
Vegetarkost: 

helse, miljø og dyreaspekter 

 

 

Lars T. Fadnes 

Centre for International Health 

http://presentations.fadnes.net  

http://presentations.fadnes.net/


Forskning på mat 

• En del forskning er hentet fra tverrsnittsstudier i 
befolkninger 
– Må vanligvis tolkes med stor forsiktighet 

 

• Noe er hentet fra oppfølgingsstudier 
(kohort/prospektive studier) 
– Må vanligvis tolkes med noe forsiktighet 

 

• Noe fra kontrollerte studier  
– viser effekten av enkelttiltak 

– Generelt de mest solide studiene 



Dietter 

• Mange ulike dietter 

– Lavkarbo 

– Atkins dietten 

– Blodtypedietten 

– Ananasdietten 

– Middelhavsdiett 

– Vegetar 

 

• Gir ”rene dietter” hele svaret på hva som er mest 

helseeffekt? 



Vegetarkosthold 

• Helseaspekter 

• Miljø- og klimaaspekter 

• Hensyn for andre arter 

• Global matsikkerhet 

 



Helseaspekter 

 



Hjerte- og karsykdom 

• Animalske produkter inneholder ofte en betydelig andel 
mettet fett  
– Risikofaktor for hjerte- og karsykdommer  

– Vegetarkosthold gir lite av risikofaktorene  
• inneholder også andre stoffer som minsker kolesterolnivået  

– Antioksidantene og andre plantestoffer (lycopene etc) 

• Totaleffekten: betydelig reduksjon i risiko for hjerte- og karsykdom  
– opp til 57% reduksjon blant de som har levd uten dyreprodukter hele livet  

• Studier viser: vegetarmat gradvis kan reversere problemer med 
åreforkalkning (aterosklerose)  

• Vegetarianere har gunstigere blodtrykk 



Vekt 
 

• Overvekt er forbundet med helsemessig risiko og er en faktor i 

mange livsstilssykdommer 

 

– Overvekt er sjeldnere blant vegetarianere enn befolkningen for 

øvrig  

 

– Gjennomsnittlig er vegetarianere betydelig slankere enn de som 

også spiser kjøtt 

 

– forskjell på 7 kg hos menn og 3 kg hos kvinner  

• vegetarianere ligger ofte nær opp til idealvekt  

• i all hovedsak er relatert til kostholdet 

• den samme gunstige effekten ser man hos barn 

 



Diabetes 

• Vegetarisk mat  

– minsker risikoen for diabetes type 2  

 

– Bidrar vanligvis til bedre blodsukkerkontroll hos de som allerede 

har fått sykdommen 

 

– Vegetarkost oftest en gunstig balanse mellom fett, proteiner, 

karbohydrater og fiber 

 

– høyt inntak av proteiner for eksempel hos små barn ser ut til å 

være uheldig og øker risikoen for overvekt 



Mat og kreftrisiko 

• Grønnsaker og frukt inneholder ulike stoffer som beskytter mot 
enkelte typer kreft  

 

• Kjøtt er en risikofaktor for enkelte typer kreft 

 

– Forskjellen er størst for tykktarmskreft  
• risikoen er flere ganger større hos dem som spiser kjøtt sammenlignet med 

de som ikke gjør det 

• Tykktarms- og endetarmskreft er en av de hyppigste kreftformene i Norge  
– (3861 tilfeller i Norge i 2011) 

 

– Prostatakreft  
• hyppigste kreftformen hos menn 4978 tilfeller i 2011 

• sett en gunstig effekt av vegetarisk kosthold 

 



Livslengde 

• Mange studier tyder på at vegetarkost bidrar til økt livslengde og 

reduserer risikoen for død fra flere sykdommer 

 

• Å være vegetarianer ser også ut til å være forbundet med god 

mental helse 

 



• "Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag” 

 

• ”Begrens mengden bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt." 

 

– Helsedirektoratets kostholdsråd, 28.01.11 



Får jeg næringsstoffene jeg trenger i 

vegetarmat? 

