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Innledning

Resultater

I dette prosjektet forsker jeg på hvordan ulike kosthold påvirker 

kroppen. Dette gjør jeg ved å spise tre forskjellige kosthold på tre 

uker, med to treningsøkter per uke. Jeg prøver å finne ut om jeg 

merker forskjell på energinivået og treningsøktene. I tillegg skal 

jeg forske på hvor bærekraftige hvert av kostholdene er. De tre 

kostholdene som blir brukt i forsøket er mitt vanlige kosthold, 

lavkarbo og vegetar.

Energinivået den første uken, med mitt vanlige kosthold, føltes 

fint og løpeturen gikk greit. Det blir mye rødt kjøtt til middag og 

derfor heller ikke særlig bærekraftig. Lavkarbouken derimot var 

ikke helt det samme. Fordi det består av nesten bare protein og 

fett fikk, jeg mye mer søtsug enn det jeg vanligvis har, noe som 

gjorde dietten enda vanskeligere å følge. Jeg hadde mye vondt i 

magen i de fire første dagene, noe som kan komme av at jeg ikke 

fikk i meg mye kostfiber som hjelper med fordøyelsen, i tillegg til 

at kroppen brukte litt tid til å tilpasse seg de nye spisevanene. 

Løpeturen kjentes ekstra tung, og dietten var ikke veldig 

bærekraftig da det gikk mye i kjøttprodukter som f.eks bacon. 

Vegetaruken var den uken med best resultat. Det er ikke en 

veldig streng diett med få alternativer til mat og derfor lettere å 

følge. Jeg hadde mindre søtsug, mer energi, ikke vondt i magen, 

lettere trening, i tillegg til at maten i vegetaruken var den mest 

bærekraftige.

Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte

Teorien som tilhengere av lavkarbo støtter seg til, er at 

mennesker blir fete av et for høyt insulinnivå i kroppen, som 

kommer av for mye karbohydrater, og ikke på grunn av et for 

høyt inntak av fett. Det som kan være et problem på lang sikt er 

hvordan det høye protein- og fettinntaket påvirker nyrene og 

hjerte- og karsystemet vårt. Det er forsket på at et økt inntak av 

mettet fett vil øke risiko for hjertesykdom, og vi vet at et høyt 

proteininntak over tid kan slite på nyrene. Derfor vil 

helsemyndigheter som regel ikke anbefale dette som en god 

måte å slanke seg på, eller leve på. (forskning.no)

Vegetarkosthold fører til mindre utslipp av drivhusgasser enn 

annen mat. Dette er fordi landbruk og matvareproduksjon krever 

mye energi fra drivstoff til traktorer og transport, strøm til 

maskiner, kunstgjødselfabrikker, emballasje, bearbeiding og 

nedkjøling. Dette har ført til at landbruk og 

matvareproduksjonen slipper ut 25% av drivhusgassene. Det er 

også vist ved forskning at vegetarkosten fører til 42% lavere 

risiko for type 2-diabetes, enn et vanlig kosthold. Vegetarkosten 

er også forbundet med 20-25% lavere risiko for hjerte- og 

karsykdom, og 8-12% lavere risiko for kreft. Så i tillegg til at det 

er mer bærekraftig, er det også det sunneste for helsen. En kjent 

grunn til hvorfor mange ikke vil bli vegetarianere, er rett og slett 

fordi de tror man ikke blir mett uten kjøtt og manglende 

kunnskaper om fordelene.

Bildene over viser to eksempler på lavkarbo måltider. Bildet til høyre er også vegerarisk. 

