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• Hva er viktig å passe på når man blir 
veganer?

• Hvilke næringsstoffer må man vite om?

• Hvilke råvarer har mest næring? 

• Hvorfor er vegansk kosthold helsemessig 
forsvarlig?



Om foreningen HePla – Helsepersonell for 
plantebasert kosthold  (www.hepla.no)

• Helsepersonell som blant annet leger, ernæringsfysiologer – som er 
for plantebasert kosthold

• Fremme plantebasert kosthold fra et helseperspektiv 

• Opplyser om hvordan man kan sette sammen et helsefremmende og 
næringsrikt kosthold uten matvarer fra dyreriket

• På hepla.no: forskning, kostholdsråd o.a. info rundt plantebasert 
kosthold

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



Et solid helsevitenskapelig grunnlag

HePla henviser kun til pålitelige kilder: 

• Kunnskapsoppsummeringer gjort av store anerkjente norske og 
internasjonale fagpaneler, 

• forskningsartikler publisert i fagfellevurderte tidsskrifter,

• oversiktsartikler, 

• lærebøker i ernæringsfysiologi og medisin, 

• samt andre anerkjente kilder.

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



Vegansk kosthold er både forsvarlig og sunt

dette er det et veldig bred faglig enighet om



Helsedirektoratet: «Et vegankosthold kan settes sammen slik at det 
gir tilstrekkelig av alle næringsstoffer.»



Helsedirektoratet, 2015. Vegetarisk kosthold

• «Godt sammensatt vegetarkost er ernæringsmessig fullverdig og kan 
ha positive helseeffekter med tanke på forebygging og behandling av 
flere sykdommer.

• Vegetarkost er forbundet med lavere risiko for blant annet overvekt, 
hjerte- og karsykdommer, diabetes og kreft. En balansert og variert 
vegetarkost egner seg for individer i alle livsfaser, inkludert under 
svangerskap, ved amming, i spedbarnsperioden, for barn og unge og 
for idrettsutøvere.»

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

https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/vegetarisk-kosthold/naringsrik-vegetarkost


Standpunktet om vegetariske kostholdstyper, verdens største
forening for ernæringsfysiologer - The Academy of Nutrition 
and Dietetics (tidligere The American Dietetic Association), 
2009

• «It is the position of the American Dietetic Association that 
appropriately planned vegetarian diets, including total vegetarian or 
vegan diets, are healthful, nutritionally adequate, and may provide 
health benefits in the prevention and treatment of certain diseases.

• Well-planned vegetarian diets are appropriate for individuals during 
all stages of the life cycle, including pregnancy, lactation, infancy, 
childhood, and adolescence, and for athletes.”

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



• «The results of an evidence-based review showed that a vegetarian 
diet is associated with a lower risk of death from ischemic heart 
disease. 

• Vegetarians also appear to have lower low-density lipoprotein 
cholesterol levels, lower blood pressure, and lower rates of 
hypertension and type 2 diabetes than nonvegetarians. 

• Furthermore, vegetarians tend to have a lower body mass index and 
lower overall cancer rates.»

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



Norsk lærebok «Grunnleggende 
ernæringslære», 2012
• (forfattere: Jan Ivar Pedersen, Hanne Müller, Anette Hjartåker, Sigmund A. Anderssen, Utgivelsesår: 

2012, 460 sider, 2. utgave, Bokmål, ISBN/EAN: 9788205426566):

• «En allsidig sammensatt vegankost inneholder vanligvis 
tilstrekkelige mengder av vitaminer og mineralstoffer med unntak 
av vitamin B12 og vitamin D.»

• «En allsidig sammensatt laktovegetarisk kost har et tilfredsstillende 
innhold av protein, vitaminer og mineralstoffer. Den er derfor 
likeverdig med en variert blandet kost.»

• «Å ha et vegetarisk kosthold synes å redusere risikoen for utbredte 
helseproblemer som overvekt, hjerte- og karsykdommer og type-2 
diabetes.»

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



Vegansk kom best ut mtp. miljøet, helse/livslengde 
og helseutgifter – bedre ut enn kosthold iht. 
offentlige kostråd (Springmann, Oxford, 2016)

Sammenl. 3 typer kosthold

• HGD – iht. offentlige 
kostråd, 

• VGT- vegetar, 

• VGN – vegansk.

