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Kursets formål
Formålet med kurset er å motivere til livsstilsendring gjennom å formidle kunnskap 

om kosthold og livsstil. Som deltaker vil du bli introdusert til enkle, sunne og 

økonomiske måter å lage mat på. Vi håper at dette kurset kan bidra til å fremme 

kunnskap om mat og ernæring på en lystbetont måte.



Hvem er vi?
Vi er fire studenter fra Høgskolen Innlandet som snart er ferdige med Bachelor i 
Folkehelsearbeid. Vi har litt forskjellige bakgrunner, hvor Mari og Marius gikk årsstudium 
i mat, ernæring og helse på første året, og Louise gikk årsstudium i idrett. Carina er den 
eneste på gruppa som har gått folkehelse fra førsteåret. Hele gruppen har 
BraMat-kurs-sertifisering, og alle på gruppen er interesserte i ernæring og ønsker å 
videreformidle denne kunnskapen i dette kursheftet.

Vi er en engasjert gruppe med ulike kvalifikasjoner og egenskaper, men med et felles 
ønske om å videreformidle gode matvaner som kan styrke livskvaliteten. 



Bakgrunn for kurset
Helse og kosthold står sentralt i forbindelse med å forebygge helseproblemer. BraMat-kurset er bygget på de nasjonale 

kostrådene. Disse er laget for å gi konkrete råd til folket, anbefalte metoder og vitenskapelig grunnlag til hvorfor de ulike 

punktene er sentrale for helsen (Helsedirektoratet, 2016).

 

På nasjonalt nivå er inntaket av fett, sukker og rødt kjøtt høyere enn hva som er ønskelig, samtidig som at inntaket av frukt og 

grønt, bær, fullkorn og fisk er lavere enn ønskelig. Disse ernæringsmessige svakhetene i kostholdet kan føre til utvikling av 

hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2, fedme og overvekt, ulike typer kreft, forstoppelse, tannråte og 

mangelsykdommer (Folkehelseinstituttet, 2018). 

Gjennom et variert kosthold får man i seg alle næringsstoffene kroppen trenger; vitaminer, mineraler og energigivende 
næringsstoffer som karbohydrat, fett og proteiner (Folkehelseinstituttet, 2018).

Dette kurset vil ta for seg de nasjonale kostrådene, og  en innføring i basiskunnskap om de ulike næringsstoffene.



Helsedirektoratets kostråd



Temaer
I løpet av kurset vil du få mer kunnskap rundt disse temaene:

● Tallerkenmodellen
● Karbohydrater

○ Sukker
○ Stivelse og fiber

● Protein 
● Fett
● Salt

● Varedeklarasjon
● Nøkkelhullsmerking
● Veien videre
● Oppskrifter til enkle måltider

 “Test deg selv” etter hvert tema 



Tallerken- 
modellen

Av Marius



Tallerkenmodellen 

● Tallerkenmodellen er laget for å gjøre oss mer bevisst på hvor stor porsjonene 
våre er, og hva de skal inneholde. 

● Et kostråd fra Helsedirektoratet. 

● Denne modellen ønsker at vi har 1/3 grønnsaker, 1/3 potet, fullkornsris/ byggris 
eller fullkornspasta og 1/3 fisk, kjøtt eller vegetar (hovedrett). 

●  Middagen bør inneholde en porsjon av proteinrike matvarer. 
○ F. eks. Kjøtt, fisk, egg og melkeprodukter bidrar med protein av høy kvalitet.



Tallerkenmodellen

● Poteter, ris, pasta, nudler og brød er matvarer rike på karbohydrater. Velg 
gjerne fullkornsprodukter i det daglige for et mer næringsrikt måltid med høyt 
innhold av fiber. Fiber er bra for fordøyelsen og bidrar til mer langvarig 
metthetsfølelse.

● Middagsmåltidet bør inneholde rikelig med grønnsaker. Både kokte, stekte og 
rå grønnsaker bidrar med fiber, vitaminer, mineraler og antioksidanter. 



Eksempel av tallerkenmodellen
Dersom man bruker en veldig stor tallerken er det lett at man forsyner seg mer. 
Tendensen de siste årene har vært bruk av større og større tallerkener.  Rundt 
1950-tallet var vanlig tallerkenstørrelse på 14,5 centimeter (cm) i diameter, mens 
den i dag har økt til å være 20 cm. Dette gir et visuelt bedrag av at en porsjon som 
egentlig er normal i størrelse i dag ser liten ut. 