Bildene under viser eksempler på typiske matretter jeg spiser i mitt vanlige kosthold. De 

tre bildene under er hentet fra pinterest.no

Bildet over til venstre viser en oversikt over hvor mye som spises av de ulike varene rundt 

om i verden. Rødt kjøtt ligger nesten øverst på listen, noe som er problematisk da 

produksjon av rødt kjøtt ikke er bærekraftig. Bildet er hentet fra https://marlin-
prod.literatumonline.com/pb-assets/Lancet/stories/commissions/EAT-
2019/The_great_food_transformation_Lancet_EAT_Commission.jpg
Bildet over til høyre viser utslipp av karbondioksidgass-ekvivalenter per kg, og den viser 

at storfekjøtt er den som slipper ut mest. Bildet er hentet fra powerpointen til Snorre 

Nordal «Økt 2 klimavennlig mat».

www.nmbu.no

https://www.kostholdsplanleggeren.no/weekmenus/view/ck99xqki?mealId=cBpxrMXi#!/day/d
ay.tuesday
Bror Møgster, 17.02.2020. Lavkarbo:Keto-diett er bare sunt i korte perioder, ifølge ny 
forskning på mus. Forskning.no https://forskning.no/hjertet-mat-og-helse-
overvekt/lavkarboketo-diett-er-bare-sunt-i-korte-perioder-ifolge-ny-forskning-pa-mus/1633995
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Jeg startet første uke med mitt vanlige kosthold og skrev ned alt 

jeg spiste, deretter skrev jeg ned energinivået, hvordan 

treningsøktene gikk, og hvor bærekraftig kostholdet var. Jeg 

gjentar dette de to neste ukene, bare at jeg bytter ut kostholdet 

med lavkarbo i uke nummer to og vegetar i uke nummer tre. Mitt 

vanlige kosthold består av bla. kjøtt, potet, brød, ris, fisk og 

meieriprodukter. Lavkarbo vil si å få i seg under 100g 

karbohydrat i løpet av dagen, noe som betyr at man får energien 

sin for det meste fra protein og fett. Dette er mat som f.eks. egg, 

avokado, kjøtt og ost. I vegetaruke kan jeg spise absolutt alt, så 

lenge det ikke er dyr (kjøtt og fisk). Jeg skriver ned alt jeg spiser i 

kostholdsplanleggeren for å se innholdet i maten jeg spiser.

Bildet til venstre viser et lavkarbo/vegetarmåltid. Måltidet består av knekkebrød, 

avokado, krydder, paprika og tomater. Bildet til høyre viser et lavkarbomåltid. Måltidet 

består av egg, bacon, paprika og tomater.

Kildehenvisninger

For å konkludere vil jeg si at hva du spiser har mye å si for 

energinivået ditt. Den første uken da jeg spiste mitt vanlige 

kosthold la jeg merke til at energinivået/blodsukkeret gikk raskt 

opp og raskt ned igjen. Dette er fordi jeg spiste en del mat som 

inneholdt raske karbohydrater. 

Den uken jeg spiste lavkarbo-mat hadde jeg mye vondt i magen 

de 3-4 første dagene, mest sannsynlig grunnet fordi kroppen 

brukte litt tid til å tilpasse seg den uvante levemåten. Jeg la 

merke til at energinivået mitt var mer stabilt. Selv om det var 

stabilt var det ikke veldig høyt og jeg syntes løpeturen og 

treningsøktene jeg gjorde den uken var tyngre enn vanlig.

I vegetaruken derimot hadde jeg mye energi, ikke vondt i magen 

i tillegg til at jeg hadde ekstra god samvittighet. Derfor vil jeg 

konkludere med at alle reagerer forskjellig på ulike kosthold og 

vil derfor anbefale å prøve ut forskjellige matvaner for å finne ut 

hva som passer best for deg.

Jeg vil også anbefale alle at hvis man ikke klarer eller har lyst til å 

bytte til et helt vegetar kosthold, å prøve å spise et par 

vegetarmåltider i uken, og kanskje bytte ut rødt kjøtt med mer 

fisk. Grunnen til dette er fordi det er vist ved forsking fra bla. 

forskning.no at det er bra for helsa, i tillegg til at det er mer 

bærekraftig for miljøet.

På bildet over er det en smoothie som består av frukt og bær, nøtter, frø, granola og 

kokosflak. Smoothien inneholder mange viktige vitaminer og mineraler .

På diagrammene over er det avbildet nøyaktig prosentfordeling av næringsstoffene 
fett, karbohydrater, protein og kostfiber. Det er tre forskjellige diagrammer, én for 
hver uke. 