Tanja Kalchenko, lege og leder for Helsepersonell for 
plantebasert kosthold. Les mer på www.hepla.no



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


Position of the Academy of Nutrition and 
Dietetics: Vegetarian Diets, nov. 2016

• It is the position of the Academy of Nutrition and Dietetics that 
appropriately planned vegetarian, including vegan, diets are healthful, 
nutritionally adequate, and may provide health benefits for the prevention 
and treatment of certain diseases.

• These diets are appropriate for all stages of the life cycle, including 
pregnancy, lactation, infancy, childhood, adolescence, older adulthood, and 
for athletes.

• Plant-based diets are more environmentally sustainable than diets rich in 
animal products because they use fewer natural resources and are 
associated with much less environmental damage. Vegetarians and vegans 
are at reduced risk of certain health conditions, including ischemic heart 
disease, type 2 diabetes, hypertension, certain types of cancer, and obesity.



• Low intake of saturated fat and high intakes of vegetables, fruits, 
whole grains, legumes, soy products, nuts, and seeds (all rich in fiber 
and phytochemicals) are characteristics of vegetarian and vegan diets 
that produce lower total and low-density lipoprotein cholesterol 
levels and better serum glucose control. These factors contribute to 
reduction of chronic disease.

• Vegans need reliable sources of vitamin B-12, such as fortified foods 
or supplements.

J Acad Nutr Diet. 2016;116:1970-1980



POSITION STATEMENT

It is the position of the Academy of Nutrition and Dietetics that 
appropriately planned vegetarian, including vegan, diets are 
healthful, nutritionally adequate, and may provide health benefits in 
the prevention and treatment of certain diseases. 

These diets are appropriate for all stages of the life cycle, including 
pregnancy, lactation, infancy, childhood, adolescence, older adulthood, 
and for athletes. 

Plant-based diets are more environmentally sustainable than diets rich 
in animal products because they use fewer natural resources and are 
associated with much less environmental damage.



Et riktig sammensatt vegetar- og vegankost

•Har mange godt dokumenterte 
helsefordeler (se hepla.no)

•Passer for alle – barn, gravide, 
idrettsutøvere og seniorer.

Position of the American Dietetic Association: vegetarian diets. J Am Diet Assoc 2009, 109(7):1266-1282; http://www.vrg.org/nutrition/2009_ADA_position_paper.pdf

Helsenorge.no (Helsedirektoratet)

Livsmedelsverket med flere

les mer på www.hepla.no

http://www.vrg.org/nutrition/2009_ADA_position_paper.pdf


Plantbasert kosthold kan gi 
bedre helse – kan forebygge

•overvekt 

•hjerte- og karsykdommer 

•diabetes type 2

•høyt blodtrykk

•flere typer kreft

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



Alle kan sette sammen et sunt vegansk kosthold



Alle kan – slik kommer du i gang

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

• Les litt om ernæring på
www.hepla.no

• Lær å bruke belgvekster

• Innkjøp, handleliste

• Tre nye middager

• Tre pålegg

• Vitamin B12 og jod

http://www.hepla.no/


Alle matvarer fås kjøpt i vanlige butikker

• Alt som trengs for et rikt og variert 
vegetarisk kosthold - på helt vanlige 
matbutikker

• Alle næringsstoffer finnes i planteriket 
– protein, mikronæringsstoffer 

• Det eneste som ikke finnes i 
planteriket er vitamin B12

• (vit D – sol, gjelder alle i Norden)

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



7 nybegynner-tips – slik setter du sammen et sunt 
og næringsrikt plantebasert kosthold

• Bruk bønner, linser og erter, med 
krydder, olje og syre (KOS)

• Vurder kjøtterstatninger – se 
frysedisken

• Prøv ulike meierierstatninger -
soyayoghurt, havremelk, 
soyamelk, havrefløte

• Nytt pålegg – nøttesmør og 
bønnepate

• Litt nøtter og kjerner
• Husk mye grønt, frukt og bær, velg 

fullkorn

• Veg1 – lettvint kosttilskudd 
for veganere

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



Bønnespagetti – 40 g protein per 100 gram pasta



3. Hva er viktig å passe på når man blir veganer



1. Ha pålitelige kilder til vitamin B12, jod og – om vinteren – vitamin 
D, og for gravide og ammende – EPA og DHA

2. Bruk beriket soyamelk og havremelk – få nok kalsium

3. Husk næringsrike og næringstette matvarer: 

• belgvekster, 

• grønnsaker, 

• frukt, 

• fullkorn,

• nøtter og kjerner



Kjøtt, egg, fisk eller melk er ikke nødvendig - men 

• Man behøver kunnskap om hva man bør 
spise isteden. www.hepla.no

• Animalia bør erstattes med næringsrik 
plantekost + vitamin B12

• Kvalitetssikret informasjon er lett 
tilgjengelig:

• Hepla.no

• Helsenorge.no

• Kostholdsplanleggeren.no

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

http://www.hepla.no/


Hvilke næringsstoffer man må huske på

(Spørsmål: tre «kritiske» næringsstoffer for veganere, samt ett 
for gravide og ammende?)