Test deg selv: Tallerkenmodellen
1. Hvem er det som står bak tallerkenmodellen?
2. Anbefaler tallerkenmodellen ⅔ av måltid som grønnsaker? 
3. Hva burde vi se etter når vi velger kjøttprodukter?
4. Nevn noen vegetabilske matvarer som inneholder høyt innhold av protein
5. Påvirker størrelsen på tallerkenen mengden?

Fasiten finner du på neste side 



Fasit
1. Hvem er det som står bak 

tallerkenmodellen?
2. Anbefaler tallerkenmodellen ⅔ av 

måltid som grønnsaker? 
3. Hva burde vi se etter når vi velger 

kjøttprodukter?
4. Nevn noen vegetabilske matvarer 

som inneholder høyt innhold av 
protein

5. Påvirker størrelsen på tallerkenen 
mengden?

1. Folkehelsedirektoratet 

2.  Nei

3.  Se etter magre og rene produkter

4. Ja

5. Bønner, linser og erter



Du kan lese mer om tallerkenmodellen her...

Helsenorge. (2018). Slik kan du sette sammen et sunt måltid. Hentet fra:

https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kostrad/dagens-maltider

https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kostrad/dagens-maltider


Karbohydrater

Av Louise



Karbohydrater...
● Gir energi til alle kroppens celler og er cellenes foretrukne “drivstoff”
● Er hjernens og sentralnervesystemets eneste energikilde
● Består av karbon, oksygen og hydrogen
● Kan deles i tre hovedgrupper, avhengig

 av hvor mange molekyler de er bygd opp av 



Monosakkarider
●  Består av ett sukkermolekyl

●  Glukose og fruktose er monosakkarider

●  Glukose finnes fritt i blodet vårt, og blir ofte referert til som blodsukker

●  Fruktose i frukt, grønnsaker og bær

●  Galaktose som en del av melkesukkeret

●  Alle typer fordøyelige karbohydrater fra maten blir brutt ned til 

glukose i tynntarmen



Disakkarider
● To sukkermolekyler som henger sammen 

●  Brutt ned til monosakkarider

●  Rent sukker, sukkerbiter og lignende

●  Melkesukker i melk og meieriprodukter

●  Maltose fra malt



Polysakkarider
●  Mange sukkermolekyler satt sammen

● Kan være enten fordøyelige eller ufordøyelige, Stivelse, fra kornvarer og 
poteter, og glykogen fra lever og muskler, er fordøyelige polysakkarider, mens 
kostfiber er en samlebetegnelse for polysakkarider som ikke er fordøyelige. 

●  Polysakkarider brytes ned til maltose, så til glukose 



Karbohydrater i maten
● 50-60% av det daglige energiinntaket bør komme fra karbohydrater

● Grove kornprodukter, grønnsaker, belgfrukter, hele frukt og bær er gode kilder 
til karbohydrater. 



Test deg selv: Karbohydrater
1. Hvilke grunnstoffer består karbohydrater av?
2.  Hvor mange grupper kan man dele karbohydrater i?
3.  Hvilke organer har karbohydrater som eneste energikilde?
4.  Hvor stor prosentandel av det daglige energiinntaket bør komme fra 

karbohydrater?
5. Hvilke matvarer er gode kilder til karbohydrater?



Fasit
1. Hvilke grunnstoffer består 

karbohydrater av?
2.  Hvor mange grupper kan man dele 

karbohydrater i?
3.  Hvilke organer har karbohydrater 

som eneste energikilde?
4.  Hvor stor prosentandel av det 

daglige energiinntaket bør komme 
fra karbohydrater?

5. Hvilke matvarer er gode kilder til 
karbohydrater?

1. Karbon, oksygen og hydrogen
2. Tre hovedgrupper, mono-, di- og 

polysakkarider
3. Hjernen og sentralnervesystemet
4. 50-60% av det totale energiinntaket
5. Grove kornprodukter, 

fullkornsprodukter, grønnsaker, 
belgfrukter, hele frukt og bær 



Du kan lese mer om karbohydrater her...

Kvam, M. (2019, 29. januar). Karbohydrater. Hentet fra  

https://nhi.no/kosthold/ernaring/karbohydrater/

https://nhi.no/kosthold/ernaring/karbohydrater/


Fiber

Av Carina



Hva er fiber

● Fiber består av såkalte langsomme karbohydrater

● Fiberrike produkter har en betydelig lengre funksjon enn raske karbohydrater som f.eks. finnes i loff.

● Finnes i grove kornprodukter som brød, frokostblandinger, grønnsaker, nøtter, frukt, belgfrukter og bær

● Disse produktene inneholder nødvendige vitaminer, mineraler og antioksidanter



Anbefalingen av fiber

● Kostråd nummer 4: «Grove kornprodukter bør spises hver dag»

● De grove kornproduktene bør til sammen gi 70-90 gram sammalt mel eller fullkorn per dag.

