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• Hvordan sette sammen plantebasert kosthold 
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Om 
foreningen 
HePla 

• Sykepleiere, leger, ernæringsfysiologer og andre utdannet 
innen helse og ernæring 

• Vil fremme plantebasert kosthold ut fra et helseperspektiv, 
jobber med opplysning og politisk

• Fremme reduksjon av kjøtt og fete meieriprodukter og økning 
av belgvekster, grønnsaker, fullkorn, frukt og nøtter
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Hvorfor 
plantebasert?

• Mange godt dokumenterte helsefordeler

• Kan bidra til å løse vår tids viktigste 
folkehelseutfordringer

• Ytterliggere helsefordeler ift. sunt vestlig 
kosthold?

• Bør plantebasert kosthold være førstevalget for 
alle som vil spise sunt? 
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www.hepla.no

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

hepla.no 

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


Hva er et plantebasert kosthold?

• Et kosthold der hovedtyngden/hovdmengden
næringsstoffer, både mikro- og 
makronæringsstoffer, kommer med mat fra 
planteriket

• Lite eller ingen mat fra dyreriket

• Konkret mengde er ikke definert

• Fra vegansk kosthold til middelhavskosthold og 
Belgias nye offentlige kostråd
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Matvaregrupper 

• fullkorn som havre, bygg o.a.

• belgvekster som erter og bønner, 

• grønnsaker som kål, poteter, beter, 
purre, salat o.a.

• frukt og bær som epler, pærer, 
blåbær, bringebær, 

• sunne fettkilder som rapsolje, 
nøtter og kjerner.
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Alt dette vokser I Norge:

• Erter og bønner

• Flere typer kål

• Rotgrønnsaker

• Epler, pærer, plommer, bær

• Havre, hirse, bygg, rug, 
hvete

Dyrkningen kan mangedobles
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En del mindre kjøtt og
meieriprodukter enn i et 
typisk norsk kosthold

Lite eller ingen mat fra dyr

Mesteparten næring kommer
fra planteriket
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Middelhavskosthold: en god del mindre kjøtt 
og meieri enn i norsk kosthold
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Hva et 
plantebasert 

kosthold IKKE 
er

• Plantebasert kosthold er ikke det samme som 
vegansk kosthold

• Behøver ikke være noen eksotisk kost som goji-
bær, avokado, hampfrø, kokosmelk eller chiafrø 

• Baseres ikke på ferdigprodukter 

• Derimot helt vanlige, sunne norske råvarer



Hvorfor HePla?

• Vi vil endre oppfatning og politikk

• Sterke interesser for mer animalsk kosthold

• Ingen som fremmer kjøttkutt ut fra et helseperspektiv

• Mange tror at animalske produkter er viktig næringsmessig og til og
med helsemessig
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«Cardiabesity» og kreft - vår tids største
folkehelseutfordringer. Kosthold kan forebygge en del



Dagens mat-, helse- og landbrukspolitikk er
inkonsekvent, for å si det pent



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


Helse og plantebasert kosthold: Hva 
sier vitenskapen?

1. Gir helsefordeler
2. Fullverdig og trygt for alle 
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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 folk i alle livsfaser, 
inkludert under svangerskap, ved amming, i spedbarnsperioden, for 
barn og unge og for idrettsutøvere.»
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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.
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Helsenorge.no vegetar praktiske tips
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Nye retningslinjer for svangerskapsomsorgen 
(6.6.2018) ved Helsedirektoratet
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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.»
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Helsefordeler og samfunnsgevinster ved plantebaserte kosthold
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Fedme, diabetes 2, HKS og kreft - vår tids største
folkehelseutfordringer. Kosthold kan forebygge en god del sykdom
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Årsaker/risikofaktorer til for tidlig død?

df.pdf
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https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2016/rapport-20161-pdf.pdf
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Samfunnsgevinsten av å følge rådet om 
mindre kjøtt = ca. 30 milliarder kroner per år
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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
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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


Godt dokumentert: 
Et (mer) 
plantebasert 
kosthold kan 
forebygge og 
behandle flere 
sykdommer
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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
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Mange velger 
plantebasert av andre 
grunner enn helse

• Helse

• Miljø

• Selvforsyning 

• Ressursfordeling

• Dyreetikk
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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
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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 ca 10 millioner dekar dyrket 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
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Importert kraftfôr

• Landbruksdirektoratet, statistikk

• 200 000 tonn soya per år til å lage husdyrfôr

• Også mye mais og korn

• Laksefôr kommer i tillegg

• Mesteparten av råvarene som går til husdyrfôr og laksefôr kan spises 
av mennesker direkte
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Hvordan sette sammen 
et sunt og fullverdig 
plantebasert kosthold?

• Belgvekster 

• Grønnsaker

• Fullkorn

• Frukt og bær

• Nøtter, kjerner og oljer 
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Hva er et sunt
plantebasert 

kosthold? 
Plant based 

whole foods -
hel mat

• I lite bearbeidet form – hel, ikke-raffinert
plantekost, 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, stivelse - raffinert



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

• Mye jern og sink, og aminosyrer inkl. lysin

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

• Proteinkvalitet er god, mye lysin

• Mettende, fiberrikt og helsefremmende

• Soyabønner er trygt for alle, men ikke nødvendig i 
et plantebasert kosthold

• Se koketips og bløtleggingstips på nettet
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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



Pålegg – både kjøpt og 
hjemmelagd

• Hummus

• Bønnepate/postei

• Pesto

• Økologisk peanøttsmør (minimalt med salt, 
ingen sukker)

