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Innledning

Resultater

Har man like mye energi om dagen, hvis man bare spiser 

grønnsaker en uke. Og hva skjer hvis man spiser kjøtt hver dag 

en uke? Det kommer også noe om hvilke næringsstoffer vi 

trenger for å klare å fungere normalt i løpet av uken. 

Det kommer også til å stå hele prosessen av forsøket, og 

resultatene.

Resultatets ble ganske annerledes enn det jeg trodde. Uken som 

vegetarianer var ikke så veldig mye annerledes enn vanlig. 

Energien var bra, søvn var veldig bra. Hvis det er noe som endret 

seg var det søvn, jeg sov veldig godt, jeg sovna lettere. Alt i alt, 

var vegetar uken ganske normal, det er jo også vanskelig å 

kjenne noen forskjeller på 1 uke.

Kjøtt uken var også ganske normal, energi og alt var det samme. 

Søvnene var kanskje ikke like bra, men ellers var alt det samme.

Det som kom opp fro meg var at det var enklere enn det man 

tror og spise mer grønnsaker.

Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte

Vi vet jo at kroppen trenger mange elementer for å holde seg 

oppegående i løpet av dagen.  

.

Karbohydrat: Karbohydrater gir energi. Du finner det i for 

eksempel brød, mel, poteter, frukt, grønnsaker, sukker og 

sukrede matvarer.

Protein: Proteiner gir energi og er byggemateriale. Du finner det i 

for eksempel kjøtt, fisk, kornvarer, melk, ost og egg.

Flerumettet fett: Flerumettet fett gir energi og livsnødvendige 

fettsyrer. Du finner det i for eksempel matoljer, myk margarin, fet 

fisk og tran.

Mettet fett: Mettet fett gir energi. Du finner det i smør, helmelk, 

ost og rødt kjøtt.

Vitamin A: Vitamin A er viktig for øyets funksjon. Det er også 

nødvendig for vekst og utvikling. Du finner det i gulrot og andre 

grønnsaker, margarin og smør, lever og leverpostei.

Vitamin B-gruppen: Vitamin B-gruppen inngår i enzymer som 

er nødvendige for omsetning av karbohydrat, fett og protein. Du 

finner det i grønne grønnsaker, kornvarer, melk, ost, kjøtt, fisk og 

egg.

Dette er bare halvparten av det vi trenger.
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Når prosjektet ble gjennomført, tenkte jeg resultatet ble:

- Føle meg normal.

- Sove bedre.

- Føle meg, sunnere.

- Renere hud.

- Mer energi.

Dette var det jeg trodde. 

Siden jeg ikke er så lest opp på vegansk mat, trodde jeg det 

kunne bli vanskelig å finne mat jeg likte. 

Når uken men vegansk mat kom, noterte jeg ned hver eneste dag, 

hav jeg spiste, hvordan jeg følte meg, energi nivå og søvn tid.

Dette hva ikke så vanskelig, men motivasjonen til å skrive ned 

hver dag, ble mindre å mindre.

Kildehenvisninger

Det jeg kom fram til, er hvis du spiser bare grønnsaker er det 

ikke noe problem, så lenge du får i deg de grønnsakene som vil gi 

de vitaminene du trenger.

Å spise mer grønnsaker vil gjøre at kloden blir et bedre sted å bo 

på i fremtiden. Ved spising av mer grønnsaker og mindre kjøtt, 

vil gi mindre forurensning, og mindre drivhusgasser.

Men det er ikke alle som ser det ennå, jeg skal selv begynne å 

spise mindre kjøtt, jeg har ikke så mye imot grønnsaker


