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Vegetarianere og veganere spiser ikke kjøtt, det betyr 
at de heller ikke får i seg mye av det fettet som finnes 
i kjøtt. Fett er en av de tre næringsstoffene som gir 
oss energi, dersom du ikke får i deg det som er 
anbefalt av nøringsstoffene kan det føre til at du føler 
deg mer slapp. Derfor er det beste et variert kosthold 
hvor du får i deg litt av alt. Når du var et variert 
kosthold der du spiser dyreprodukter er du sikker på 
at du får i deg de næringsstoffene du trenger. 
Veganere spiser mindre transfett, sukker og salt enn 
oss andre, men mange får ikke i seg nok vitaminer og 
mineraler, tyder en studie på. En utfordring kan 
dessuten være at kroppen ikke klarer å ta opp alle 
næringsstoffene du spiser.

Mitt prosjekt gikk da ut på at jeg skulle spise kjøtt og 
dyreprodukter som vanlig i en uke og uken etterpå 
skulle ha et vegansk kosthold for å sammenlikne 
disse to ukene og om jeg merker noe forskjell. For å 
finne ut om det er noe forskjell på hvor godt jeg sov, 
humøret, energinivået igjennom dagen, energinivået i 
forhold til fysisk aktivitet, matthetsfølelse etter 
måltider og hvor fort man ble sulten, loggførte jeg 
hver minste detalj hver dag den uka, og når forsøket 
var over sammenliknet jeg for å se om jeg hadde 
merket noen tydelige forskjeller

Jeg har også basert min hypotese på denne teorien
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Søvnkvalitet Matthetsfølelse/ 
hvor fort jeg blir 
sulten igjen

Energinivå og 
humør i løpet av 
dagen 

Vegansk uke Den største 
forskjellen jeg 
merket var at 
jeg våknet 
naturlig 
tidligere enn 
jeg pleier, det 
var sånn at jeg 
kunne våkne 
før alarmen 
min ringte og 
være minst like 
uthvilt. Jeg ble 
derfor også 
trøtt mange 
timer før jeg 
vanligvis 
pleier. 

De første 
dagene følte 
jeg ikke at jeg 
klarte å bli 
ordentlig mett, 
men rundt dag 
3-4 endret det 
seg. Jeg ble 
fremdeles fort 
sulten igjen 
etter måltidene, 
men av en eller 
annen rar grunn 
følte jeg ingen 
«trang» til å 
spise da så jeg 
kunne gå flere 
timer uten å 
spise selv om 
jeg var sulten.

Energinivået mitt 
generelt har gått 
opp og ned i løpet 
av dagene. Jeg 
kan plutselig ha 
masse energi og 
hoppe rundt, og 
så plutselig kan 
jeg ligge på gulvet 
og nesten sovne. 
Energinivået mitt 
generelt har gått 
opp og ned i løpet 
av dagene. Jeg 
kan plutselig ha 
masse energi og 
hoppe rundt, og 
så plutselig kan 
jeg ligge på gulvet 
og nesten sovne.

Vanlig uke 
(med 
dyreprodukter)

Alle de 
endringene  
jeg  merket 
forsvant

Basert på personlige opplevelser og observasjoner

Hvis du frivillig går inn for å være veganer 
fordi du mener at det er det riktige for deg 
er det nok lettere. Når du vet at du ikke 
kan ha noe så får du mer lyst på det. Jeg 
tror at jeg hadde sett tydeligere forskjell 
dersom forsøket hadde vært i en lengre 
periode. Vurderingene kan være usikre i 
og med at jeg ikke hadde noen sikre kilder 
eller hatt noen måte å måle forskjellene 
på.

Hovedsakelig så var oppgaven å sammenlikne 
en uke der jeg spiser vegetarisk og en uke der 
jeg spiser kjøtt, sånn som jeg pleier. Men så 
tenkte jeg at jeg like godt kunne gå all in å 
prøve meg som veganer, og da eventuelt se 
om jeg merket noe større forskjell. Det blir mer 
og mer vanlig å bytte til et vegetarisk eller 
vegansk kosthold. Den viktigste grunnen til at 
noen velger et plantabasert kosthold er med 
tanke på miljøet. Siden man dropper 
dyreprodukter fører det til at utslippet av 
drivhusgasser blir mindre. En annen grunn til at 
mange dropper å spise kjøtt er med tanke på 
helse. Mye dyreprodukter, da spesielt rødt kjøtt 
inneholder mye mettet fett som øker risikoen 
for blant annet hjerte-og karsykdommer, 
diabetes, og kreft. 


