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Innledning

Resultater
Som en del av dette realfagsprosjektet har jeg utført et forsøk 
der jeg har spist mat som inneholder kjøtt i en uke, og mat uten 
kjøtt i en uke. For å få til dette måtte jeg sette opp to forskjellige 
ukes menyer og handle inn maten jeg trengte. Jeg tenkte nøye 
igjennom hva jeg måtte passe på for å få et fullverdig kosthold. 
Jeg spiste like mange måltider om dagen i de to ukene; frokost, 
lunsj, middag og kveldsmat. Jeg prøvde å være bevisst på hva jeg 
spiste og at jeg fikk i meg mest mulig av næringsstoffer og 
proteiner hver dag. Den første uken som var med kjøtt, var en 
helt vanlig uke og maten var som vanlig. Mine reaksjoner var 
som de pleier å være. Følte meg ganske energisk, sov godt og var 
ganske aktiv. Jeg følte meg ikke sulten etter at jeg hadde spist og 
metthetsfølelsen var god. Den andre uken uten kjøtt startet greit. 
Det var litt vanskelig å variere kosten etter som uka gikk, men 
prøvde å få i meg nok proteiner og næringsstoffer. Jeg ble fortere 
sliten og følte meg oftere sulten. Jeg fikk mindre energi og sov 
ofte dårligere. Jeg likte maten dårligere og fikk mindre matlyst. 
Dette viser at hypotesen min stemte. Jeg trodde at jeg kom til å 
bli mer slapp fordi jeg ikke kom til å få i meg alle 
næringsstoffene, og det stemte.

Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte

Mat angår oss alle og er livsnødvendig. Hva vi spiser, er viktig for 
hvordan vi har det i hverdagen, og de fleste vet at et riktig 
kosthold er en god investering i helse. Maten skal dekke 
kroppens behov for byggematerialer og energi, og bidra til 
matglede og trivsel. Det vi mener med sunt kosthold er det 
kostholdet som gir nok næring , riktig næring og dekker behovet 
for alle næringsstoffene, det er som oftest også variert. Det finnes 
mange forskjellige typer kosthold og i dette realfagsprosjektet 
skal jeg ta for meg et kosthold, nemlig vegetarisk kosthold. 
Vegetarisme er en betegnelse for mennesker som ernærer seg på 
et kosthold som i all hovedsak er plantebasert. Det utelukker 
animalske produkter, men inkluderer  melk og meieriprodukter, 
og i noen tilfeller egg, da det ikke forutsetter slakting av dyr. I 
tilknytning til dette prosjektet, skal jeg utføre et forsøk der jeg 
skal teste å være vegetarianer i en uke. Min hypotese i forhold til 
forsøket, er at jeg tror jeg vil bli mer slapp og ha mindre energi 
fordi jeg ikke vil få i meg alle næringsstoffene jeg trenger, men 
likevel får oppdaget mye ny plantebasert mat. Dette synes jeg er 
veldig spennende fordi jeg lurer på om det vil gjøre noen store 
forandringer med meg eller ikke. Det er ulike grunner til at noen 
velger å være vegetarianer, og en stor grunn til det kan være et 
ønske om en mer miljøvennlig og bærekraftig utvikling. 

De fleste vet at et riktig kosthold er en god investering i helse. 
Det er en god investering nettopp fordi det dekker kroppens 
behov for næringsstoffer og byggematerialer. Næringsstoffene er 
de stoffene i mat og drikke som kroppen tar opp og har nytte av. 
De er viktige for kroppens utvikling og vekst, og det finnes to 
hovedgrupper for næringsstoffer. De deles inn i de som gir 
energi, og de som ikke gir energi. Karbohydrater, fett og 
proteiner gir energi og er viktige byggematerialer for kroppen. 
Disse stoffene trenger du å få i deg i løpet av dagen. Disse 
næringsstoffene gjør at du får nok energi til å holde deg våken og 
konsentrert på skolen og de gjør at kroppen din får nok energi til 
å gjøre ulike aktiviteter. De energigivende næringsstoffene gir 
nok byggemateriale til kroppen slik at den kan vokse og holde 
seg frisk. Vitaminer, mineraler og sporstoffer er ikke-
energigivende næringsstoffer, men kroppen trenger likevel påfyll 
av disse hver dag fordi den ikke klarer å produsere dem selv. 
Vitaminer og mineraler er nødvendige hjelpestoffer, og de er 
viktige for at kroppen skal fungere, med å for eksempel få viktige 
reaksjoner i cellene til å gå som de skal. Mineraler er 
grunnstoffer som kroppen trenger små mengder av og noen av 
mineralene trenger vi svært små mengder av og disse kalles 
sporstoffer. I tillegg til disse, regnes også oksygen og vann som 
kroppens aller viktigste næringsstoffer. Vann er viktig for å blant 
annet transportere næringsstoffene rundt i kroppen. Vi finner 
mye av de ikke-energigivende stoffene i plantekost, men lite av 
de energigivende stoffene. Dette innebærer at i et vegetarisk 
kosthold vil man få i seg for lite næringsstoffer hvis man ikke 
passer på og er oppmerksom på hva man spiser. Belgvekster, som 
bønner, linser og erter har et høyt innhold av viktige 
næringsstoffer og er en særlig god kilde til protein. Det bør 
derfor i en eller annen form inngå i de fleste vegetariske 
middagsmåltider og ha en naturlig plass i vegetarisk kosthold. 
Melk, ost og andre meieriprodukter, korn, fullkornsprodukter og 
nøtter er også viktige kilder til et riktig kosthold. 