– Proteiner 

• Essensielle aminosyrer 

– Kalsium 

– D-vitaminer 

– B-vitaminer 

– Jern 

– Essensielle fettsyrer 

– Andre mineraler og sporstoffer 

 



Proteiner 

• Ikke vanskelig å få nok proteiner dersom man har et 
normalt og variert vegetarisk kosthold 

 

• Man trenger heller ikke tenke på å "kombinere" ulike 
proteinkilder i samme måltid for å få de ulike essensielle 
aminosyrene 

 

• Det finnes proteiner med alle de essensielle 
aminosyrene i grønnsaker 
– Proteinrik plantemat er f.eks. nøtter, bønner, kornprodukter og 

soyaprodukter (inkludert tofu) 

 

– Også idrettsutøvere får dekket sitt noe høyere proteinbehov 
utmerket på vegetarmat (anbefales ca 1 g/ kg kroppsvekt/døgn) 



Kalsium 

• Kalsium er viktig bl.a. for en god beinbygning 

 

– Et variert vegetarisk kosthold inneholder en god del kalsium  

 

– Belgfrukter, tofu, fullkornsprodukter, grønne bladgrønnsaker, 

nøtter (spesielt mandler) og frø er særlig rike på kalsium 

 

– Å berike matvarer med viktige vitaminer og mineraler  

• har lenge vært vanlig for flere animalske produkter 

• nå også vanlig i flere vegetariske produkter 

• soyamelk, havremelk og rismelk er vanligvis beriket med bl.a. kalsium 

 



D-vitamin 

• D-vitaminer får man først og fremst når huden utsettes for solskinn  

 

• De fleste anbefales å ta D-vitamin tilskudd i vinter-månedene, særlig 
blant dem med mørkere hud 

– Gjelder både ikke-vegetarianere og vegetarianere 

 

• Omdanningen av sollys til D-vitamin varierer fra person til person, det 
kan derfor være lurt å spise og drikke som er beriket med D-vitamin 
(soyamelk, havremelk) eller ta kosttilskudd 

 



Jern 

• Jern fra grønnsaker tas opp godt sammen med 
C-vitaminer  

 

• Bær og frø er særlig jernrike, som mørkegrønne 
bladgrønnsaker (spinat, persille etc.), tørkede 
aprikoser, sesamfrø og solsikkefrø, korn, 
havregryn, og flere bønner 

 

• Mange vil allikevel trenge jerntilskudd blant både 
vegetarianere og ikke-vegetarianere 



Essensielle fettsyrer 

• De essensielle fettsyrene som kroppen ikke kan lage selv må inntas fra 
maten 

– Omega-6 og omega-9 finnes i mange ulike planteoljer, nøtter og frø 

 

– Omega-3 finnes også i mange vegetabilske kilder i mindre doser 
• Noen kilder er svært rike på omega-3 som for eksempel linfrøolje, som inneholder 

over 50 % omega-3 

 

– Algeoljer inneholder mye av lange og svært gunstige omega-3-
fettsyrer (DHA og EPA).  

• Fisker inneholder disse fordi de spiser alger 

• Algetilskudd som «Opti 3 omega, V-pure algae" og DEVA Vegan omega-3 DHA) 
kan gjøre et allerede gunstig kosthold enda bedre 

• Et godt vegetarisk kosthold vil gi mindre åreforkalkninger fordi fettsyre-
sammensetningen i kostholdet vanligvis er bedre enn hos de som spiser kjøtt 



B12 

• Vitamin B12 produseres av bakterier 
– Mange dyr i naturlige omgivelser får i seg dette vitaminet gjennom jord eller vann 

– Flere dyr, inkludert mennesker, produserer noe B12 i tarmen, men det 
interne opptaket av B12 er ofte lavt hos mennesker  

• Hos mennesker i dag er dette derfor ikke en trygg kilde for B12 

 

– Økologiske grønnsaker kan inneholde B12 i små doser (fra jord). Det 
samme gjelder visse algeprodukter, men dette er heller ikke sikre kilder 
til B12 i vårt samfunn 