● Brødskalaen og nøkkelhullsmerking

● Virker gunstig på fordøyelsene, gir økt metthetsfølelse, og kan forebygge flere sykdommer

● Kostfiber kan redusere risikoen for overvekt, diabetes type 2, hjerte- karsykdommer og kreft i tykk- og 

endetarm



Fem gode grunner til å spise fiber
1. Fiber gir jevnt blodsukker som igjen gir overskudd, bedre humør og prestasjon

2. Fiber er bra for vekta da fiber metter godt og er relativt kalorifattig

3. Fiber reduserer risikoen for hjerte- karsykdom, da det er gunstig for kolesterolet

4. Fiber er bra for fordøyelsen, som videre er viktig for helse og velvære

5. Fiberrik mat er gjerne en god kilde til vitaminer, mineraler og antioksidanter



Test deg selv: Fiber
1. Hva består fiber av?

2. Hva er fiber gunstig for?

3. Hva annet finnes i fiberrik mat?

4. Hvor finner vi fiber?

5. Hva kan fiber forebygge?



Fasit
1. Hva består fiber av?

2. Hva er fiber gunstig for?

3. Hva annet finnes i fiberrik mat?

4. Hvor finner vi fiber?

5. Hva kan fiber forebygge?

1. Langsomme karbohydrater som varer lenge

2. Fordøyelsen, kolesterolet, blodsukker

3. Vitaminer, mineraler og antioksidanter

4. Grove kornprodukter, grønnsaker, nøtter, 
frukt, belgfrukter og bær

5. Risikoen for hjerte- karsykdommer 
og kreft i tykk- og endetarm



Du kan lese mer om fiber her...
Helsedirektoratet. (2016). Kapittel 1, Kostrådene. Hentet fra 
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/kostrad-for-befolkningen
 

Helsedirektoratet. (2016). Kapittel 2.2, Karbohydrater, kostfiber og tilsatt sukker. Hentet fra 
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/inntak-av-naeringsstoffer/karbohydrater-kost
fiber-og-tilsatt-sukker
 
Borchsenius, C. (2016). Fem gode grunner til å spise mer fiber. Hentet fra

https://bramat.no/kosthold/naeringsstoffer/745-5-gode-grunner-til-a-spise-mer-fiber
 

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/kostrad-for-befolkningen
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/kostrad-for-befolkningen
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/inntak-av-naeringsstoffer/karbohydrater-kostfiber-og-tilsatt-sukker
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/inntak-av-naeringsstoffer/karbohydrater-kostfiber-og-tilsatt-sukker
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/inntak-av-naeringsstoffer/karbohydrater-kostfiber-og-tilsatt-sukker
https://bramat.no/kosthold/naeringsstoffer/745-5-gode-grunner-til-a-spise-mer-fiber


Stivelse

Av Mari



Hva er stivelse 
● Stivelse er karbohydrater som er sammensatte, altså polysakkarider.

● Blir dannet ved fotosyntesen i planter.

● Stivelse avleires som opplagsnæring i noen frukter, røtter og frø.



Kilder til stivelse
● Den viktigste kilden til å få i seg stivelse er gjennom kornvarer og poteter.

○  Kikerter, erter og bønner er også gode kilder til stivelse.

● Stivelse er den viktigste kilden til energi, da 50% av energien i det 

norske kostholdet kommer fra karbohydrater og stivelse er den aller 

viktigste.



● Matvarer som er rike på stivelse inneholder ofte også kostfiber, B-vitaminer 

og mineralstoffer.

○ Ofte er disse matvarene også proteinrike

● De råvarene som inneholder rikelig med stivelse har som regel et lavt 

fettinnhold, men kan være tilsatt fett.



Nedbrytning av stivelse
● I fordøyelseskanalen vår blir stivelse brutt ned til sukkeret glukose.

○  Allikevel er stivelse mer gunstig enn sukker. 

●  Fordi stivelse blir fordøyd saktere enn hva sukker blir, metter stivelse mer 

og inneholder ikke fruktose sånn som sukker gjør. 

○ Fruktose har vist seg å kunne være helsemessig ugunstig ved høye inntak.



Test deg selv: Stivelse
1.  Er stivelse proteiner, fett eller karbohydrater? 

2.  Hva er stivelse?

3.  Hva er den viktigste kilden til stivelse? 

4.  Hvordan blir stivelse til?

5.  Har produkter som inneholder mye stivelse som regel høyt eller lavt innhold av fett?



Fasit
1. Er stivelse proteiner, fett eller 

karbohydrater? 

