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Om foreningen HePla

• Leger, ernæringsfysiologer og andre utdannet innen helse og ernæring 

• Plantebasert kosthold ut fra et helseperspektiv

• Plantebasert kosthold har mange godt dokumenterte helsefordeler og 
kan løse vår tids viktigste utfordringer

hepla.no
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Plantebasert kosthold har mange godt 
dokumenterte helsefordeler.

Men hvordan kan man spise mer 
plantebasert? 

Slik at man får et sunt og variert kosthold?

Og et kosthold som er lett å sette sammen?

Mer salat og like mye kjøtt? Nei…



Kostholdets betydning for helse

Helsefordeler ved plantebasert kosthold: forskning, norsk statistikk og norske offentlige 
publikasjoner

Politiske interesser – omsetningsloven, generisk reklame, milliardsubsidiene gjør kjøttet billigere

Retter og matvarer

Næringsstoffer



Hva er et plantebasert kosthold?

Baseres på helt vanlige, norske råvarer: 

fullkorn som havre, bygg, hvete, 

belgvekster som erter, bønner og linser, 

nøtter og frø, 

all slags grønnsaker, 

frukt og bær



Juletips

• Noen menyer lager nøttesteik og 
vegisterkaker på bestilling – spør DIN 
Meny

• Sjekk hepla.no for enklere oppskrifter 
og tips



Kjøttfri jul uten stress? Frysedisker







Havrefløte og soyafløte til julegrøt og dessert



Det ER godt dokumentert at usunt kosthold koster liv, helse, 
livskvalitet, store utgifter for samfunnet

• Flere rapporter, oppsummeringer og 
evalueringer

• Global Burden of Disiease

• Sunnere kosthold kan forebygge 
«cardiabesity» og flere typer kreft

hepla.no



Se side 28, Sykdomsbyrden i Norge i 2016



44,5% for tidlige dødsfall skyldes atferd





Et mer plantebasert kosthold 
kan bidra til å:

www.hepla.no

Holde sunn 
vekt, 

redusere 
kolesterol, 

forebygge kreft, 

forebygge 
hjerte-

karsykdom,

forebygge 
diabetes type 2 



Rune Blomhoff, professor i 
ernæring ved UiO, vil leder 
arbeidet med NNR 2022
Har utgitt boken Mat mot kreft



Statens fagråd, 2011

Nasjonalt råd for ernæring, Helsedirektoratet, 2011
Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer – Metodologi og vitenskapelig 
kunnskapsgrunnlag

«Det anbefales et kosthold som hovedsakelig er plantebasert, og som 
inneholder mye grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk, og begrensede 
mengder rødt kjøtt, salt, tilsatt sukker og energirike matvarer.»

Les mer på hepla.no - siter, del og kopier!

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/400/Kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer-metodologi-og-vitenskapelig-kunnskapsgrunnlag-IS-1881.pdf


Hepla.no



Samfunnsgevinsten av å følge rådet om mindre
kjøtt og mer plantekost = noen milliarder kroner 
per år



EAT-Lancet-rapporten, eatforum.org



Mer belgvekster, nøtter, grønt og frukt. 
Mindre rødt og bearbeidet kjøtt, og smør
(Nordic Council of Ministers, NNR-2012)
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Godt sokumentert: 
Et (mer) 
plantebasert 
kosthold kan 
forebygge og 
behandle flere 
sykdommer



Belgias nye kostholdsråd





Potential health hazards of eating red meat

Potential health hazards of eating red meat, Volume: 281, Issue: 2, Pages: 106-122, First published: 06 September 2016, DOI: 
(10.1111/joim.12543) 
Journal of Internal Medicine  Volume 281, Issue 2, pages 106-122, 6 SEP 2016 DOI: 10.1111/joim.12543
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12543/full#joim12543-fig-0002

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.2017.281.issue-2/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12543/full#joim12543-fig-0002


Plantebasert kan 
løse vår tids viktigste 
utfordringer

• Helse

• Miljø

• Bærekraftig 

• Dyreetikk

hepla.no 



HVA er et plantebasert 
kosthold? 

Fra middelhavs til vegansk
Lite eller ingen mat fra dyr



hepla.no 



Middelhavskosthold: en god del mindre kjøtt 
og meieri enn i norsk kosthold

hepla.no 



Matvaregrupper

• Fullkorn

• belgvekster – erter, bønner, linser

• grønnsaker

• frukt og bær 

• sunne fettkilder som rapsolje, 
nøtter og kjerner, ev. litt 
kokosolje

Les mer på hepla.no - siter, del og kopier!