 

– Også mennesker som spiser animalske produkter får B12-mangel i 
oftere enn man tidligere har trodd 

 

– Et trygt og enkelt tiltak er å benytte seg av produkter som er beriket med 
B12 (f.eks. soyamelk og havremelk) eller kosttilskudd (f.eks Veg 1) 

 

– Vitamin B12 er sannsynligvis det viktigste å passe på at man får 
tilstrekkelig av gjennom berikete produkter eller tilskudd når man spiser 
vegetarkost 



Får jeg næringsstoffene jeg trenger i 

vegetarmat? 

• Kort oppsummert: 

– et variert vegetarisk kosthold som inkluderer 

kornprodukter, belgfrukter (som bønner, linser, kikerter 

etc) i tillegg til soya-, havre- eller rismelk (som er beriket 

med vitamin B12 og kalsium), frukt og grønnsaker, vil 

dekke de viktigste aspektene for et godt kosthold 

 

– For de som vil optimalisere kostholdet, kan man også ta 

f.eks. algebasert omega-3 og tilskudd som f.eks. Veg1  



Bill Clinton: 
"Jeg spiser så godt som bare plantebasert mat; belgvekster, 
grønnsaker, frukt. Det forandret hele metabolismen min, jeg gikk ned 
24 pund og fikk omtrent den vekten jeg hadde som student.  

 

Men jeg gjorde det av en annen grunn: Etter å ha tatt en bypass-
operasjon for et infarkt, fikk jeg vite at kolesterolet bygde seg opp på 
nytt. Og heldigvis kan jeg ta dette valget; jeg vil ikke at det skal skje 
igjen!  

 

Jeg begynte å lese om disse tingene, og fant ut at  82 % av pasientene 
som hadde gått over til en plantebasert diett, hadde blitt friskere av seg 
selv, arteriene deres renset seg. Jeg ville være del av dette 
eksperimentet, jeg ville se om jeg kunne bli en av de som hadde en 
selv-helende mekanisme.« 

 

Bill Clinton 
(tidligere president av USA) 



Er toppidrett forenlig med 

vegetarkost uten dyreprodukter? 

 



Idrettsutøvere på plantekost 

– Carl Lewis  

• vant hele 9 olympiske gullmedaljer, sier selv at karrieren hans tok 
av da han la om til et vegansk kosthold 

– Edwin Moses  

• Hekkeløperen var ubseiret i en 10-års periode og vant hele 107 
finaler i 400-meter på rad (inkludert verdensmesterskap og 
olympiske mesterskap).  

– Dave Scott  
• Den legendariske ironman triathlon vinneren som har vunnet hele 6 verdens-

mesterskap i ironman triathlon som kanskje er den mest krevende 
sportsgrenen av alle. Han spiste utelukkende vegansk kost under perioden 
da han konkurrerte.  
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– Martina Navratilova 
• som mange mener er tidenes beste kvinnelige tennisspiller, føyer 

seg også inn på listen over vegetarianere i toppidretten  

– Murray Rose  
• Svømmeren var den yngste som vant 3 olympiske gullmedaljer i 

samme mesterskap i en alder av 17 år, og levde på en streng 
vegetardiett fra 2 års alder 

– Viswanathan Anand  
• Sjakkspiller som har vunnet verdensmesterskap flere av de siste 

årene 

– Paavo Nurmi  
• Finnen var blant tidenes beste mellom- og langdistanseløpere med 

9 olympiske gullmedaljer. For de som bekymrer seg for tidlig 
pensjonsalder og aldrin 

– Fauja Singh 
• tidenes eldste maratonløper, er vegetarianer. I 2011 fullførte han 

maraton i en alder av 100 år.  
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• Patrik Baboumian  
– Vegetarianeren er kåret til Tysklands sterkeste mann 

og har verdensrekord i løfting av tyngste tømmerstokk 
(i vektklassen under 105 kg). I 2009 hevet han en 
tømmerstokk på 190 kg over hodet. Han løfter for øvrig 
215 kg i benkpress, 360 kg i markløft og 310 kg i 
knebøy 

 

• Bill Pearl  
– ble kåret til det 1900-tallets ”World’s Best-Built Man of 

the Century” og ”Mr. Universe” hele 4 ganger. (Det kan 
for øvrig nevnes at flere av kvinnene som har vunnet 
Miss Universe også er vegetarianere).  

