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Innledning Resultater

Personlig syntes jeg forskjellen mellom en vegetarisk- og 

en kjøttdiet er interessant grunnet blant annet at mange har 

sagt at de føler en stor forskjell. Dette har jeg hørt både fra 

vennene mine som er vegetarianere og fra en sportsmann 

som vi så en dokumentar om i starten av skoleåret. I 

tillegg er vegetardietten viktigere å ta til vurdering enn 

noen gang. Grunnen til dette er at en vegetarisk diett er 

mye mer bærekraftig enn en diett med kjøttprodukter, det 

gjelder  spesielt rødfe kjøtt, og annet rødt kjøtt. Dette er på 

grunn av alle råvarene og jord-områdene som må til for å 

produsere kjøttet, og mange av dyrene slipper ut 

klimagasser som metan (spesielt kuer).

Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte

Teori

Teorien min går ut på at jeg kanskje får litt mer 

energi gjennom dagen av en vegetarisk diett enn en 

kjøttbasert diet, (om jeg spiser riktig). Bakgrunnen for 

denne teorien er at kroppen mest sannsynlig bruker mer 

energi på å bryte ned kjøtt enn for eksempel stangselleri.

Fremgangsmåte

Dette forsøket foregikk over en 2 ukers periode. Den første 

uken hadde jeg et kjøttbasert kosthold, og gjennom den 

andre uken holdt jeg meg til vegetarisk kost. Gjennom 

hele forsøket loggførte jeg både  det opplevde energinivået, 

metthetsfølelse etter måltid og humør gjennom dagen. 

Loggen ble benyttet til å sammenlikne resultatene fra den 

kjøttbaserte uken og den vegetariske uken.
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Kildeliste

Teorien min, som gikk ut på at man kan få et høyere energi 

nivå av å spise vegetarisk, var riktig. I hvert fall i forhold 

til de resultatene jeg fikk. Selv om teorien min stemte  

overens med resultatet, er teorien min fortsatt ikke helt 

bekreftet. Da det kan ha vært store forskjeller i de to ukene, 

med hensyn til for eksempel store mengder skole, som kan 

ha tatt mer energi. Min tanke på hvordan man kunne 

ha gjort forsøket for å få et sikrere og mer 

nøyaktig resultat, er å ha forsøket over en to ukers periode 

der enten det er mye å gjøre begge ukene, eller ikke så mye 

å gjøre begge ukene. I tillegg til det nevnte, kan en også 

sørge for å ha tilnærmet likt aktivitetsnivå, likt 

søvnmønster og kalori inntak. Poenget er da at man ikke 

har to helt forskjellige uker for å få et bedre 

sammenlikningsgrunnlag.

Kjøttuke

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

Energinivå 
gjennom dagen

Normal 
mengde

Litt mer enn normal Ganske lavt Normal Normal

Humør Umotivert, men 
energi

Godt humør Sliten, 
stresset

Godt humør, litt sliten Glad

Metthetsfølelse Mett Mett Mett Mett Mett

Vegetaruke

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

Energi nivå gjennom 
dagen

Normal Mye energi / litt over 
normal

Normal Mye energi Mye energi

Humør Glad Glad Glad Glad og stresset Glad, irritert

Metthetsfølelse Nøytral / mett Nøytal Mett, men ikke tung 
mett

Mett, men ikke 
tungmett

Mett, men ikke 
tungmett

Hvis man ser på det gjennomsnittlige resultatet for hver uke opplevde jeg å ha et høyere energi nivå gjennom vegetaruken, 

sammenliknet med kjøttuken. Gjennom vegetaruken opplevde jeg totalt tre dager der jeg hadde mer energi enn “normalt”, og jeg 

hadde bare en slik dag gjennom kjøttuken.

I tillegg opplevde jeg å ha et gjennomgående bedre humør gjennom vegetaruken sammenliknet med kjøttuken. 


