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Introduksjon

Resultatene mine

Flere og flere velger å kutte kjøtt fra kostholdet, men er dette 

faktisk for det beste? Det skal jeg teste ut. Jeg skal prøve å være 

vegetarianer i en uke for å teste ut hva det gjør med kroppen min. 

Et vegetarisk kosthold er sagt å være bra for både helse og klima. 

Det skal redusere risikoen for diabetes type 2, hjerte- og 

karsykdommer og til og med kreft. Det er sagt at utslippene fra 

matvareindustrien vil øke drastisk fram mot 2050 og at 

vegetarkost kan stoppe denne utviklingen. Jeg alene får 

dessverre ikke testet ut hva et vegetarisk kosthold gjør med 

klimaet vårt, men jeg kan teste ut hva det gjør med min egen 

kropp. Det er nettopp det jeg skal gjøre.

Det jeg fant ut etter en uke med å være vegetarianer var at jeg 

egentlig ikke merket så veldig stor forskjell. Jeg tror å være 

vegetarianer i kun én uke, synes jeg er for lite til å kunne si noe 

om det er bra eller ikke. Noe jeg faktisk merket var at de første 

3-4 dagene av prosjektet følte jeg meg veldig bra, full av energi, 

mett etter hvert måltid og også lite vondt i magen. Men de siste 

dagene ble jeg mer trøtt og sliten, og hadde blant annet mer 

vondt i hodet og magen enn de første dagene. Det tror jeg 

kommer av at jeg har gått et visst antall dager uten kjøtt eller 

alternative vitamintilskudd for kjøtt, som gjør at jeg blir sliten. 

Under forsøket var jeg ikke flink nok til å spise alternativ mat for 

å få i meg nok protein, jern, vitamin B12 og vitamin D som for 

eksempel bønner, linser, nøtter, soya-produkter og egg. Et 

mangel på disse har nok ført til at jeg ble trøtt og sliten etter 

hvert. Med tanke på at jeg følte meg så bra de første dagene, 

tyder det på at et vegetarisk kosthold er bra for deg, så lenge du 

for i deg alternative proteiner og vitaminer fra andre ting enn 

kjøtt og fisk, noe jeg ikke var flink nok på.

Konklusjon

Teori og framgangsmåte for forsøket

Jeg gjorde litt research før jeg startet på dette prosjektet. Jeg fant 

informasjon om hva som sannsynligvis vil skje med kroppen min 

når jeg gjorde denne endringen i kostholdet mitt. Det viser seg at 

mange som går over til å være vegetarianere går med i vekt og 

blir underernært. Det er ofte vanskelig å få i seg jern, vitamin D 

og B12. Jernmangel kan føre til at man blir trøtt og sliten. 

Kroppen trenger jern for å frakte oksygen rundt i blodet. Noe 

som også kan føre til svekket immunforsvar. Mangel på vitamin 

D, kan føre til benskjørhet og benbrudd. Langvarig mangel på 

B12 kan føre til skader på nervesystemet. Jeg fant ut at jern 

finnes i bønner, linser, nøtter og helkorn-produkter, derfor skulle 

jeg spise mye av det. Vitamin B12 finnes iblant annet soya-

produkt, mens vitamin D kan finnes i egg og enkelte typer melk. 

Mange vegetarianere velger derfor å ta kosttilskudd for å få i seg 

nok proteiner og vitaminer. Jeg skulle bare være vegetarianer i 

en uke og trengte ikke det. 

Dette er slik kostholdet burde se ut når men er vegetarianer.
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Måten jeg utførte førsøket på var at jeg gikk en uke med mitt 

vanlige kosthold, inkludert kjøtt, og førte logg for hver dag om 

søvnkvalitet, energinivå gjennom dagen, energinivå i forbindelse 

med fysisk aktivitet, humør, metthetsfølelse etter måltider, hvor 

fort blir du sulten igjen, stabil/ustabil mage. Deretter gikk jeg en 

uke med et vegetarisk kosthold, helt uten kjøtt, og førte logg om 

det samme for hver dag.  Jeg sammenliknet de to ukene med 

hverandre og så etter forskjeller, spesielt.

Kildehenvisninger

Med tanke på resultatene mine virker et vegetarisk kosthold som 

en ganske god idé. Bortsett fra en feilkilde under forsøket; at jeg 

ikke fikk i meg nok proteiner og vitaminer gjennom annet enn 

kjøtt, for eksempel kosttilskudd eller  bønner, linser, nøtter, soya-

produkter og egg. Dett er så mange flere fordeler med et 

vegetarisk kosthold enn det er ulemper. Og ulempene er det så 

lett å gjøre noe med også. For eksempel ta kosttilskudd for å 

unngå underernæring. De viktigste fordelene er at det reduserer 

sjansen for diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer, og er 

det noe vi mennesker trenger å forbedre er det helsa vår.

Vitamin B12 finnes nesten kun i animalske matvarer, så vegetarianere må ofte ha tilskudd.

Vegetarisk kosthold forbygger diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer.


