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Om foreningen HePla

• Leger, ernæringsfysiologer og andre utdannet innen helse og 
ernæring som vil fremme plantebasert kosthold ut fra et 
helseperspektiv

• Mange godt dokumenterte helsefordeler og kan bidra til å løse vår 
tids viktigste folkehelseutfordringer som hjerte- og karsykdommer, 
diabetes, overvekt og flere typer kreft

• I forhold til kosthold i tråd med statens kostholdsråd gir plantebasert 
kosthold ytterliggere helsefordeler

• Plantebasert kosthold bør være førstevalget for alle som vil spise sunt 

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



www.hepla.no

Ny og oppsummert forskning, kostholdsråd og annen informasjon 
rundt plantebasert kosthold

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

http://www.hepla.no/


•Fullverdig for alle 

•Matevaregrupper og næringsstoffer 

•Veganske retter for nybegynnere

•Helsefordeler

•Våt tids utfordringer (miljø, matfordeling, 
bærekraft) og vegansk kosthold

•Vegankost med norsk klima og jordsmonn?

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



Vegankost er bra for:

• Helse

• Miljø

• Selvforsyning 

• Ressursfordeling

• Dyreetikk

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



Sunt, miljøvennlig, bærekraftig

• Sunt å kutte ned på kjøtt, erstatte med bønner/erter

• Sunne plantestoffer som kun finnes i planter

•Plantekost vs. mat fra dyr: --Lavere utslipp av CO2 per 
gram protein. --Mer energi og protein per areal dyrket 
jord

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



Helse og ernæring: Hva sier 
vitenskapen om vegansk kosthold?

1. Fullverdig og trygt for alle
2. Gir helsefordeler



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.»

Det er altså trygt å kutte ut kjøtt og andre matvarer fra 
dyreriket – kunnskapen om hvordan sette sammen kosthold 
uten kjøtt er lett tilgjengelig hepla.no, helsenorge.no

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

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


2016, 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.

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



Næringsstoffer

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



Nye retningslinjer for svangerskapsomsorgen 
(6.6.2018) ved Helsedirektoratet



Helsedirektoratet, på helsenorge.no

• «En balansert og variert vegetarkost egner seg for folk i alle livsfaser, 
inkludert under svangerskap, ved amming, i spedbarnsperioden, for 
barn og unge og for idrettsutøvere. 

• Om et kosthold er sunt eller ikke, avhenger av matvarene vi velger, 
hvordan disse kombineres og hvor mye vi spiser av dem. Uavhengig av 
hva slags kosthold vi velger, er det en fordel å kunne litt om ernæring 
og hvordan vi på en god måte kan sette sammen et balansert og 
variert kosthold.»



Mange nordmenn, uansett kosthold, 
har dårlig status av vitamin B12, jod, D 

og marine omega-3. Kosttilskudd 
anbefales alle/mange gravide

• Vitamin D gjelder alle som bor i Norden

• Jod gjelder for så vidt 80% norske kvinner i fruktbar alder

• Lite B12 i blodet ved alder over 50 år, bruk av syredempende 
medisiner, og kanskje hos gravide

• Mange gravide får i seg for lite marine omega-3











Ikke så enkelt å 
være gravid i
Norge

Uansett hva man 
spiser så blir det feil! 



VEG1 – utviklet for veganere. Vit D, B12, jod og 
selen. Veganermat.no, ca. 154 kroner for 3 mndr

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



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

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



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

• Gratis, fra Helsedirektoratet



Protein og jern – gamle 
myter

• Kun 20 % jern i norsk kosthold kommer fra kjøtt 
inkludert blod og innmat

• Protein finnes i alt som vokser

• Det er viktig å få i seg nok aminosyrer i løpet av en dag

• Behøver ikke kombinere ulike aminosyrekilder til hvert 
måltid

• Med belgvekster får man nok jern og protein

• Ca 70 – 100 gram belgvekster per dag, tørket vekt, i et 
helt plantebasert kosthold (vegansk) 



Konklusjon

• Vegansk kosthold er fullverdig for alle

• Kosttilskudd er sunnere enn kjøtt og er ikke forbeholdt veganere

• Mer enn halvparten norske gravide får påvist dårlig status for noen 
næringsstoffer (jod, vit D, vit B12, marine omega-3)

• Veganere kan ha bedre status for noen næringsstoffer fordi de tar 
tilskudd allerede



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



Et rikt og variert kosthold 
som består av 

• fullkorn som havre, bygg o.a.
• belgvekster som erter og 

bønner, 
• grønnsaker som kål, poteter, 

beter, purre, persille o.a.
• frukt og bær som epler, pærer, 

blåbær, bringebær, 
• sunne fettkilder som raps, 

nøtter,  kjerner, 
• små mengder sjøplanter.

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



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

• I lite bearbeidet form – hel plantebasert mat, plant based whole
foods, 

• Sunne norske råvarer

• Vegankost er ikke noen eksotisk kost goji-bær, hampfrø, kokosmelk 
eller chiafrø

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



Erstatt kjøtt med bønner, 
erter, linser og ev. soya

• Anvendelig – i salat, gryter, supper, pure, mos, 
pate, postei, stek……

• Erstatt kjøttdeig med bønnemos!