Alt dette vokser I Norge:

• Erter og bønner

• Flere typer kål

• Rotgrønnsaker

• Epler, pærer, plommer, bær

• Havre, hirse, bygg, rug, 
hvete

Dyrkningen kan mangedobles

hepla.no 
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En del mindre kjøtt, egg og
meieriprodukter enn i et 
typisk norsk kosthold

Lite eller ingen mat fra dyr

Mesteparten næring kommer
fra planteriket

hepla.no 



Hva er et sunt plantebasert kosthold? 
Plant based whole foods - hel mat

• I lite bearbeidet form – hel, ikke-raffinert plantebasert mat, plant based
whole foods, som belgvekster, grønnsaker, frukt, bær, fullkorn, nøtter

• Alle de mange sunne plantestoffene er bevart

• Karbohydrater, fett og protein kommer samtidig, i balansert mengde

• Olje, isolert protein, sukker er eksempler på ikke-hel, eller raffinert, mat

• Fullkornsmel – hel mat, hvit mel – litt raffinert

Les mer på hepla.no - siter, del og kopier!



Ferdigmat – vegansk «kjøtt» ER 
sunnere enn kjøttpølse. Lite mettet 
fett, ingen skadelige stoffer fra kjøtt

• Oumph!

• COOP sine vegetarburgere med flere

• Rema – Meatish

• Bønneburgere er hel mat, sunnere enn proteinprodukter

• Ferdigprodukter av kjøtt frarådes av 
verdens ledende kreftforskere (grunnet 
økt kreftrisiko) – dette gjelder ikke 
veganske pølser eller soyakjøtt

Les mer på hepla.no - siter, del og kopier!



hepla.no 

Kutter ut kjøtt? Med belgvekster får man nok 
jern, sink og aminosyrer (protein)



Belgvekster er 
billig!

hepla.no 



Mindre kjøtt – mer belgvekster

• Anvendelig – i salat, gryter, supper, pure, mos, 
pate, postei, osv.

• Erstatt (halvparten av) kjøttdeig 
med bønnemos

• Bønner, erter, kikerter, linser, gjerne soya

• Proteinkvaliteten er bra, mye lysin (essensiell 
aminosyre) som det ikke er så mye av i korn

• Mettende, fiberrikt og helsefremmende







6 sunne middager av belgvekster

• Mandag: fullkornswrap med bønner/linser, 
avokado og grønnsaker

• Tirsdag: linsegryte – rød eller grønn

• Onsdag: salat med bønner og 
poteter/ris/pasta, med grønnsaker og saus 
til 

• Torsdag: suppe med kål og hvite bønner

• Fredag: taco med bønnestuing

• Lørdag: wok med soyakjøtt eller kikerter, 
grønnsaker og brun ris



Mye sunn
ferdigmat I 
frysedisken

hepla.no 



Pålegg: hjemmelagd og fra butikk

• Hjemmelagd: Bonderups leve-postei

• Sjekk Veganmisjonen.com, søk pålegg

• Fra butikk: Plantego’, peanøttsmør, hummus, Vegetardag









•Hummus

•Bønnepate

•Pesto

•Økologisk peanøttsmør 
(minimalt med salt, ingen 
sukker)

•Hjemmelaget nøttesmør





Kjøttfri jul uten stress? Frysedisker



Erstatt egg med kikertmel eller tofu
veganeren.com



Bakst uten meieri eller egg
vegetarbloggen.no eller hepla.no



Istedenfor ku-
melk og yoghurt

• Havremelk

• Soyamelk

• Soyayoghurt



Like mye kalsium og vit D som det er i ku-melk 



Havrefløte
havremelk



Oppskrifter og oversikter

•Vegetarbloggen.no
•Veganmisjonen.com
•Veganeren.com



Får man nok næring uten kjøtt og melk hver dag?
(Også hvis man kutter ut alle matvarer fra dyr, kan man fortsatt få nok næring)



Anbefaler norske kostholdsråd å spise 
kjøtt?

Helsenorge.no, søk på vegetar eller vegan



Anbefaler norske kostholdsråd å spise kjøtt?

Nei
Av animalske matvarer anbefales kun: 

• Litt magre meieriprodukter (kan erstattes med beriket platemelk, obs 
jod)

• Og 2 – 3 middager med fisk, mager og fet



EAT-Lancet-rapporten, eatforum.org



hepla.no 
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Vegansk kosthold  –

vit B12!