 

• Hannah Teter  
– Snowboardstjernen som tok OL-gull i 19 års alder  
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• Ved aktivitet mellom 1 og 4 timer ved ca 70 % av maksimal kapasitet vil ca 
50–60 % av forbrennningen komme fra karbohydrater (Rodriguez et al.) 

 

• Den andre hovedkilden til energiforbrenningen er fett, i tillegg til noe fra 
proteiner og kreatin (sistnevnte særlig ved svært høy intensitet over kort tid) 

 

• Ved høyere aktivitetsnivå øker andelen karbohydrater som forbrennes mens 
andelen fett som forbrennes økes ved lavere intensitet 

 

• Etter idrettsøkter kan det lønne seg å fylle opp med energi hvis ikke målet 
er å gå ned i vekt, men opprettholde vekt og muskelmasse. I denne fasen 
kan noe mer karbohydrattett kost samt noe mer protein enn normalt være 
gunstig 

 

• Anbefalt karbohydratinntak er ca 60 % av energiinntaket, noe som gjerne 
tilsvarer ca 4–5 gram/kg kroppsvekt per dag (American Dietetic Association, 
Dietitians of Canada, og the American College of Sports Medicine).  

 

• Tilsvarende anbefales det at ca 20–35 % av energiinntaket kommer fra fett, 
noe som tilsvarer ca 1 gram per kg kroppsvekt 
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• Anbefalt proteininntak for idrettsutøvere er ca 1.3–1.8 
gram protein per kg kroppsvekt per dag  
– Rodriguez et al., American Dietetic Association, Dietitians of 

Canada, og the American College of Sports Medicine) 
– For mange vil dette tilsvare ca 100 gram per dag. Dette gjelder særlig 

for de som driver utholdenhetsidrett, mens flere andre idrettsgrener vil 
trenge mindre enn dette (normalt anbefalt inntak er ca 1 gram/ kg/ dag).  

– Det er lite som tyder på at proteininntak over de anbefalte mengdene 
har fordeler  – verken for idrettsprestasjoner eller for helsen for 
øvrig. 

– Trener en mye trenger en naturligvis også mer energi enn når man 
trener mindre 

• Nøtter, kjerner, gode matoljer, avokado, tørket frukt og lignende er eksempler på 
matvarer som kan gi et godt energipåfyll. Det kan lønne seg å ikke innta store måltider 
mindre enn 3–4 timer før intens aktivitet. 
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• Under lengre økter på over en time kan det gjerne inntas noe 
karbohydratholdig/sukkerholdig drikke 

• I tillegg kan det være lurt å innta en del kort tid etter trening for å 
gjenoppbygge glykogenlagrene i musklene 

– Soyamelk melk med tilsatt sukker (for eksempel med vaniljesmak) er en drikk 
som kan egne seg godt til å gjenoppbygge energilagrene etter en hard 
treningsøkt 

– Ved lange, intensive treningsøkter når det er varmt, tapes ofte noe mer salter 
gjennom svette. Enkelte ganger kan man da ha behov for noe saltpåfyll 

– Kalsiumbehovet er også noe økt hos de som trener mye og det er derfor en 
fordel med et godt inntak av dette, noe man får gjennom for eksempel beriket 
soyamelk, havremelk, mandler og grønne grønnsaker som brokkoli og kinakål 



• Jernbehovet øker også noe ved trening og særlig ved langdistanseløping. Til tross for at man 
spiser mye jernholdig mat er det en del som får lav blodprosent både blant vegetarianere og blant 
de som spiser kjøtt (Craig 2009). En del grønnsaker, bær og frø er særlig jernrike, som 
mørkegrønne bladgrønnsaker (spinat, persille etc.), tørkede aprikoser, sesamfrø og solsikkefrø. 
Også korn, havregryn, og flere bønner inneholder jern. Jerntilskudd kan være gunstig for noen, 
men dette anbefales kun dersom man har målt jernnivået hos lege fordi svært høye jernlagre er 
skadelig for kroppen.  