• Bløtlegges fra 1 til 12 timer

• Se koketips og bløtleggingstips på nettet

• Proteinkvalitet bedre enn i korn, mye lysin

• Mettende, fiberrikt og helsefremmende

• Soyabønner er trygt for alle



Soya er sunt og trygt

• 40000 studier. Oppsummert: soya er sunt og 
trygt for alle (se mer på hepla.no)

• Soya anbefales som en del av et sunt kosthold 
av helsemyndighetene i noen land. 

• Vanlig del av kosten i Japan og flere land i Asia

• Flere kunnskapsoppsummeringer konkluderer 
med at soya er sunt og trygt

• Menn blir ikke feminine av soya

• Trygg for stoffskifte (egne råd hvis man bruker 
stoffskiftemedisiner)

• Hvis du likevel ikke vil – helt greit uten, bruk 
andre belgvekster



Soyamelk vs. kumelk

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

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

• Vanlige 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



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!



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



Taco – et 
inkluderende 
plantebasert måltid

• Fredagstaco – erstatt 
kjlttdeig med bønnemos 
og rømme med havre-
rømme

• Eller spe ut kjøttdeig med 
moste linser eller bønner

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



Pålegg – både kjøpt og 
hjemmelagd

• Hummus

• Bønnepate

• Pesto

• Økologisk peanøttsmør (minimalt med salt, 
ingen sukker)

• Hjemmelaget nøttesmør





Dessert: Granola med bakte
epler, havre-vaniljesaus



Oppskrifter og forslag til måltider – på nettet

• Litt – på hepla.no

• Mynths.no

• Vegetarbloggen

• Veganmisjonen



Handletips

• Erter, bønner og linser – tørkede, ferdigkokte eller fryste

• Bønnepasta, soyaspagetti – mye protein og næring, billig på COOP

• Rapsolje Nøtter, kjerne og frø – solsikkekjerner er billig – varier ulike 
typer

• Bruk frysedisken – grønnsaker, frukt, bær, erter og soyabønner

• Bruk havre, bygg og rug – frokostblanding 



Belgvekster er 
billig!





Belgvekster er viktig

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



Mye sunn
ferdigmat I 
frysedisken

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



Bønnespagetti 
– 40 g protein 
per 100 gram 

pasta

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



Bønnepasta – billig på COOP



Omega-3: to spiseskjeer
rapsolje per dag

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



Alle kan! Les mer på hepla.no

Fullverdig plantebasert kosthold er noe alle 
kan lære å sette sammen. 

Hvis du klarer å følge en middagsoppskrift 
klarer du å sette sammen fullverdig 
plantebasert kosthold.

Du kan kjøpe alt du trenger for å få et sunt 
og variert plantebasert kosthold på helt 
vanlige matbutikker

Vegetarbloggen.no – mange gode 
oppskrifter, ulik vanskelighetsgrad

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





Vegansk kosthold kan løse 
vår tids største utfordringer

• Helse

• Miljø

• Bærekraftig ressursfordeling

• Dyrevelferd



Helse: Å spise vegansk kan 
være et rent helsemessig valg

«Vegetarkost er forbundet med lavere risiko for blant 
annet overvekt, hjerte- og karsykdommer, diabetes 
og kreft.» – helsenorge.no (Helsedirektoratet)

• Plantebasert kosthold har mange dokumenterte 
helsefordeler

• Veganere har lavere risiko for kreft totalt, spesielt 
for kjønnsspesifikk kreft

• Adventist Health Study 2 sammenligner sunne 
vegetarianere og veganere med sunne ikke-
vegetarianere, og vegetarianere har mindre sykdom

• På Hepla.no – mye informasjon om helse og 
kosthold, med pålitelige kilder

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



«Cardiabesity» og kreft - vår tids største folkehelseutfordringer. 
Kosthold kan forebygge en god del sykdom



hepla.no



hepla.no



Årsaker/risikofaktorer til for tidlig død?

df.pdf

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2016/rapport-20161-pdf.pdf




Hepla.no



hepla.no



Samfunnsgevinsten av å følge rådet om 
mindre kjøtt = ca. 30 milliarder kroner per år



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


Vegansk – sunnere enn kosthold ihht. vestlige offentlige anbefalinger

Economic valuation of the health and environmental benefits of dietary change compared with a 
reference scenario for the year 2050. 

Marco Springmann et al. PNAS 2016;113:4146-4151

©2016 by National Academy of Sciences

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



Godt sokumentert: 
Et (mer) 
plantebasert 
kosthold kan 
forebygge og 
behandle flere 
sykdommer



Dagens mat-, helse- og landbrukspolitikk er
hodeløs og usammenhengende



Statens fagråd: Spis hovedsakelig plantebasert

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


Nordic Council of Ministers, NNR-2012
“There is strong epidemiological evidence that high consumption of processed meat increases the
risk of colorectal cancer, type-2 diabetes, obesity, and coronary heart disease. 
Similar, but weaker, associations have been observed for red meat.»



