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Kildehenvisninger

Klimaendringene har hatt og vil i fremtiden ha alvorlige konsekvenser . Selv om vi reduserer 
alle mulig klimagassutslipp i morgen, ifølge forskerne, vil temperaturen alikavell fortsette å 
øke kraftig. Men hvis vi handler nå, vil vi kunne unngå de alvorligste konsekvensene av 
klimaendringene og vi vil sikre en verdig fremtid for de fremtidige generasjonene som også 
skal leve på denne kloden. 

Klimaendringene er et meget relevant tema blant dagens unge, voksne og godt voksne. Det 
er dagens store «snakkis». Som ung får du hele tiden slengt etter deg at du er fremtiden og 
det er opp til deg, dette er mildt sagt provoserende å høre dette gang på gang, vi unge er 
født inn i en verden på vei mot dommedag og har fått den nærmest umulige oppgaven å 
forhindre det. Så hva skal du og jeg gjøre som enkeltmennesker?

Vi blir daglig fortalt av ulike eksperter innenfor ulike områder at det er en rekke ting vi kan 
gjøre daglig for og gi våres «bidrag», blant annet blir vi stadig fortalt at vi må spise mindre 
kjøtt, nærmere bestemt rødt kjøtt. Så nå har jeg bestemt meg får å slå to fluer i en smekk og 
prøve en vegetariansk uke der jeg skal sjekke hvordan et vegetariansk kosthold vil påvirke 
mine fysiske presentasjoner som idrettsutøver, mitt konsentrasjonsnivå, energinivå i løpet av 
dagen, søvnkvaliteten. Samtidig ville det ha vært moro og sjekke hvor mye klimagass jeg ville 
ha spart kloden for i løpet av en uke eller et helt år.

Første uken vil bestå av et gjennomsnittlig kosthold med innslag av alt mulig, unntatt 
potetgull, brus, godteri og annet. Jeg har holdt meg unna disse matvarene i snart 2 år nå 
fordi det påvirker energinivået mitt og konsentrasjonsevnen min i stor grad, samtidig er det 
greit å ha det som regel eller vane slikk at man ikke mister formen helt etter en ny 
nedstengning av landet. Så sånn sett er energinivået mitt godt balansert og regulert i 
forhold til den gjennomsnittlige ungdommen, men det store problemet er mitt inntak av 
kjøtt. Det kan fort bli 2/3 dager i helgene der man spiser rødt kjøtt. Jeg vet det er etisk feil, 
men jeg velger dessverre og trykke det i meg allikevel.

Den andre uken vil bestå av et vegetariansk kosthold der kjøtt er strengt forbudt, andre uke 
vil også bestå av samme fysiske tester og analyser der jeg sammenligner de ulike 
resultatene for å sjekke om det vegetariske kostholdet har en positiv eller negativ påvirkning 
på meg. Det vil i begge ukene bli gjennomført en joggetur på rundt 6 km der tiden skal bli 
tatt. Tiden er i bunn og grunn det viktigste, men restitusjonsevnen og energinivået er også 
en viktig faktor som skal sammenlignes.
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Det vil alltid være kritikere som vil be deg unngå ulike ting, men etter å ha prøvd dette 
nye kostholdet har jeg følt meg mye «piggere» og opplagt. 
Jeg er ikke like trøtt om morgningen som jeg vanligvis er.
Etter skolen har det vanligvis vært å ta seg en såkalt «powernap» på sofaen fordi jeg er 
helt utmattet får å så våkne 1 time før treningen på ettermiddagen. 
Dette har ikke vært nødvendig  under uken som vegetarianer. Samtidig har jeg prestert 
bedre i ulike fysiske aspekter, jeg kan dessverre ikke bevise at det vegetariske kostholdet 
har vært den utgjørende faktoren, men jeg liker å tro det

Selv om jeg ser at et vegetarisk kosthold har flere positive bivirkninger på flere daglige 
aspekter vil jeg ikke velge å bli vegetarianer. 
Jeg vil derimot være mer bevist på kostholdet mitt og bytte rødt kjøtt med andre 
alternativer. 

Den store fryktene er å bli underernært i løpet av uken jeg skal spise vegetar. I teorien skal 
det være fullt mulig å få i seg mer enn nokk av de ulike nødvendige næringsstoffene. 
Karbohydrater og fiber får vi ofte i oss gjennom grønnsaker, rotfrukter osv. Proteinene er 
det folk flest frykter å få mangel av, men det finnes mange gode vegetariske alternativer 
som inneholder proteiner. Her finner vi blant annet brokkoli, bønner, egg, erter, nøtter, frø, 
kornprodukter, soyabønner og soyaprodukter har et høyt proteininnhold og ulike 
meieriprodukter. 

Som tabellen under viser har jeg faktisk fått i meg det jeg skal under uken som vegetarianer, 
dette gjør jeg ikke i løpet av en vanlig uke som tabellen til venstre viser.
I løpet av uken som vegetarianer har det meste føltes lettere og bedre. Jeg har i løpet av 
uken hatt et mye mer regulert blodsukker som har en rekke positive bivirkninger. Jeg ville 
vanligvis etter skolen måtte ta en «powernap», men i uken som vegetarianer har ikke dette 
vært nødvendig. Dagene har vært enklere og fordi jeg ikke har hatt noen powernap etter 
skolen har jeg fått 1 til 2 timer ekstra som jeg kan velge å disponere og bruke på 
skoleoppgaver eller ærender. 

I løpet av en hver uke har jeg 5/6 treninger. Evnen til å hente seg opp i løpet av under 24 
timer går som regel greit, men jeg har ofte hørt at evnen til å restituere blir enda bedre som 
vegetarianer, jeg skulle ønske dette stemte, men jeg kan ikke si at jeg har opplevd at evnen 
til å restituere har blitt noe bedre.

Under de to ukene skulle det bli gjennomført to joggetur på 6 km der det skulle bli tatt tid. 
Tiden på første uke var 26.05. Tiden på andre uke som vegetarianer var 23.47, Disse tidene 
kan ha vært påvirket av dagsformen samtidig som den kan ha vært påvirket av kostholdet, 
jeg kan dessverre ikke bevise hvilken av disse faktorene som utgjorde forskjellen, men jeg 
liker og tro at det er det vegetarianske kostholdet som har vært dem store faktoren. 

I løpet av den vegetarianske uken har jeg også spart miljøet får omtrent 19kg co2. hadde jeg 
valgt å «konvertert» og blitt vegetarianer hadde jeg spart miljøet får omtrent 912kg co2. 
dette er helt enorme tall, det tilsvarer oppimot et tonn co2. 