• Det finnes for øvrig en mengde produkter på markedet som hevder å forbedre prestasjonene til 
idrettsutøvere. De fleste av disse har ingen dokumentert effekt og flere av disse har også direkte 
skadelige effekter. Det finnes et par unntak fra dette. For høyintensitetsutøvere som driver med for 
eksempel sprint eller vektløfting, ser det ut som at kreatintilskudd kan gi en viss prestasjonsøkning 
(Rodriguez et al.). Kaffe er for øvrig også forbundet med noe økning i prestasjoner. 

• Selv om det kanskje kan virke selvfølgelig, er det viktig å ikke glemme å opprettholde en passe 
væskebalanse. Dette kan gjerne gjøres ved å drikke passelige mengder under lengre 
treningsøkter samtidig som man bør drikke omtrent samme mengde etter treningsøkter som man 
har gått ned i vekt. 

• For de som vil lære en del mer om ernæring og trening, kan boka Thrive: The Vegan Nutrition 
Guide to Optimal Performance in Sports and Life av Brendan Brazier anbefales. Bloggen 
VeganLife av Pernilla Berg gir også gode tips om både ernæring og langdistanseidrett.  

• Et vegansk kosthold er med andre ord et ypperlig utgangspunkt for folk i aktivitet – enten det 
skulle være på mosjonist eller elitenivå. Dette gjelder både for utøvere på sprint- og langdistanser, 
utøvere som driver med presisjonsidrett, bodybuilding eller mentalt krevende idretter. 
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• “Faktisk var mitt beste år 

innen baneidrett det første 

året jeg spiste vegansk.” 

– Carl Lewis 

 (vinner av 9 olympiske 

gullmedaljer i friidrett) 



Hva med barn og gravide? 

• Et variert hel-vegetarisk kosthold gir kroppen alle nødvendige 

næringsstoffer, men under graviditet og amming øker behovet for 

mange av næringsstoffene og det er viktig at man da er ekstra 

påpasselig med hva man spiser  

 

– Spesielt øker behovet for folat, jern, essensielle fettsyrer og ulike 

vitaminer 

 

– Et godt og variert hel-vegetarisk kosthold bør inneholde mye belgfrukter, 

fullkornsprodukter, grønnsaker og frukt, nøtter og frø 



• Folat 
– Alle gravide blir anbefalt å ta folattilskudd i det første trimesteret av svangerskapet for å 

forebygge ryggmargsbrokk hos barnet. Et kosthold fritt for animalske produkter med høyt 
inntak av grønnsaker innholder mye folat (ofte mer enn ikke-vegetarisk kost), men det er i 
dag anbefalt at man tar tilskudd for å være på den sikre siden. Folattilskuddet burde tas fra 
man planlegger å bli gravid og de første 3 månedene av svangerskapet. 

 

• Jern 
– Under svangerskapet øker behovet for jern betraktelig parallelt med at kroppens blodvolum 

øker fra ca. 4 liter til 5,5 liter 

– De viktigste vegetariske jernkildene er belgfrukter, fullkornsprodukter (spesielt hirse og 
havre), tomatpuré, grønne bladgrønnsaker som spinat og tørket frukt som aprikoser, fiken, 
dadler og rosiner 

– Inntak av C-vitamin sammen med jern øker opptaket betraktelig, mens koffein hemmer 
opptaket noe 

– Til tross for at man spiser mye jernholdig mat er det mange gravide som får lav blodprosent – 
også blant de som spiser kjøtt. Derfor måles blodprosenten jevnlig under svangerskapet, 
som regel ved hver svangerskapskontroll.  