• Gravide, ammende og barn under 2 
år – bør få marine omega-3, fra 
algeolje

• Kalsium – beriket plantemelk 

• Selen paranøtter, linser

• Vit D og jod gjelder mange nordmenn

hepla.no 



VEG1 – utviklet for veganere. Vit D, B12, jod 
og selen. Kan bestilles på nettet

Les mer på hepla.no - siter, del og kopier!









Protein

• Finnes i alle planter
• Belgvekster er spesielt rike på protein, 

samt jern og sink
• Erter: dyrkning i Norge kan mangedobles
• Korn og belgvekster utfyller hverandre 

når det gjelder aminosyrer
• Norske menn spiser omtrent dobbelt så 

mye protein som de behøver



EAT-Lancet-rapporten, eatforum.org



Jern

• Belgvekster

• Korn, spesielt havre, o.a. planter

• Jern fra planter tas godt sammen med 
grønnsaker, frukt og bær

• Havre med bær, nøtter og soyayoghurt er 
spesielt næringsrikt og sunt

• Kun 20% jern i norsk kosthold kommer fra 
kjøtt, mesteparten kommer med korn og 
grønnsaker



Omega-3: en - to spiseskjeer
rapsolje per dag

Les mer på hepla.no - siter, del og kopier!



Omega-3 (hvis man 
kutter ut fisk)

• Gravide, ammende og barn 
under 2 år behøver marine 
omega-3, som i fisk og algeolje

• Andre behøver kun landbaserte 
omega-3, som i rapsolje, 
grønnsaker, bær, nøtter og 
kjerner

• (plantebasert kosthold betyr 
ikke å kutte ut fisk)



Hva med omega-3 fettsyrer?

• Ifølge Nordiske ernærings-anbefalinger og Helsedirektoratet bør 0,5 % av 
energi komme fra omega-3 fra planteriket ALA (alfa-linolensyre) og totalt 3 
% av energi bør komme fra flerumettede fettsyrer, både fra omega-3 og 
omega-6:

• «Linolsyre (n-6) og alfa-linolensyre (n-3) er essensielle flerumettede 
fettsyrer og bør bidra med minst 3 prosent av energiinntaket, inkludert 
minimum 0,5 energiprosent alfa-linolensyre.

• I kostholdet til gravide og ammende bør essensielle fettsyrer bidra med 
minst 5 energiprosent, inkludert 1 energiprosent n-3 fettsyrer, hvorav 200 
mg per dag bør være dokosaheksaensyre (DHA)»

• http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-
aktivitet/Publikasjoner/anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet.pdf

hepla.no 

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet/Publikasjoner/anbefalinger-om-kosthold-ernering-og-fysisk-aktivitet.pdf


Kostråd 2014

hepla.no 



Omega-3: to spiseskjeer rapsolje per dag
Har du behov for 2000 kilocalorier per dag bør du få i deg 10 kilocalorier fra omega-3 fra

plantekilder dvs.1,3 gram omega-3, noe som tilsvarer 1,5 spiseskje rapsolje. 
100 gram rapsolje inneholder 8 - 11 gram omega-3

hepla.no 



Kalsium (hvis man kutter 
ut meieriprodukter)

• Variert plantekost

• Berikede soyamelk, havremelk, 
soyayoghurt o.l. – like mye 
kalsium som i kumelk



Soyamelk vs. kumelk

• Like mye protein, vitamin D, B2 og kalsium som i kumelk, 
nok vitamin B12, men mindre sukker og kalorier

• Null sukker – i mots til ku-melk (laktose)

• Østrogenhermere i soya – ikke den samme virkningen som 
ekte kjønnshormoner. Kun halvparten av effektene, og 
svakere

• Normale mengder soya gir ikke «feminisering» hos menn

• Store mengder soya (f.eks. tre liter soyamelk per dag) kan gi 
ømme bryster hos noen menn - forbigående

• Melk inneholder hormoner som naturlig finnes i biologiske 
væsker til pattedyr



Jod

• 80 % norske gravide får i seg altfor lite jod

• Er 80% norske gravide veganere?

• VKM, beriking



hepla.no 

Oppskrifter: 

• Vegetarbloggen.no

• Veganmisjonen.com

• Veganeren.com





Juletips

• Noen menyer lager nøttesteik og 
vegisterkaker på bestilling – spør 
DIN Meny

• Sjekk hepla.no for enklere 
oppskrifter og tips



Kjøttfri jul uten stress? Frysedisker







Takk for oppmerksomheten og
God Jul!


