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Innledning

Resultater

Å velge å spise vegetarisk blir mer og mer utbredt over hele 

verden, spesielt her i vesten. Utviklingen er interessant, fordi i 

tidligere tiår har fokuset vært på kjøtt og dets helsegevinster. Nå 

begynner forskning å vise det motsatte, sannsynligvis er kjøtt 

verken det beste for helsa eller miljøet. Storfekjøtt kommer 

definitivt verst ut på målingene som gjøres angående 

klimagassutslipp fra mat, mens plantebaserte produkter gjør det 

bra. Om alle mennesker hadde stoppet å spise kjøtt, ville det 

vært som å ta vekk 1 milliard biler fra veiene. For å skape et mer 

bærekraftig samfunn bør mennesker derfor spise mindre kjøtt 

og mer grønt. Men hvordan påvirker et plantebasert kosthold 

kroppen, sammenliknet med et kjøttbasert kosthold?

På starten av uka da jeg spiste kjøtt føltes alt normalt. Jeg sov 

godt,  ble god og mett etter hvert måltid, og magen var stabil. 

Derimot var ikke slutten av uka like bra. Etter å ha sett på ulike 

dokumentarer som viste hvordan dyrene blir behandlet og 

hvordan vårt enorme kjøttforbruk påvirker miljøet, føltes det 

dårlig gjort å spise kjøtt til hvert måltid. Jeg merket også at jeg 

ble litt lei av kjøtt, på grunn av at jeg spiste veldig mye av det.

Uka med vegetarkosthold var ikke veldig ulik fra uka med kjøtt, 

men jeg merket noen forskjeller. Blant annet trengte jeg mer mat 

for å bli mett, og metthetsfølelsen varte ikke like lenge. Jeg 

kunne i tillegg merke forskjell på hvor mett jeg ble avhengig av 

hva jeg spiste. Grovbrød var blant annet noe av det som mettet 

mest, og jeg antar at det er fordi det er rikt på fiber og fullkorn.

Søylediagrammet nedenfor viser at det var forskjeller i hvor mye 

av de ulike næringsstoffene jeg fikk i meg. Blant annet fikk jeg i 

meg mye mer B12 da jeg spiste kjøtt enn da jeg spiste vegetarisk, 

men uka med vegetar var generelt nærmest anbefalingene.

Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte

Mange forskningsartikler og videoer forteller at et 

vegetarkosthold påvirker kroppen på flere gode måter, blant 

annet fordi man får i seg mer frukt, grønnsaker og nøtter enn ved 

et kosthold som inneholder kjøtt. Dette ville jeg teste ut, og jeg 

kom fram til en detaljert plan om hvordan forsøket skulle 

gjennomføres. Den første uka skulle jeg spise kjøtt hver dag, og 

til så mange måltider jeg klarte. Uka etter skulle jeg bare spise 

vegetarmat, som ekskluderer alle typer dyr, men ikke 

dyreprodukter som melk og egg. Grunnen til at jeg gjorde det i 

denne rekkefølgen, er fordi det ville etterlikne overgangen 

mange vegetarianere går gjennom når de slutter å spise kjøtt.

Fiberrik mat som brød er både smakfullt, vegetarisk og mettende. Mange nordmenn 

spiser brød daglig, og det er veldig sunt.
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Vegetarisk mat trenger ikke å være kjedelig. Man kan få alle næringsstoffene kroppen behøver, samtidig som maten ser fin ut. Mange vegetarianere får stor variasjon i kostholdet, selv om de 

unngår å spise kjøtt.
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Dette søylediagrammet viser tall fra en studie om hvor mange CO2-ekvivalenter samme 

mengde av ulike varer slipper ut. Biff er helt klart verstingen blant varene.
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Hver dag gjennom de to ukene skrev jeg logg, og disse loggene 

inkluderte hva jeg spiste, og parametere som kvalitet på søvn, 

energinivå gjennom dagen, hvor mett jeg ble, hvor lenge 

metthetsfølelsen varte, om magen var stabil, og andre ting jeg 

merket på kroppen. Deretter la jeg til alt jeg spiste i 

Kostholdsplanleggeren, som er et verktøy som måler 

næringsstoffer og energi i mat, for å sjekke om jeg fikk i meg nok 

av de ulike stoffene kroppen trenger.
Dette søylediagrammet viser mitt gjennomsnittlige inntak av energi og ulike 

næringsstoffer gjennom de to ukene forsøket gikk over, sammenlignet med 

myndighetenes anbefalinger.

Kildehenvisninger

Man kan merke forskjeller mellom et kosthold med kjøtt og et 

uten kjøtt, men de er små. Sannsynligvis vil man merke større 

forskjeller dersom forsøket varer lengre enn to uker til sammen, 

men tiden jeg brukte var likevel nok. Resultatene kunne ha vært 

mer nøyaktige, på flere måter. Blant annet kunne flere 

mennesker ha deltatt i forsøket, og det kunne som sagt ha gått 

over lengre tid. Det kunne også vært aktuelt å måle om kroppen 

fungerer annerledes, ved å kjøre tester som hvor mye man kan 

løpe før man går tom for energi, eller hvor godt man husker ting.