– For mye jern er ikke gunstig giftig 

 



• Fettsyrer 
– Lengre fettsyrer (som EPA og DHA), er blant byggesteinene for hjernen og nervesystemet som fosteret 

trenger en del av 

– Det kan derfor være gunstig å innta disse fettsyrene (EPA og DHA) når man er gravid 

– Alger inneholder mye av disse 

– Det finnes ulike typer av tilskudd basert på alger som er spesielt laget for å dekke et stort behov for omega-3 
(f.eks. Opti 3 Omega, V-pure algae og DEVA Vegan omega-3). Dette blir tilsvarende som å ta tran, og kan 
gjøre et allerede gunstig kosthold enda bedre.   

 

• B12 
– Et godt inntak av B12 er viktig. Alle vegetarianere inkludert gravide og ammende bør ta tilskudd av B12 

siden B12 hovedsakelig dannes av bakterier og i liten grad finnes i planter. Dette kan sikres enten gjennom 
beriket mat slik som soyamelk og havremelk, eller ved å ta en et B12 kostholdstilskudd (som for eksempel 
Veg 1). B12 er kanskje det viktigste med tanke på kostholdet å være ekstra bevisst på for vegetarianere 

 

• D-vitamin 
– D-vitamin er viktig for å kunne ta opp kalsium i kroppen og har også positive effekter på immunforsvaret. D-

vitaminer overføres i relativt liten grad via morsmelken, så for de babyene som får lite sollys, noe som ofte er 
tilfellet i nordlige områder, anbefales det å gi spedbarn et tilskudd av D-vitamin dråper fra 4 ukers alderen 
(dråper laget fra lanolin er foreløpig det mest vegetar-vennlige på det norske markedet).  



• Kalsium 
– Litt høyere behov enn før svangerskapet 

 

• Sink 
– Sinkbehovet øker for gravide, og sink finnes i grønnsaker (kokte), soyaprodukter, nøtter og korn. Opptaket 

øker om man kombinerer sink med syrlige matvarer som f.eks. sitronjuice eller tomatsaus. Sink finnes også i 
de fleste multivitaminer. 

 

• Det finnes mange ulike typer mat man bør unngå som gravid 
– De fleste er av animalsk opprinnelse og vegetarianere som ikke spiser noen dyreprodukter sparer seg derfor for en del 

bekymringer 

– I følge Helsedirektoratet skal man unngå flere typer kjøtt som spekekjøtt, kjøttpålegg mot sluttet av holdbarhetstiden, dårlig kokt 
kjøtt, sel- og hvalkjøtt, mange ulike fiskearter over en viss størrelse, rakfisk, krabbe, skjell, fiskelever, samt flere typer oster 

– Disse matvarene kan inneholde mikroorganismer og giftstoffer som kan være skadelige for fosteret. Spesielt dioksiner og PCB 
oppkonsentreres oppover i næringskjedene og også i brystmelk hos de som ikke er vegetarianere [ 

– Her har vegetarianere en stor fordel 

– Det er anbefalt å vaske frukt og grønnsaker godt mens man er gravid 

 

• Anbefalt for gravide:  
– Multivitamin tilpasset vegetarianere (som også har folat, f.eks Veg 1) 

– Soyamelk, havremelk eller rismelk beriket med kalsium 

– Algetilskudd for ekstra gunstige omega-3 fettsyrer  



Små veggiser 

• Et vegetarisk kosthold egner seg også godt for barn. 

