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Innledning

Resultater

I løpet av de siste årene har fokuset rundt det å spise mindre 

kjøtt økt. Et vegetarisk kosthold kan i 2021 omtales som trendy, 

og en ser stadig flere som fremmer denne retningen innenfor 

ernæring. Ifølge undersøkelser gjort av Ipsos, oppgir 8% av den 

norske befolkning at de ikke spiser kjøtt. Dette er en stor økning 

fra året før. I tillegg til det anses enda flere å være nysgjerrige og 

villige til å prøve det ut. Det finnes flere grunner til at folk velger 

dette kostholdet. Noen velger det på bakgrunn av miljø, mens 

andre mener det er sunnere for helsa. Stemmer det at det 

vegetariske kostholdet skaper positive innvirkninger for helse og 

miljø? Hva er i så fall årsaken bak, og er det verdt å prøve ut?

Etter å ha gjennomført en uke med inntak av kjøtt og en uke 

med det vegetariske kostholdet, la jeg merke til noen små 

forskjeller.  Energinivået mitt gjennom uka med kjøtt, var 

relativt ustabilt. Noen dager opplevde jeg et større overskudd, 

mens andre dager hadde jeg et veldig lavt energinivå. Dette 

forekom ikke når jeg fulgte det vegetariske kostholdet. Da holdt 

energinivået seg stabilt, men jeg opplevde derimot ikke noen 

dager hvor jeg hadde et stort overskudd. Når det gjelder humør, 

merket jeg et bedre og mer positivt humør den uka jeg spiste 

kjøtt. Den uka jeg ikke spiste kjøtt, hadde jeg generelt mindre 

tålmodighet, og ble lettere irritabel eller sint av små ting. Både 

søvnkvalitet og metthetsfølelse var punkter i min hverdag som 

viste seg å ikke bli særlig påvirket av hvilket kosthold jeg fulgte. 

Jeg hadde en god søvnkvalitet samt metthetsfølelse gjennom 

begge ukene. 

Oppsummert opplevde jeg at det vegetariske kostholdet 

forårsaket et mer stabilt energinivå, men derimot et dårligere 

humør. 

Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte

Det finnes flere varianter av vegetarianisme, men kostholdet går 

i utgangspunktet ut på å unngå produkter som innebærer 

slakting av dyr.  Ifølge FNs organisasjon for ernæring og 

landbruk, vil et vegetarisk kosthold utgjøre store forskjeller for 

miljøet. Produksjonen av husdyr står for omtrent 14.5% av 

klimagassutslippene. Dette er mer enn det blant annet transport 

utgjør. Grunnen til at denne type produksjon slipper ut slike 

gasser kommer av både biologiske prosesser, samt de fossile 

utslippene ved produksjon. I tillegg til dette tar også 

husdyrproduksjonen opp mye landbruksareal, og ifølge en studie 

fra Oxford står produksjonen for omtrent 83% av det 

tilgjengelige landbruksarealet i verden. 

I tillegg til at kostholdet fører til færre utslipp, er det også 

fremvist at det kan virke forebyggende mot flere sykdommer.  

Dette er sykdommer som hjerte- og karsykdommer, kreft, 

diabetes, samt overvekt og høyt blodtrykk. Grunnen til dette, er 

blant annet fordi fokuset rundt det å få i seg frukt og grønnsaker 

øker. Det gjør så kolesterolnivået går ned, blodsukkeret blir 

kontrollert bedre, og en får en bedre balanse mellom fett, 

proteiner, karbohydrater og fiber. 

Bildet illustrerer purreløk som er en mild løk og derfor lett å like. Samtidig som den 

egner seg i flere forskjellige matretter, er den rik på kostfiber og blant annet en kilde for 

B-vitaminet folat. 

Når en følger et vegetariansk kosthold blir fokuset rundt det å spise frukt større. Det blir derfor lettere å følge anbefalingen om 5 om dagen. Eple er et eksempel som kan inngå i fem om dagen, 

og det er en god kilde for blant annet kostfiber. Det er også vist at eple er bra for fordøyelsen.
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For å finne ut om et vegetarisk kosthold ville ha noen 

innvirkninger på de hverdagslige situasjonene kroppen går 

gjennom, benyttet jeg meg av to forskjellige kosthold over en to 

ukers periode. Den første uken fulgte jeg mitt vanlige kosthold 

som innebar å spise kjøtt, mens den andre uken spiste jeg etter 

et vegetarisk kosthold. For å unngå flest mulige feilkilder, lagde 

jeg en plan for faktorer som mengde av fysisk aktivitet, og 

tidspunkt for søvn samt måltider. Planen brukte jeg for at 

faktorene skulle bli så like som mulig hver dag. På den måten fikk 

de to ukene et likere utgangspunkt, og det ble mindre usikkerhet 

rundt resultatene. Deretter loggførte jeg blant annet hvordan 

kostholdene påvirket energinivå, søvnkvalitet, humør og 

metthetsfølelse. Dette gjorde jeg for å finne eventuelle konkrete 

forskjeller.

Bønner samt nøtter, frø og kjerner er gode erstatninger til kjøtt. De inneholder samtlige 

av de samme næringsstoffene som finnes i kjøtt, og det er også gode kilder for protein. 

Kidney-bønner kan for eksempel erstatte kjøttdeigen i taco. 

Kildehenvisninger

Bildet illustrerer nøtter som er en god kilde for umettet  fett, mineraler, vitaminer, fiber og 
antioksidanter. Det er anbefalt å spise rundt en håndfull nøtter hver dag.

. 

Når det gjelder innvirkningen kostholdet har på de hverdagslige 

situasjonene kroppen opplever, vil jeg ikke si det var betydelige 

forskjeller som satte kostholdet i et spesielt negativt eller positivt 

syn. På bakgrunn av at kostholdet har dokumenterte positive 

innvirkninger på både miljø og helse, vil jeg  derfor hevde at det 

er verdt å prøve ut.

Mulige feilkilder ved forsøket kan ha vært ukontrollerbare 

faktorer som preget humøret. Dette kan for eksempel ha vært 

vær, hendelser eller annet. For å finne et mer eksakt resultat av 

forsøket, kan loggføring over en lengere periode være aktuelt. 


