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Innledning

Resultater

De ulike næringsstoffene er kroppens byggesteiner. Det er veldig 
viktig å få i seg riktig mengde av de ulike næringsstoffene for at 
kroppen skal funke optimalt. Helsedirektoratet sier at et vegetarisk 
kosthold for forebygging av sykdommer som overvekt, hjerte og 
karsykdommer, diabetes, kreft, osv er bra. Kostholdet passer også for 
alle aldersgrupper uavhengig av allmenntilstand. Ved å ha et 
vegetarisk kosthold er det veldig lett å få for lite av de ulike 
næringsstoffene. For å få ett fullverdig vegetarisk kosthold er det 
viktig å være bevisst på hva du spiser, og hvilke næringsstoffer du 
får i deg naturlig gjennom kosten, og hva man eventuelt må ta 
tilskudd av(Fadnes.2015). Et vegetarisk kosthold er også fordelaktig 
i et bærekraftig perspektiv, dette fordi det bruker færre ressurser enn 
et vanlig kosthold. (Kvam,2020)

Uken jeg hadde mitt normale kosthold gjennomførte jeg en løpetest 
på 1 km, og jeg fikk tid på 4 minutter og 9 sek. Uken jeg hadde 
vegetarisk kosthold løp jeg samme distanse på samme sted som jeg 
gjorde uken før og jeg løp på 4 minutter og 6 sekunder. Forskjellen 
mellom de 2 ukene er så marginal at jeg ikke kan si at det hadde noe 
med kostholdet å gjøre. Jeg kan derfor ikke si at idrettsprestasjonen 
blir bedre med et vegetarisk kosthold, over ett så kort tidsrom.
Energinivået mitt holdt seg jevnt gjennom begge ukene. Så 
energinivået ble altså ikke påvirket av kostholdet. Når det gjelder 
næringsstoffene jeg fikk i meg ser du resultatet her:

Ved å lese av kostholds tabellen så kan man se at jeg generelt får i 
meg forlite av de energigivende næringsstoffene i forhold til hva 
som er det anbefalte dags inntaket. Dette handler om at jeg generelt 
spiser lite. Fordi hvis du ser på den anbefalte fordeling av de 
energigivende næringsstoffene per dag så ligger jeg innenfor alle, til 
og med litt i overkant på noe. Karbohydrat bør bidra med 45-60 
energiprosent, fett med 25-40 energiprosent og protein med 10-20 
energiprosent(helsedirektoratet,2020). Ut ifra diagrammene kan vi 
se at i begge kostholdene spiste jeg mer karbohydrater enn anbefalt. 
Mens protein får jeg i meg litt mye av i mitt ordinære kosthold i 
forhold til resten av det jeg spiser. I vegetarkostholdet jevner dette 
seg ut og jeg får i meg en fin mengde protein. 

Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte

Jeg bestemte meg for å ha et forsøk hvor jeg i 1 uke spiste kun 
vegetarisk. For og så uken etter fortsette med mitt normale kosthold. 
Jeg sammenliknet formen min etter de to ukene, ved å begge 
søndagene gjennomføre en løpetest, for å se etter eventuelle 
forskjeller i resultatet jeg fikk. Det er flere studier som tilsier at ved å 
spise vegetarisk så vil idrettsprestasjon forbedre seg, dette har jeg 
også prøvd å finne ut av. Jeg loggførte også hvordan energinivået var 
dagene ila vegetar uka og ila en vanlige uke, for og så sammenlikne 
de med hverandre. Dette gjorde jeg for å se om et vegetarisk 
kosthold kunne gjøre at energinivået enten ble høyere eller lavere. 
Som tidligere nevnt så er det veldig lett å få i seg for lite av de 
essensielle næringsstoffene, dette var det viktig for meg å ikke miste. 
Derfor prøvde jeg å sette sammen måltidene mine slik at jeg ikke 
skulle gå glipp av noen næringsstoffer. I den vegetariske uken gjorde 
jeg dette ved hjelp av tallerken modellen for et vegetarisk 
kosthold(se nedenfor). For å sjekke om jeg fikk i meg de ulike 
næringsstoffene benyttet jeg meg av appen «lifesum», som er en 
slags matdagbok. Her førte jeg inn hva jeg spiste hver dag. Dette 
gjorde jeg for å så kunne se næringsstoffene til det jeg spiste, og om 
jeg fikk i meg riktig mengde. En del av forsøket mitt var også å 
sjekke om et vegetarisk kosthold er mer bærekraftig enn et normalt 
kosthold. Dette har jeg funnet ut ved å lese meg opp på temaet.

Slik er den optimale tallerkenen om du følger et vegetarisk kosthold
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Kildehenvisninger

Forsøket har gitt klare resultater på at de eventuelle forskjellene 
som måtte oppstå ved endring av kosthold ikke oppstod. Men 
dette er kun fordi at den praktiske delen av forsøket varte i en 
altfor kort tidsperiode. For at man skulle fått et ordentlig og 
troverdig resultat måtte jeg hatt et vegetarisk kosthold i minst 3 
måneder, og helst lenger.  Teorien min om at et vegetarisk 
kosthold er mer bærekraftig enn et normalt kosthold var riktig. 
Teorien om at jeg trodde at idrettsprestasjonen ville forbedret seg, 
var feil. Men dette resultatet er ikke troverdig, fordi hadde jeg 
hatt et vegetarisk kosthold over lenger tid tror jeg 
idrettsprestasjonen ville forbedret seg i større grad. Energinivået 
mitt forandret seg ikke, det lå jevnt hele veien. Men om jeg hadde 
fortsatt å spise vegetarisk over en lenger periode og fortsatt fått i 
meg forlite protein i forhold til hva som er anbefaltdagsinntak tror 
jeg den hadde gjort det. Jeg tror da at jeg ville fått 
jernunderskudd, og at jeg derfor ville kjent på slapphet, 
svimmelhet, og at generelt allmenntilstanden hadde blitt slappere.

