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Innledning

Resultater

Jeg har valgt å se mer nøye på hva det vil si å være 

vegetarianer og hvordan dette påvirker kroppen vår, fordi det er 

blitt veldig populært å være vegetarianer, pescetareaner eller 

veganer de siste årene. Det er flere grunner til dette. Endel av 

grunnene handler om dyrevelferd, og at husdyrene ikke blir 

behandlet bra nokk. En annen grunn er at det er ganske 

forurensende å importere mat. Mesteparten av maten vi 

importerer i Norge er frukt og grønnsaker, ikke kjøtt. Betyr det 

at det da er mer bærekraftig og ikke være vegetarianer? 

Etter å ha hatt en  uke med et kosthold som inneholder kjøtt 
og en uke som vegetarianer fant jeg ut at:
Ved et kjøtt kosthold hadde jeg ikke et veldig høy energi nivå 
og blir fort sulten mesteparten av tiden. Jeg sov godt og var i 
en så å si godt humør. 
Uken etterpå var jeg vegetarianer, da har energinivået variert 
litt. Jeg har hatt et litt variert humør og lite sulten. I tillegg til 
at jeg har sovet ganske godt. 
Under ser man noen grafer, de blå er når jeg spiser kjøtt og 
det range er på vegetar uke. Dette er en sammenlenking 
mellom de to ukene, med en rangering fra 1-10 med hvert 
spørsmål. 

Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte

Jeg har vurdert å bli vegetarianer selv flere ganger, fordi jeg 
har sett og opplev hvordan noen behandler husdyr. Du ser de 
ikke bryr seg like mye om dyrene som pengene de får.  Jeg har 
også sett bønder som behandler dyrene med så mye 
kjærlighet. Så det er ikke sånn at alle bønder behandler 
dyrene sine dårlig. 
I tillegg til at kjøttproduksjonen står for 14,5% av co2 
utslippet, pluss store mengder co2 utslipp for å eksportere og 
importere varene. Det vil si at de som er vegetarianere spiser 
større mengder importert mat, men det er faktisk mer 
miljøvennlig enn å spise kjøtt. 
Vegetarianere og veganere spiser ikke kjøtt, det betyr at de 
ikke får i seg fett fra kjøtt, men må få det i seg på andre måter. 
Fett er en av de tre næringsstoffene som gir oss energi og 
hjelper oss igjennom dagen, om du kutter en av kan det føre til 
at du føler deg mer slapp enn det du gjorde på et kosthold som 
inkluderte kjøtt. Samtidig er for mye kjøtt heller ikke bra, fordi 
det kan føre til hjerte- og kar sykdommer. Derfor er det beste 
et variert kosthold hvor du får i deg litt av alt. 
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Mitt prosjekt gikk da ut på at jeg skulle spise kjøtt en uke og 
uken etterpå skulle ha et vegetariansk kosthold, for å 
sammenlikne disse to ukene. 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. 
Hver dag loggførte jeg dette og sammenliknet det på slutten av 
disse to ukene. 

Kildehenvisninger

Selv om mange vil si at et vegetariansk kosthold gir de bedre 
helse, og gir deg et lengere liv, så vil jeg også understreke at 
det er viktig at kroppen får i seg litt av all næringsstoffene. 
Altså at man ikke skal kutte helt ut et næringsstoff.  Derimot 
så er det viktig med en moderatmengde av disse 
næringsstoffene. 
Noen vil argumentere med at kjøtt er det første menneskene 
spiste og levde av, selv om de ikke levde så lenge så levde de et 
bra liv og sultet ikke, men det er også mange fordeler med å 
være vegetarianer. 
Vi mennesker er ikke definert som et rovdyr eller planteeter. 
Det gjør oss til en fleksibel art og i teorien så skal det være 
helt mulig og være vegetarianer. 

1. søvnkvalitet. 2.humør, 3.energinivået igjennom dagen, 4. 
energinivået i forhold til fysisk aktivitet, 5. metthetsfølelse etter 
måltider, 6. hvor fort blir man sulten. 
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