• Hjemmelaget nøttesmør



Oppskrifter og 
forslag til 

måltider – på 
nettet

• Mynths.no – oppskrifter med 
næringsstoffsberegning

• Vegetarbloggen.no

• Veganmisjonen.com

hepla.no 



Belgvekster er 
billig!
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Mye sunn
ferdigmat I 
frysedisken

hepla.no 



Bønnepasta

hepla.no 



Bønnespagetti 
– 40 g protein 
per 100 gram 

pasta
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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
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Næringsstoffer
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Næringsstoffer

• Kjøtt og egg kan trygt kuttes ut. Protein, jern og sink er det mye av i  plantekost

• Plantekost pluss litt fisk og meieriprodukter – dekker alle næringsbehov

• Vitamin D og jod – uansett vanskelig for store deler av befolkningen

• Tran – kosttilskudd av vitamin D, 

• VKMs jodutredning

• Meieriprodukter kan erstattes med beriket (ikke-økologisk) plantemelk –
inneholder B12, vitamin D og kalsium, men (per i dag) ikke jod

• Fisk kan «erstattes» med tilskudd av algeoljer og tilskudd av vitD/sol og 
tilskudd av jod/tang
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Helsedirektoratet har mye bra informasjon
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Jod, marine omega-3, vitamin D og B12

• Vit D: hovedkilden er sol, tran har vært tilskudd av vit D i 
generasjoner

• Jod: Hovedkilden i verden er jodberiket salt/mat, i Norge jobber VKM 
nå med saken

• Gravide, ammende og barn under 2 år som kutter ut fisk bør ta 
tilskudd av langkjedede omega-3 i form av algeolje
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Matvaregrupper 

• 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 rapsolje 
nøtter og kjerner.
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Kutter ut meieriprodukter? Obs kalsium og jod
Plantemelk – like mye kalsium som i kumelk, men ikke jod
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Kutter ut kjøtt? Med belgveksterr får man nok 
jern, sink og aminosyrer (protein)



Jern, matportalen.no

•«I gjennomsnittskosten er følgende 
matvaregrupper de største jernkildene: 
kornvarer ca 30 %, 

•kjøtt, blod og innmat ca 20 %,

•grønnsaker, frukt, bær og poteter ca 15 % 

•og egg 5 %.»
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Hva er den vanligste årsaken til jernmangel?

Hvor ofte skyldes jernmangel kosthold?

Hvordan behandles jernmangel?

Hvordan utredes jernmangel? 
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Jern og sink

• Røde linser – 11 gram jern per 100 gram 
tørkede linser

• Kylling og svinekjøtt – 1 gram protein per 100 
gram kjøtt

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

• Bløtlegging av belgvekster bryter ned fytinsyre
– opptaket av jern og sink bedres

• Heving av deig bryter ned fytinsyre – opptaket 
av jern og sink bedres

• Fruktsyrer fra grønnsaker og frukt fremmer 
opptaket av jern og sink
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Helsenorge.no:  Jern

«Kilder til jern i vegetarkost er 

korn og fullkornsprodukter (hirse og havre er særlig jernrike), 

bønner, linser, erter, soyaprodukter, 

nøtter, tørket frukt, frø 

og enkelte grønnsaker som for eksempel brokkoli, fryste grønne erter, 
grønnkål, rosenkål, sukkererter og bladbete.»
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Sink

«Viktige kilder til sink er bønner, linser, erter, soyaprodukter, nøtter, frø, 
korn og fullkornsprodukter, i tillegg til melkeprodukter. Med vegetarkost 
tas sink vanskeligere opp i tarmen enn med et blandet kosthold, særlig 
på grunn av innholdet av fytinsyre. 

Veganere vil derfor ha behov for et noe høyere inntak av sink. 

Ved bløtlegging av bønner, linser, erter, korn og mel, og ved heving av 
deig ved bakst, reduseres innholdet av fytinsyre, og tilgjengeligheten av 
sink og jern økes. 

Organiske syrer, som sitronsyre, kan også bidra til å øke opptaket.»
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Protein – aminosyren lysin

• 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

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

• Korn inneholder for lite lysin, mens belgvekster – en god 
del lysin

hepla.no 



Kutter ut fisk? Obs marine omega-3, jod og vit D
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Hva med omega-3 fettsyrer?

• Ifølge Nordiske næringsstoffsanbefalinger 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
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Kostråd 2014
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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
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Næringsstoffer – regn 
ut!

hepla.no 

• Kostholdsplanleggeren.no

• Logg inn f.eks. med Facebook

• Gå inn på “Lag en ny
ukemeny”

• Skriv ned det du spiser

• Gratis, fra Helsedirektoratet



Vitamin B12

• 100 gram sild eller 
makrell dekker en ukes 
behov for vit B12

• Forutsatt at opptaket av 
vitaminet B12 i tarmen 
er normalt
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Vegansk kosthold, helsenorge.no

«Vegankost består utelukkende av plantebaserte matvarer som korn og 
fullkornsprodukter, bønner, linser og erter, soyaprodukter, grønnsaker, 
frukt, bær, nøtter, frø, planteoljer og sjøgrønnsaker som tang og tare. 

I vegankost utelates alle animalske produkter som kjøtt, fisk, egg og 
meieriprodukter.»

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

Behovet for D-vitamin, vitamin B12 og jod er imidlertid vanskelig å 
dekke med vegankost, og disse næringsstoffene bør tas i form av 
tilskudd eller produkter tilsatt disse næringsstoffene.»
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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
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Takk for 
oppmerksomheten! 

www.hepla.no

post@hepla.no
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http://www.hepla.no/

