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Innledning

Resultater

Kostsirkelen er en kostplannleging . Kostsirkelen hjelper oss 
med å velge hvilken mengde vi skal spise av 
næringsmidlene. I denne prosjektet så får du se forsøket 
jeg gjorde og resultatet. 

Hvis vi ser å resultatene så vil jeg si at det har vært litt 
endringer.  
i uken som vegetarianer så hadde jeg mer energi , magen 
var stabil også var jeg på godt humør. 
 
Men i kjøtt uken så var jeg veldig lat. Magen var ustabil 
også var jeg irritert. Jeg  fikk ikke så mye søvn heller.

Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte

Næringsstoffer er stoffer som gir oss næring 
og energi. Maten vi spiser inneholder næringsstoffer og 
de blir brukt for å produsere energi.
Det er seks deler av næringsstoffer:
• Karbohydrat
Karbohydrater gir oss energi og det er stivelse og sukker 
som finnes i grønnsaker, korn og melkeprodukter. Og det 
deles i tre deler monosakkarider, disakkarider og 
polysakkarider.
• Fett
Fett er bygd opp alkoholen glyserol og tre andre fettsyrer.
Mettet fett: kan være melkeprodukter, smør, kjøtt og ost.
Umettet fett: kan være fisk, olje
• Protein
Protein er et viktig næringsstoff som gir energi. Den er 
bygd opp av 20 forskjellige aminosyrer.
• Vann
Vann er livsnødvendig, og de blir regnet som næringsstoff. 
60 % av kroppen vår inneholder vann.
• Vitamin
Vitaminer er livsnødvendige stoffer som vi trenger.
Vitamin B og C er vannløselige. Og vitamin A, D, E, K er 
fettløselige.
• Mineraler
Mineraler er livsnødvendige grunnstoffer. Mineraler er 
hjelpestoff for enzymer.
Eks på mineraler: Kalsium, fosfor.
Vi må spise mye mat, men maten vi spiser må ha balanse. I 
hver mat vi spiser får vi se hvor mye fett eller protein den 
inneholder. Vi får energi ved å spise mat. Men når folk 
spiser for mye så blir de overvekt og det kan føre til 
livsstilssykdommer.
Spiseforstyrrelse er en sinnslidelse. Kjennetegn på det kan 
være
Vekttap
ønske om å være tynn og nekte å spise mat rundt 
mennesker eller forsømme mat å spise mat generelt.
Det finns forskjellige 
typer spiseforstyrrelser: Anoreksi, bulimi og overspising.

Kjøtt fri uke og kjøtt uke
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Så i dette forsøket bestemte jeg for å spise kjøtt i en uke og 
vegetarisk i en uke. Jeg lagde en logg der jeg vurderte hvor 
mye søvn . energi jeg hadde og hvordan humøret mitt var 
osv.

Kildehenvisninger

For en person som spiser kjøtt hele tiden så vær det 
her forsøket ny opplevelse for meg. Jeg skjønte at det 
var lettere å spise grønnsaker enn jeg trodde. 
 
Siden kjøttproduksjon fører til klimagassutslipp så skal 
jeg spise mindre kjøtt sånn at andre mennesker i framtiden 
kan bo mer bærekraftig.