• Spedbarn: 
– Spedbarn bør fullammes til de er 6 måneder 

– Dette betyr i praksis at morsmelk alene er det gunstigste det første halvåret. Det er et lite unntak med tanke på at morsmelk alene 
er nok: D-vitaminer overføres i relativt liten grad via morsmelken, så for de babyene som får lite sollys, noe som ofte er tilfellet i 
nordlige områder, anbefales det å gi spedbarn et tilskudd av D-vitamin fra 4 ukers alderen. Deretter er det gunstig å gradvis 
introdusere annen mat og drikke samtidig som barnet fortsatt får morsmelk, gjerne opp til 1 til 2 års alder. Morsmelken har en 
svært gunstig oppbygning både med tanke på næringsinnhold, immunfremmende faktorer, vitaminer og mineraler [25-27]. For at 
morsmelken skal være best mulig, er det viktig at mor har et godt og variert kosthold, og får et godt inntak av vitaminer og 
mineraler [17]. Morsmelk har flere fordeler for barnet framfor morsmelkserstatninger [25-27], både med tanke på mindre risiko for 
allergier og sannsynligvis også bedre utvikling på sikt [23, 24, 28, 29]. For de få som ikke kan amme finnes det soyabaserte 
morsmelkserstatninger.  

• Fra 6 måneder 

• Om barnet ditt er fornøyd med bare morsmelk er det ingen grunn til å starte før seks måneder [21-24]. Er barnet 
derimot utilfreds og våkner oftere enn ca hver tredje time for å få mat om natten kan det være et tegn på at barnet 
trenger mer mat. Det første man burde prøve, er å øke melkeproduksjonen eller å gi morsmelkerstatning i tillegg, 
men det kan også være nødvendig å starte noe tidligere enn 6 måneder med fast føde. 

• Man kan gjerne starte med enkelte måltider med fruktpuré som most banan (som kan gis med teskje) i tillegg til 
måltider med morsmelk [22].  

• Man kan også gradvis introdusere grøt og middagsmat. Dette kan gjerne inkludere gode vegetariske kilder til 
proteiner som kokte linser, kornprodukter (i grøt, brød og lignende), moste bønner, tofu og moste kikerter eller 
peanøttsmør mikset sammen med frukt- eller grønnsakspuré. Mos gjerne kokte grønnsaker sammen med 
middagsmaten og varier med ulike typer.  

• Havregrøt et godt alternativ og er et av våre sunneste kornslag med høyt innhold av blant annet jern og fiber. Det 
ser ut til å være gunstig å også starte med glutenholdig grøt mens man enda ammer ettersom morsmelken 
beskytter mot allergi [30]. Etter hvert øker barnets jernbehov og grøt med ekstra jern anbefales. 

• Frukt er også populært hos de små. Man kan gjerne gi most banan, avokado eller eplemos. 

• 8-12 måneder 

• Nå kan barnet begynne å spise mye av den samme maten som resten av familien, men mange barn foretrekker at 
maten er noe mindre krydret. Det er også lurt å ha et lavt innhold av salt og tilsatt sukker. Dette er heller ingen 
ulempe for de voksne. 



Små veggiser: Fra ett år 

• Noen lurer kanskje på hvordan de skal holde fast ved et helt vegetarisk kosthold når 
barnet begynner i barnehagen og får servert måltider andre steder enn hjemme. I dag 
er det ofte mange barn som ikke kan eller vil spise det samme som alle andre på 
grunn av f.eks allergier og religion, og barn synes ofte det er ekstra stas å ha med 
seg og spise noe som de andre ikke har. De andre barna blir gjerne nysgjerrige på 
vegetarmat og de får gjerne litt ekstra oppmerksomhet. De fleste barnehager vil være 
fleksible i forhold til matservering og prøver så godt de kan å tilpasse seg ulike barns 
behov. Be dem om å kjøpe inn soya-, havre- eller rismelk som barnet kan drikke til 
maten. Det er ikke alltid like greit for ikke-vegetarianere å vite hvor de skal kjøpe ulike 
typer mat for barn som spiser vegetarisk, så det enkleste er at foreldrene kjøper inn 
litt forskjellig vegetarisk pålegg og middagsmat som for eksempel soyapølser som 
kan ligge i barnehagen. Populære pålegg for barn er most avokado, peanøttsmør, 
syltetøy, røkt mandel- og sesamtofu, soyaost, vegetarposteier (bønnepostei, 
nøttepostei, Tartex eller hjemmelaget) og hummus. Soyayoghurt er også supert å ha 
i matpakken. Husk å kjøpe inn soyais e.l. til bursdagsfeiringene i barnehagen. Til 
bursdagsfeiringer hos andre barn kan man ta med soyapølser og eventuelt bake en 
vegetarkake. 