(Næringsstoffer i «vanlig» norsk befolkning

• Hvem drikker tran? Hvorfor?

• Hvorfor tilsettes meieriprodukter vitamin D?

• Hva er hovedkilden til vitamin D?

• Hvem har lavt inntak av jern?

• Hvem har lavt inntak av jod?

• Hvem får påvist lave blodverdier va vitamin B12?

• Hva er hovedkilden til jod internasjonalt?

• Hvilke to kosttilskudd er obligatoriske for spedbarn?

• Hver femte … har jernmangel)



Veganere: Sikre gode 
kilder av B12, D og jod

• I Norge er vitamin B12, vitamin D og jod 
aktuelle kosttilskudd

• Tilskudd av marine omega-3 er kun 
obligatorisk for gravide og ammende (men 
kan innebære helsefordeler for alle)

• Kalsium, sink og selen er viktig å sikre 
inntaket av gjennom kosthold

les mer på www.hepla.no



Veg1 – spesielt utviklet for veganere

les mer på www.hepla.no



les mer på www.hepla.no

Veg1 inneholder (i prosent av anbefalt daglig inntak):

• Vitamin B2 (1.6mg - 114%)

• Vitamin B6 (2mg - 143%)

• Vitamin B12 (25•  µg - 1,000%)

• Vitamin D3 (20µg - 400%)

• Folat (200µg - 100%)

• Jod (150µg - 100%)

• Selen (60µg - 109%)



Mødre, gravide og ammende –
husk EPA og DHA

• Uansett type kosthold bør mor sikre seg tilstrekkelig inntak av 
jod, B12, D og marine omega-3 (EPA og DHA) - både under 
graviditeten og under amming. Dette er noe mor har ansvar for 
som barnets forelder.

• Mens mor ammer får barnet vitamin B12, jod og omega-3 
fettsyrer gjennom morsmelk. Gode lagre/konsentrasjoner hos 
mor er derfor viktig. 

• Både lavt inntak av jod hos mor, lave verdier av vitamin B12 hos 
spedbarn og lave verdier av vitamin D i blodet er ikke et sjeldent 
fenomen i Norge - uavhengig av kosthold.

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



Beriket plantemelk 
– kalsium (ikke øko)

• Soyamelk: 200 ml dekker 30 % av 
dagsbehovet for 

• kalsium, 

• vitamin D og 

• B12 

• B2

• (obs: ikke jod)

• Like mye protein som i ku-melk

• Alle aminosyrer



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



Praktiske forslag til 
kosttilskudd

Avhengig av personlige preferanser

1. Veg1 og 2 glass beriket soyamelk/havremelk året rundt 
(lettvint)

2. B12, tangmel og et veldig sunt og variert kosthold, og vit 
D om vinteren (hvis du vil ha minst mulig kosttilskudd)

3. Gravide og ammende: tilskudd av marine omega-3 
fettsyrer EPA og DHA



Er risiko for næringsmangler kun «forbeholdt» veganere?

• Mangel på/lavt inntak av jern, vitamin D, jod, selen, vitamin B12 er 
ikke sjelden i  Norge/Norden



Moderat vitamin B12-mangel hos to av tre 
spedbarn som full-ammes

• To av tre friske spedbarn født til termin, 
som hovedsakelig brysternæres, har 
moderat vitamin B12-mangel i de første 
månedene av livet.

• Lege Ingrid Torsvik disputerte januar 2015 
for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 
med avhandlingen: «B vitamin and iron
status during infancy».

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



• «Fra 2001 har Helsedirektoratet, i likhet med WHO, anbefalt 
morsmelk som eneste ernæring til spedbarn frem til seks måneders 
alder. I denne perioden skjer det en rask utvikling og modning hos 
barnet, ikke mist av hjernen og nervesystemet. 

• Studier har vist at barn som fullammes i seks måneder kan få for lite 
jern og vitamin B12, to mikronæringsstoffer som er svært viktige for 
normal vekst og utvikling.»