:

Som man kan se i begge kostholdstabellene så ser det ut 
som at jeg spiser lite fett
(22g fett gjennomsnitt, ordinært kosthold),( 27g 
gjennomsnitt, vegetarkosthold). Det ser også ut som at det 
er en økning på 5g i vegetar uka. Men i energisektorene så 
ser det ut som at det har gått motsatt vei, nemlig at jeg har 
fått i meg mer fett i den ordinære uka enn i vegetar uka. 
Dette kan forklares ved at man må skille mellom vektandel 
og prosentandel, fordi dette ikke kan sammenliknes.
Matvare og landbruksektoren står for 25% av utslippene av 
drivhusgassene. En ny studie viser også at innen 2050 vil 
utslippene fra matvareindustrien øke med 80%. Denne 
prosessen kan stoppes om flere starter å ha et vegetarisk 
kosthold. (christensen,2015). Studien viser også at man kan 
slå to fluer i en smekk, nemlig ; redusere utslippet av 
drivhusgasser og bedre helsen, mener Thomas Meinert 
Larsen, førsteamanuensis ved institutt for idrett og 
ernæring ved Københavns Universitet. Et plantebasert 
kosthold er forbundet med lavere risiko for blant annet høyt 
blodtrykk, overvekt, hjerte- og karsykdommer, diabetes og 
kreft. I tillegg til at godt sammensatt plantebasert kosthold 
gir mye fiber, vitaminer, mineraler og 
sporstoffer(helsedirektoratet,2020). Vi vet at 
kjøttproduksjonen er den verste synderen når det kommer 
til utslippene. Men noe overraskende kan det være at 
produksjon av 100 g fisk slipper ut like mye drivhusgasser 
som produksjonen av 100 g svinekjøtt. Produksjon av 
storfe er allikevel dem verste. Den slipper ut 3 ganger så 
mye som ved produksjonen av fisk og svin. Dermed 
kommer det vel ikke som en stor overraskelse at et 
vegetarisk  kosthold er mer bærekraftig enn et normalt 
kosthold. 

Ernæringsrådene for en toppidrettsutøver har forandret seg veldig opp gjennom 
tidene. Du kan heller ikke finne en fasit for hvilket kosthold som er best. Men det 
er likevel en tanke som alltid har vært der, og det er at protein er meget viktig å få i 
seg store mengder av, og det må være dyreprotein. Dette mener flere eksperter er 
feil, ifølge dokumentaren «the game changers». Karbohydrater er det viktigste 
næringsstoffet å få i seg fordi det blir lagret i glykogenlagrene, og det sørger for 
utholdenhet, osv. En stor misoppfatning mange har er at protein kommer fra 
dyreprotein. Dyrene er ett mellomledd fra plantene som dyrene spiser, alle 
proteiner har sin opprinnelse fra planten. En gjennomsnittlig person som spiser 
vegetarisk får faktisk 70% mer protein enn en med et normalt kosthold. 
Idrettsutøvere trenger protein, og mange tror de må ha dyreprotein fordi 
planteproteiner er underlegne dyreproteiner. Proteiner er bygget opp av 
aminosyrer, noen av aminosyrene kan ikke kroppen lage selv, de heter essensielle 
aminosyrer, så de må vi få fra maten. Planter inneholder alle de forskjellige 
essensielle aminosyrene i ulike mengder. Forskning har vist at så lenge utøverne 
får i seg riktig mengde med aminosyrer har ikke kilden noe å s.(iLouie
Psihoyos,2018). Dermed tror jeg at hvis jeg hadde spist vegetarisk over lenger tid, 
så ville idrettsprestasjonen forbedret seg.
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Vegetarisk 
kosthold:

gjennomsn
ittlig

Mandag 5 april Tirsd
ag 6 
april

Onsd
ag 7 
april

Torsd
ag 8 
april

Fred
ag 9 
april

Lørda
g 10 
april

Sønd
ag 11 
april

Karbohydrater:
80 g

280 g 146g 150g 14g 188g 134g 130g/193g

Protein: 65g 41g´´ 48g 68g 70g 54g 56g 57g /77g

Fett: 29g 17g 34g 13g 26g 21g 17g 22g/51g 

Normalt 
kosthold:
Mandag 12 
april

Tirsd
ag 13 
april

Onsd
ag 14 
april

Torsd
ag 15 
april

Fred
ag 16 
april

Lørda
g 17 
april

Sønd
ag 18 
april

Karbohydrater:
174g

165g 61g 106g 111g 161g 89g 123g 
daglig/193
g

Protein:45g 49g 49g 33g 44g 67g 39g 47/77g
Fett:37g 32g 8g 39g 24g 28g 21g 27g/51g


