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Innledning

Resultater

I dette prosjektet har jeg tatt for meg hvordan man kan endre 

kostholdet sitt til en variert vegetar-diett uten at det har negativ 

påvirkning på den psykiske og fysiske helsen. Jeg har også 

utforsket muligheter for hvordan man kan unngå kjøtt uten at 

det skal være dyrere, eller ha stor effekt på miljøet. Helse, 

bærekraft, og økonomi er tre store faktorer i dette prosjektet og 

har alle sin rolle for å gjøre det lettere å ha et vegetar-kosthold. 

Det er mye usikkerhet rundt å kutte ut kjøtt fullstendig. Derfor 

valgte jeg å teste ut hvordan det er å ha en hel uke uten kylling, 

kjøtt, eller fisk.

Fra starten av uka merket jeg ikke stor forskjell på energien min 

eller helserelaterte forandringer. Jeg hadde godt med energi 

gjennom skolehverdagen siden jeg spiste havregryn nesten hver 

dag. Dette hjalp med en sakte fordøyelse som likevel ga av mye 

energi. Kornprodukter lik hakket havregryn har en evne til å 

svelle opp i magen når det kommer i kontakt med vann. Det 

fører til at man føler seg mett i en lengre tid, i tillegg til at fiberet 

sørger for mindre forstoppelse. Musklene i tarmen blir stimulert 

til å kunne gjøre fordøyelsen lettere. Derfor hjalp havren med å 

holde meg mett i lang tid. Det var normalt på kvelden at jeg 

merket at jeg ble litt sulten. Da spiste jeg heller frukt som en 

"snack" eller la meg tidlig slik at det ikke gikk lenge mellom 

middag og leggetid.

Visse ting som vekten min og mitt sovemønster (i helhet) hadde 

ingen påvirkning av maten jeg spiste. Det eneste jeg kan si at ble 

positivt forandret var tiden det tok for meg å sovne om natten og 

at hodet føltes lettere. Etter noen dager uten kjøtt merket jeg at 

jeg ble litt klarere i hodet og hadde ingen tydelig jernmangel 

(som kan komme av å ikke spise kjøtt). Grovt brød og andre 

kornprodukter var med på å holde jerninnholdet i dietten på et 

substansielt nivå.

Kolesterol (hyperlipidemi) er en viktig organisk forbindelse 

som er med på å transportere fettsyrer i blodet. Selv om dette er 

en god ting, kan for mye kolesterol føre til at blodårene bli 

tettere, og til slutt forårsake hjerte- og karsykdommer. 

Kolesterol har uansett ansvar for oppbygging av cellevegger, 

dannelse av vitamin-D, og produsering av hormoner. Det er lett å 

få i seg store mengder kolesterol uten å tenke på det. Visse 

produkter som egg (eggeplomma), rogn, og oksefilet, har store 

mengder kolesterol og kan være noe flest nordmenn spiser ofte i 

løpet av uka. Dette var ikke noe som hadde påvirket meg, men ga 

fortsatt en sjanse for at mitt kolesterol kunne være høyere enn 

normal. Selv om jeg spiste noen retter med et moderat 

kolesterol-innhold, var jeg svært aktiv i denne perioden.

Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte

Min teori om dette forsøket var at jeg kom til å merke forskjell på 

energinivået mitt som følge av at kolesterolet kunne gå ned og at 

jeg hadde fått nok karbohydrater. Under planlegging av rettene 

jeg skulle lage var jeg også sikker på at jeg ikke kom til å ha nok 

protein, fett og B12-vitamin i min diett. Derfor valgte jeg å 

supplementere dette i form av proteinpulver og B-12 

vitaminer. Jeg fastslo hvor mye bedre kjøpet av vegetar-

produktene kunne være for et mer bærekraftig og økonomisk 

valg i motsetning til kjøttprodukter. Billige alternativer av 

grønnsaker, korn- og meieriprodukter kunne komme godt inn for 

å sikre at rettene jeg skulle lage ikke skulle koste mer enn 

nødvendig. Kjøttproduksjon er en stor del av klimautslippet og 

bare storfekjøtt kan føre til over 13 kg CO2 gass per 1000 

kalorier av kjøtt. Dette er et drastisk utslipp av karbongass og er 

med de andre drivhusgassene, ansvarlig for høyere 

gjennomsnitttemperatur på jorda. Dermed kan kortere 

transporterte matvarer og ikke-animalske produkter være gode 

alternativer for et bærekraftig kosthold.
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Prosjektet bestod av en dagbok der jeg skrev ned hva jeg hadde 

spist i løpet av dagen. For at jeg skulle få mest variert mat, måtte 

jeg ta med andre ting enn bare brødskiver på skolen. Derfor 

lagde jeg enten en salat, stekt ris, eller tok med rester fra en 

tidligere middag. Dette gjorde det mer interessant for meg å 

spise vegetar-mat uten å bli lei av de samme matrettene. Til 

frokost hadde jeg normalt sett havregryn med melk og nøtter. 

Dette hjalp meg med å ha nok med energi utover skoledagen 

uten at jeg ble veldig sulten før lunsjen. Etter skolen spiste jeg et 

mellommåltid der jeg enten spiste resten av lunsjen fra skolen 

eller frukt/grønnsaker. Middagene var planlagt på starten av uka 

og bestod av blant annet; vegetar-lasagne, indisk biryani, wok, og 

vegetarpizza i helgen. I helgene hadde jeg mer tid om morgenen 

og spiste heller egg til frokost.

Kildehenvisninger

Det er både fordeler og ulemper med å starte med en 

vegetariansk diett. Det tar tid å vende seg til det, det kan virke 

dyrt dersom man ikke har erfaring, og man kan fort bli lei av bare 

grønnsaker. Likevel er det en majoritet av fordeler som sikrer at 

mat kan bli kjøpt mat på en bærekrafitg måte ved å støtte lokale 

bønder og å unngå langreist mat. Det er i tillegg bevist at å ha et 

balansert vegetar-kosthold kan føre til en lavere LDL-kolesterol 

(det dårlig kolesterolet). Dessuten er det flere alternativer for 

å anskaffe nødvendige mengder av vitaminer, protein, og omega-

3 fettsyrer i form av kosttilskudd. Selv om kjøtt er rikere på B12-

vitaminer enn det grønnsaker er, er det uansett mange 

mennesker som har mangel på B12-vitamin. Derfor vil jeg si at 

ved å ha en balansert diett bestående av nødvendig mengde med 

energigivende næringsstoffer i tillegg til sporstoffer og vitaminer, 

er det ikke så vanskelig å slutte seg til den vegetarianske siden. 

Det viser seg å være det beste både for deg selv og for miljøet.


