver ned så inntak av proteiner, 

karbohydrater og fett daglig og setter det opp mot anbefalt daglig 

inntak for en på min alder, høyde og vekt. Jeg veier også meg selv 

for å se om det er en umiddelbar utvikling avhengig av diett.

Helsedirektoratet opplyser at anbefalt fordeling av de 

energigivende næringsstoffene er at karbohydrater bør bidra 

med 45-60% Energi, fett med 25-40% Energi og protein med 10-

20% Energi. Dette skal ifølge helsedirektoratet være nøkkelen til 

et balansert kosthold, men her er det noen underliggende 

varsellys som bør opplyses.

Et kosthold er nødvendigvis bra på grunn av en balansert 

energifordeling. Hvilke typer karbohydrater og fettyper har 

svært mye å si for energinivået potensiell vektøkning. Under 

dette har man raske og trege karbohydrater. Raske 

karbohydrater kommer gjerne fra sukker og stivelse, imens 

treige karbohydrater kommer gjerne fra mat med mye kostfiber 

som man for eksempel finner i grovt brød. Kostfiber har en 

funksjon som fungerer slik at det forsinker fordøyelsen og 

opptaket av sukker og stivelse, dette fører da til roligere og 

lavere blodsukkerstigning. (Matprat.no)

Når det kommer til fettypene har man to forskjellige fettyper: 

umettet fett (enumettede fettsyrer og flerumettede fettsyrer) og 

mettet fett. Den typen med flest negative sider er desidert mettet 

fett, mettet fett øker det dårlige kolesterolet, LDL, og øker 

dermed risikoen for at kolesterolet samler seg på innsiden av 

blodårene.

Umettet fett derimot inneholder omega-3 som er viktig for 

normal utvikling og bevaring av syns, hjerne og ledd funksjoner.

Disse eksemplene på faktorer viser at et kosthold kan være 

varierende i sunnhetsgrad selv om kaloriinntaket i hovedsak skal 

være balansert.

Optimalkosthold.no hevder at sunn og bærekraftig mat er 

erter, bønner, havre, bygg, blåbær, grønnkål, brokkoli, gulrøtter 

og andre norske råvarer. Dette er typiske råvarer man møter i et 

vegetarisk kosthold. Optimalkosthold.no opplyser om at 

grønnsaker, matkorn og potet gir betydelig mindre klimagasser 

per produsert mengde protein og energi, i tillegg til at det gir 

mye mer protein per gitt jordareal enn kjøtt og meieri.

FNs organisasjon for mat og landbruk definerer et bærekraftig 

kosthold som; et kosthold som har lav påvirkning på miljøet/er 

miljøvennlig, og som er et kosthold som bidrar til mat- og 

ernæringssikkerhet og til et sunt liv både for nåværende og 

framtidige generasjoner. Bærekraftig kosthold beskytter og 

respekterer biologisk mangfold og økosystemer, er kulturelt 

akseptabelt, tilgjengelig, økonomisk rettferdig og rimelig, 

ernæringsmessig adekvat, trygt og sunt, samtidig som 

bærekraftig kosthold optimaliserer naturens og menneskelige 

ressurser. (Optimalkosthold.no)

Proteinene man får fra planter er ikke komplette, det betyr at en plante ikke kan inneholde alle de essensielle aminosyrene kroppen trenger, og som kroppen ikke lager selv. Derfor kan det være lettere 

og smartere å spise kjøtt, på grunn av at her vil man få alle de essensielle aminosyrene kroppen trenger fra et type kjøttmåltid. En lat livsstil gjenspeiler gjerne et kosthold med mye kjøtt og fett. Ved 

plantebaserte måltider trengs det i stor grad mer arbeid og planlegging av maten, og komboer for å dekke alle behov, men da man først gjør dette får man mest sannsynlig i seg riktig mengde i forhold til 

kostholds anbefalingene. Hentet fra: Naturalathleteclinic

Utifra resultatene ser man at vegetaruken ga et vesentlig bedre 
resultat enn Uke 1 og Uke 3. Vegetaruka slo igjennom på både 
løpetesten og ved at jeg gikk ned i vekt. Dette viser at kostholdet 
ga gode resultater på kort tid. Som en idrettsutøver viser dette at 
et vegetarisk kosthold gir gode fysiske resultater og bør derfor 
anbefales. På en annen side hadde jeg et underskudd på særlig 
proteiner under plante uka, dette er lite optimalt for en 
idrettsutøver, hvorav protein spiller om stor rolle under 
utviklingen av muskler og fysikk. Under et vegetarisk kosthold 
vil jeg derfor anbefale å innta protein supplementer for å få en 
optimal mengde protein hver dag.

Med tanke på hva som er best for kloden styrkes argumentet for 
et vegetarisk kosthold enda mer, et vgetarisk kosthold forårsaker 
mye mindre utslipp av klimagasser stilt i kontrast med et 
kosthold hovedsakelig bestående av rødt kjøtt. I dette forsøket 
har jeg ikke

Med gode fysiske resulater for et kosthold som fremmer en 
bedre fremtid og mer bærekraftig fremtid er det ingen sjokk at 
det vegetariske kostholdet kom best ut av dette prosjektet.

www.nmbu.no
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