• http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-barnelegeforening/Forskning/Doktorgrader/Cand-med-Ingrid-
Kristin-Torsvik-disputerte-innen-spedbarnsernaring/

• Mangel på vitamin B12 er vanlig blant eldre. TrioBe er for 

• eksempel spesielt utviklet for eldre 

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



Urovekkende lavt jodinntak hos 50 % norske gravide

• Den nye rapporten Risiko for jodmangel i Norge identifiserer et akutt 
behov for tiltak for å sikre adekvat inntak av jod. 

• Forskning fra Norge har vist at kun 22 % gravide (av de totalt 
undersøkte 61 904 kvinner) hadde optimalt inntak av jod (ihht WHOs
anbefalinger)

• 40 % hadde suboptimalt inntak av jod,

• mens omtrent 16 % gravide hadde for lavt inntak av jod.

• Her brukte 32 % gravide jod i form av kosttilskudd.
• Kilde: Brantsæter AL, Abel MH, Haugen M, Meltzer HM. Risk of suboptimal iodine intake in pregnant Norwegian 

women. Nutrients. 2013 Feb 6;5(2):424-40. doi:10.3390/nu5020424. PubMed PMID: 23389302; PubMed Central 
PMCID: PMC3635203.   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23389302

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

http://www.ernaeringsradet.no/wp-content/uploads/2016/06/IS-0591_RisikoForJodmangeliNorge.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23389302


Jod

• Tilskudd (norsk salt – for lite jod)

• Tang, tare, tangmel – obs: ikke 
store mengder

• En knivsspiss tangmel dekker 
dagsbehovet for jod

• Nori – lite jod

• En del sjøplanter inneholder 
mye jod og bør ikke brukes i 
store mengder



Internasjonalt er jodberiket salt hovedkilden til jod

• I norsk kosthold er kumelk hovedkilden til jod

• 50% av norske gravide har urovekkende lavt inntak av jod

• Norske myndigheter har ikke lyttet til WHO

• I Danmark er jodberiking av alt spisesalt lovpålagt, jod tilsettes også i 
brød

• I Sverige er det ti ganger så mye jod i matsalt som det er i Norge

• Endelig (i 2016) anbefaler Ernæringsrådet at alt norsk salt berikes 
med tilstrekkelige mengder jod



B12 – ta vitaminpille

• Ta tilskudd – aller helst vitaminpille (Veg1, TrioBe, 
B12 Nycoplus)!

• Opptaket kan variere fra person til person

• Sjekk B12-status (blodprøve) på fastlegekontoret

• Lagres i kroppen, lagrene varer i tre år

• Ikke vær trygg og glad hvis du har hatt vegansk
kosthold i ett år, ikke spist B12-tilskudd og har 
fine B12-verdier 

• Reseptfritt på norske apoteker



Jernmyter

• Veganere har ikke høyere forekomst 
av jernmangel enn kjøttspisere

• Jernlagrene er lavere hos veganere 
men innenfor normalt område

• Hvorfor tror man at jo høyere 
jernlagre er jo bedre?



Hvis du har fått 
påvist jernmangel

Hva hjelper best? Hva er 
riktig? Test:

1. «spis masse spinat» 
eller 

2. «spis rødt kjøtt»

3. «spis masse grønnkål»? 



Er veganere i risikogruppe 
mtp. jerninntak?

• 20 % norske kvinner har lave jernlagre –
dette er pga store menstruasjoner, ikke 
kosthold

• Jernmangel skal behandles med 
jerntabletter

• Kosthold har ingenting med behandling av 
jernmangel å gjøre («spis masse spinat» 
eller «spis rødt kjøtt»)



Få nok næringsstoffer 
– regn ut!

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

• Kostholdsplanleggeren.no

• Logg inn f.eks. med Facebook

• Gå inn på “Lag en ny
ukemeny”

• Skriv ned det du spiser –
behøver ikke være en hel uke, 
nok med en dag

• Gratis, fra Helsedirektoratet



4. Mat: Hvilke råvarer har mest næring?
(Hva tror du: Spinat? Frukt? Chia-frø? Linfrø? Rødbete? Andre?) 



Råvarer som gir mest næring – kostholdet som helhet

• Bønner, erter, linser og kikerter

• Grønnsaker inkludert rotgrønnsaker

• Frukt og bær

• Nøtter og kjerner

• Fullkorn 

• Ev. sjøgrønnsaker/sjøplanter

• Ikke tenk på en enkelt råvare!