Det er ulike årsaker til at mange velger bort kjøtt og annen 
animalsk mat. En del velger et plantebasert kosthold av 
miljøårsaker eller helseårsaker, andre velger det av etiske eller 
religiøse årsaker, eller rett og slett fordi de liker det bedre. Det er 
vist at et plantebasert kosthold reduserer risikoen for en rekke 
livsstilssykdommer, som blant annet hjerte- og karsykdommer, 
diabetes type 2, høyt blodtrykk, beinskjørhet, overvekt og fedme. 
Ofte kan små grep i hverdagen, som å spise sunt og å være i 
fysisk aktivitet også ha en stor betydning for helsen. Mange 
velger også å være vegetarianer med tanke på miljøet. Et 
kosthold basert på kjøtt forbruker mer av naturen enn et 
vegetarisk kosthold. Det er fordi store områder brukes til å dyrke 
dyrefôr, istedenfor at det dyrkes mat vi kan spise direkte. 

Her er målinger fra forsøket satt inn i en tabell. 

www.nmbu.no

- Vegetarisk kosthold (2020) 

https://www.helsenorge.no/kosthold-og-

ernaring/vegetarisk-kosthold/naringsrik-vegetarkost/. 

(Nedlastet 24.04.2021) 

- Næringsstoffer (ikke oppgitt) 

https://www.vitusapotek.no/livsstil-og-kosthold/vitaminer-

og-mineraler/naeringsstoffer/a/A101005. (Nedlastet 

04.05.2021)

Vegetarisk mat kan varieres på mange mulige måter.  

Kildehenvisninger

Målinger til forsøket: 1 uke med kjøtt: 1 uke uten kjøtt:

Søvnkvalitet: God Dårligere etterhvert

Energinivå gjennom dagen: Sliten utover dagen Mye dårligere

Energinivå i forbindelse med 
fysisk aktivitet:

Grei Dårligere etterhvert

Humør: Ganske jevnt godt Dårligere fordi jeg er mer sliten 
og trøtt

Metthetsfølelse etter måltider: God Dårligere blir fortere sulten

Hvor fort blir du sulten igjen: Tok en god stund Fort sulten igjen og mindre lyst 
på mat

Stabil eller ustabil mage: Stabil Stabil 

Dette er vegetarisk mat som er godt for hjertet.

Resultatene til forsøket var som forventet. Selv om maten skulle 
inneholdt alt jeg trenger av proteiner og næringsstoffer følte jeg 
ikke at jeg fikk i meg nok mat til at jeg fikk tilstrekkelig med 
energi. Det kan være fordi jeg ikke likte maten så godt, slik at jeg 
spiste for lite, og noe kunne være fordi jeg ikke spiste nok av den 
proteinrike delen av maten. Konklusjonen min vil være at dette 
ikke var noe for meg og at jeg ikke kommer til å fortsette å være 
vegetarianer. Likevel, skjønner jeg godt hvorfor mange velger å 
være det og det synes jeg er en veldig god ting. Nettopp fordi at 
kjøttproduksjon bidrar mye til global oppvarming og utbytting av 
naturen. Jeg skal likevel prøve å spise mer fisk og kjøttfrie 
middager flere dager i uken og holde meg mest mulig unna rødt 
kjøtt, det er det som belaster naturen mest.  

Et eksempel på hvordan et vegetarisk måltid kan se ut. 