Hva gjør staten i praksis?



Staten lovfester generisk reklame for kjøtt, og krever inn 
ca. 80 millioner kroner per år (betales av bønder)

Omsetningsavgift. Landbruksdirektoratet https://www.slf.dep.no/no/4522/omsetningsavgift
Forskrift om innkreving av omsetningsavgift og overproduksjonsavgift https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-20-1343

https://www.slf.dep.no/no/4522/omsetningsavgift
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-20-1343


Kostråd skal ta hensyn til matkultur
Matkultur – skapes ikke i vakuum
Tar/har staten ansvar for matkultur? 

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge 
kroniske sykdommer – Metodologi og vitenskapelig 
kunnskapsgrunnlag

“Rådene tar utgangspunkt i matvarer og en 
matkultur som er vanlig i Norge. Kostrådene bør også 
inkorporeres slik at matglede og matens viktige 
sosiale betydning kan opprettholdes”.

hepla.no

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




Å dyrke mindre husdyrfôr og mer planter til mennesker vil 
gi mat til flere. Plantekost vs. mat fra dyr:

--Lavere utslipp av CO2 per gram protein

--Mer næring (energi og protein) per areal dyrket jord

--Gjennomførbart, miljøvennlig og bærekraftig i nordiske forhold 

«… mesteparten av arealet med fulldyrket 
eng i Norge kan brukes til produksjonen av 
poteter og de viktigste grønnsakene (kål, 
kålrot og gulrot).» 

Side 10 og 11 i rapporten: Mittenzwei, Milford, Grønlund. NIBIO, 2017. Utredningsnotat. Status og potensial for økt 
produksjon og forbruk av vegetabilske matvarer i Norge. https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2451799

Hepla.no

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2451799


Plantebasert – mer arealeffektiv og miljøvennlig
--Mer mat, målt i kalorier og protein, per gitt areal dyrket jord 
--Mindre CO2 utslipp per produsert gram protein/mengde næring



Er et (mer) plantebasert kosthold i Norge miljøvennlig? 
Gir mer mat per jordareal? 

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



Arne Grønlund, 
seniorforsker em. ved
NIBIO



Flere rapporter: 
Dyrkning av plantekost i Norge kan mangedobles 

Utredningsnotat, NIBIO. Status og potensial for økt produksjon og 
forbruk av vegetabilske matvarer i Norge.

«… mesteparten av arealet med fulldyrket eng i 
Norge kan brukes til produksjonen av poteter og 
de viktigste grønnsakene (kål, kålrot og gulrot).»

Side 10 og 11 i rapporten: Mittenzwei, Milford, Grønlund. NIBIO, 2017. Utredningsnotat. Status og 
potensial for økt produksjon og forbruk av vegetabilske matvarer i Norge. 
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2451799

hepla.no

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2451799


Klimautslipp fra ulik mat, i mengde CO2 per kalorimengde

Arne Grønlund, seniorforsker em. ved NIBIO 72

Middels 
utslipp

Lavt utslipp

Høyt utslipp



Energiproduksjon med ulike produkter, i kalorimengde per dekar

Arne Grønlund, seniorforsker em. ved NIBIO 73

Mcal/dekar

Lav  produksjon 
og høyt 

klimagassutslipp

Høy produksjon 
og lavt 

klimagassutslipp

Middels 
produksjon og 

klimagassutslipp



Erter og bønner: 
dyrkning i Norge 
kan mangedobles



Flere rapporter: 
Dyrkning av plantekost i Norge kan mangedobles 

Utredningsnotat, NIBIO. Status og potensial for økt produksjon og 
forbruk av vegetabilske matvarer i Norge.

«… mesteparten av arealet med fulldyrket eng i 
Norge kan brukes til produksjonen av poteter og 
de viktigste grønnsakene (kål, kålrot og gulrot).»

Side 10 og 11 i rapporten: Mittenzwei, Milford, Grønlund. NIBIO, 2017. Utredningsnotat. Status og 
potensial for økt produksjon og forbruk av vegetabilske matvarer i Norge. 
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2451799

hepla.no

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2451799




www.hepla.no



Kålrot, gulrøtter, poteter, hodekål, litt
tang, stekes i rapsolje – sunt og godt





Er det ikke mye gress i 
Norge? 

• Kuer kan ikke beite om vinteren

• 4 måneder beitesesong, mens 8 måneder spiser kyrne det 
som dyrkes og høstes med traktor, både gress og korn

• Dyrking av vinterfôr legger beslag på dyrkbar jord –
traktor kommer ikke langt i skog og på fjellet

• Det er 11,3 millioner dekar dyrkbar jord i Norge

• Mye av den jorden som i dag brukes til dyrefôr (både 
gress, erter og korn) kan brukes til å dyrke menneskemat 
– ikke bare korn, erter og bønner, men også poteter, 
grønnsaker, frukt og bær

•Les mer på hepla.no



Takk for 
oppmerksomheten! 

www.hepla.no

post@hepla.no

http://www.hepla.no/