Helsedirektoratet:

«Godt sammensatt vegetarkost 
inneholder korn og 
fullkornsprodukter, bønner, linser, 
erter, soyaprodukter, grønnsaker, 
frukt, bær, nøtter, frø og 
planteoljer. Et slikt kosthold gir 
mye fiber, vitaminer, mineraler og 
sporstoffer.»

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



Matvarer og mengder – hepla.no
• Fullkorn: 4 eller flere porsjoner per dag. En porsjon er 

1/2 kopp (100 gram) kokt korn, pasta, ris eller andre 
korn, 30 gram frokostblanding, en skive brød. Les om 
fullkorn her

• Bønner, linser, erter og soyaprodukter: 3 eller flere 
porsjoner per dag. En porsjon er 1/2 kopp kokte bønner, 
tofu, tempeh, 30 gram soyakjøtt, 1/2 kopp beriket 
soyamelk. Er du over 50, spis gjerne 4 porsjoner 
belgvekster per dag. Les om bønner her

• Grønnsaker: 5 eller flere porsjoner per dag. En porsjon er 
1/2 kopp kokte grønnsaker, en kopp rå grønnsaker, 1/2 
kopp grønnsaksjuice. Selleri, brokkoli, grønnkål, persille, 
kinakål, spinat er spesielt rike på næringsstoffer. Les om 
grønnsaker her

• Frukt: 3 eller flere porsjoner per dag. En porsjon er en 
middels fersk frukt, 1/2 kopp kokt eller oppkuttet frukt, 
1/2 kopp fruktjus, 1/4 kopp tørket frukt. Les om frukt og 
bær her

• Nøtter, kjerner og frø: 1 – 2 porsjoner per dag. En 
porsjon er en håndfull mandler, nøttesmør til to 
brødskiver o.l.

• Inkluder gjerne en porsjon (1 ts linfrøolje, 1 ss knust 
linfrø, 4 ts rapsolje) for å dekke behovet for essensielle 
fettsyrer. Algeolje kan brukes som kilde til langkjedede 
omega-3 EPA og DHA.

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

https://optimaltkosthold.no/ernaering/sunn-mat/fullkorn/
https://optimaltkosthold.no/ernaering/sunn-mat/bonner-linser-erter/
https://optimaltkosthold.no/ernaering/sunn-mat/gronnsaker/
https://optimaltkosthold.no/ernaering/sunn-mat/frukt-og-baer/


Bønner, erter, linser og 
kikerter

• Mye protein og viktige aminosyrer, spesielt lysin

• Sunne plantestoffer som bl.a. antioksidanter

• Fiber og resistent stivelse – prebiotika, bl.a. styrker 
immunitet

• Jern, sink, vitaminer B1, B6, folat

• To bøker: Mer kål mindre jål. Belg selv

• Bløtlegg før koking! 



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 til 
https://smittenkitchen.com/2014/01/warm-lentil-and-potato-
salad/

• Torsdag: suppe med kål og hvite bønner

• Fredag: taco med bønnestuing

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



Bløtlegging

les mer på www.hepla.no

• 2 – 12 timer (størrelse)

• Kan bløtlegges lenger – da må bønner 
skylles hver 10. time (bytt vannet)

• Kan tilsettes natron for at bønner ikke 
skal bli harde

• Linser, munkebønner og splitterter er 
feilfritt



Nøtter, kjerner og frø

• 1 – 2 porsjoner per dag. En porsjon er en håndfull mandler, nøttesmør 
til to brødskiver o.l.

• Sunt fett, protein, fiber

• Ulike mikronæringsstoffer

• Matlaging: dine tips? 



Frukt og bær

• Gir god metthet

• Karbohydrater ikke farlig «lenger»

• Hovedsakelig lav glykemisk indeks

• Rike på mikronæringsstoffer, fiber og sunne plantestoffer –
plantekjemikalier

• Husk frossne frukt og bær 



Grønnsaker inkludert 
rotgrønnsaker

• Tomater – vitamin C og lykopen

• Brokkoli, hodekål, grønnkål, blomkål –
flere typer plantekjemikalia, kalsium

• Gulrøtter, kålrot, søtpotet – beta-karoten

• Poteter – kalium, protein, fiber, vitamin C, 
jern

• Minst 5 porsjoner grønnsaker om dagen

• Enten ferske eller frossne



Tang og tare

• Vanlig i mange land, spesielt i Asia

• Vi mangler kunnskap om 
matlaging

• Ikke spis store mengder 

• Tangdryss, tangmel, sukkertang

• Den beste kilden til jod

• Bestill på nettet, for eksempel 
Fremtidens Mat



Les mer på hepla.no

post@hepla.no

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