• De fleste barn vil synes det er helt naturlig å ikke skulle spise dyr. Vær tydelig og 
ærlig med barna hvis de spør hvorfor dere spiser soyapølser istedenfor kjøttpølser. 
Husk at det er viktig å sørge for å ha gode og varierte matalternativer, slik at barna 
alltid kan glede seg over sin egen mat. 
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• "Hvis du peker på et lam og forteller et 

barn ”den der skal vi spise etterpå”, er 

barnets umiddelbare reaksjon at de tror 

de voksne er blitt gale..." 

 Tove Nilsen, forfatter 



Etikk og verdier 

 



Hensyn til dyr/andre arter 

• Burhøns som står i små bur og såkalt 
«frittgående høner» som står tett i tett opp til 9 
fugler per kvadratmeter på et fullsatt låvegulv 
– Ofte i flere etasjer 

– Langt fra å kunne tilfredsstille hønenes naturlige 
behov (høns er opprinnelig skogsfugler) 

 

• Også mye av det som drives av økologisk 
dyrehold er heller ikke verken særlig bærekraftig 
med tanke på ressurs- og arealbruk i motsetning 
til tilsvarende produksjon av grønnsaker 

 



 



 



 



Miljø og klima 

• Import av soya til dyrefôr var i 2010 på over 215.000 tonn 
– Mye av dette fra regnskogområder 

 

• Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning anslår at 15 % av norske 
klimagassutslipp er forårsaket av kjøtt- og melkeproduksjonen 

 

• Klimautslippene fra kjøttproduksjonen er også i Norge rundt 25 ganger 
høyere enn utslippene ved dyrking av tilsvarende mengder korn eller 
poteter 

 

• Norsk kjøttproduksjon og kjøttkonsum har klimautslipp i størrelsesorden 
som den norske bilparken 

 



Miljø og klima 

 

• Ser man globalt på dette er vannforbruket ved kjøttproduksjonen et av de 
største problemene ved næringen 

– produksjonen av kjøtt legger beslag på rundt 70 % av verdens vannforbruk  

– en ressurs det blir stadig større mangel på i globalt perspektiv 

 

• Om lag en tredel av verdens kornproduksjon og 90 % av verdens 
soyaproduksjon går i dag til fôr i kjøttindustrien 

– I mange tilfeller går rundt 90 % av energien tapt ved å spise produktene fra kjøttindustrien 
istedenfor grønnsakene en kunne dyrket på samme areal 

 

• Samtidig lider over en milliard mennesker i verden av matmangel og sult 

 



Solidaritet 

• Beitende husdyr er ofte svært ødeleggende for skjøre, regnfattige økosystemer i 
Afrika, og det økende antall familier som leter etter mat og vann til sine husdyr kan 
forårsake konflikter over knappe ressurser. Dette er ingen god situasjon verken for 
menneskene eller dyrene.  

 

• FNs mat og jordbruksorganisasjon (FAO) slår fast at så mye som 70 % av alle jord-
bruksarealer i verden blir brukt til oppdrett av husdyr. Samtidig bidrar dette med kun 
17 % av den energien som inntas i kostholdet globalt sett 

 

• Husdyroppdrett beslaglegger en stor mengde mat som ellers kunne gått direkte til 
mennesker eller vært brukt til jordbruksarealer og slik mettet mennesker.  

 

• Ernæringsmessig finnes det mange alternativer som kan bidra til et fullverdig 
kosthold. Et variert grønnsaksdominert kosthold med et bredt utvalg av bønner, 
kornprodukter, nøtter og spirer vil være et godt utgangspunkt ernæringsmessig og 
kan dyrkes i tilstrekkelige mengder til å brødfø verdens befolkning.  



 



 



Vegetarianer? Du er i godt selskap… 

 



Questions and comments 

 