2. Hva er stivelse?

3. Hva er den viktigste kilden til stivelse? 

4. Hvordan blir stivelse til?

5. Har produkter som inneholder mye stivelse 

som regel høyt eller lavt innhold av fett?

1. Kornvarer og potet

2.  Sammensatte karbohydrater; Polysakkarider

3. Kornvarer og potet

4. Gjennom fotosyntesen

5. Naturlig lavt, men kan være tilsatt fett.



Du kan lese mer om stivelse her: 
Svihus, B. (2019, 12. september). Stivelse. Hentet fra https://sml.snl.no/stivelse

Borchsenius, C. (2015, 15. april) Lurt å kutte stivelse? hentet fra 
https://bramat.no/forsiden/ekspertsvar/1525-lurt-a-kutte-ut-stivelse

https://sml.snl.no/stivelse
https://bramat.no/forsiden/ekspertsvar/1525-lurt-a-kutte-ut-stivelse


Sukker 

Av Carina



Hva er egentlig sukker?
● Kostråd nummer 10: Unngå mat og drikke med mye sukker til hverdags

● Sukker er et annet ord for sukrose og består hovedsakelig av fruktose og glukose som 

er raske karbohydrater som tilfører kortvarig energi til kroppen. 

● Sukker finnes blant annet i brus, godteri, typiske fastoodretter, ferdig laget saft og syltetøy.

● Det finnes det også i planter og frukt, som for eksempel druer og bananer som ofte har et høyt 

sukkerinnhold

● Innholdet av sukker i et produkt varierer, det er derfor lurt å sjekke ingredienslisten og 

næringsdeklarasjonen og se på «hvorav sukkerarter» som viser den totale summen av innholdet 

både av naturlig og kunstig sukker. 

(Helsedirektoratet, 2016)



Anbefalingen av sukker
● Den anbefalte grensen for sukkerinntak er på mindre enn 10 energiprosent

 i forhold til kostens helhetlige sammensetning av næringstetthet
● Alternative grep en selv kan gjøre er å erstatte søtsaker med oppkuttet frukt 

og grønnsaker, hjemmelaget mat, smoothier, osv. «5 om dagen» er også
 en anbefaling.

● Sukker er kaloririk energi, som kan omdannes til fett om en ikke bruker energien. 
● Mye sukker medføre ulike negative helseeffekter som diabetes type 2:

 høyt blodsukker, 
slitasje på tenner og øker risiko for hull (karies): syre og sukker, 
PH-verdi, og overvekt. 

● Vektoppgang skjer dersom en inntar mer energi enn det forbrennes, og energioverskuddet 
lagres som fett. Inntak av mat viser derfor en stor sammenheng med overvekt. 

● Helsedirektoratet anbefaler derfor også i kostråd nummer 12: «Fysisk aktivitet i minst 30 minutter hver dag»

(Helsedirektoratet, 2016)



Sukkerinntak
● Visste du at «Sukkerforbruket i Norge er redusert med 27 prosent de siste 10 årene, noe som er historisk lavt»? 

(Helsedirektoratet, 2019)

● Innholdet av sukker i et produkt varierer, det er derfor lurt å sjekke ingredienslisten og næringsdeklarasjonen og se på 

«hvorav sukkerarter» som viser den totale summen av innholdet både av naturlig og kunstig sukker. 

● Det kan også lønne seg her å velge nøkkelhullsmerkede matvarer.

● Erstatte søtsaker med oppkuttet frukt og grønnsaker, hjemmelaget mat, smoothier, osv. da «5 om dagen» også er  en 

anbefaling   



Test deg selv: sukker
1. Hva består sukker av?

2. Hva er sukker bygget opp av?

3. Hvor finnes sukker?

4. Hva kan et høyt sukkerinntak medføre?

5. Hvordan kan du finne sukkerinnholdet?



Fasit
1. Hva består sukker av?

2. Hva er sukker bygget opp av?

3. Hvor finnes sukker?

4. Hva kan et høyt sukkerinntak 
medføre?

5. Hvordan kan du finne 
sukkerinnholdet?

1. Raske karbohydrater som varer kort

2. Sukrose, fruktose og glukose

3. Brus, fastfood, frukt, godteri

4. Diabetes type 2: høyt blodsukker, tannslitasje, 
karies og overvekt

5. Se næringsdeklarasjonen og se på «hvorav 
sukkerarter»



Du kan lese mer om sukker her...
Helsedirektoratet. (2016). Kapittel 1, Kostrådene. Hentet fra 

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/kostrad-for-befolkningen

 

Helsedirektoratet. (2016). Kapittel 2.2, Karbohydrater, kostfiber og tilsatt sukker. Hentet fra 

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/inntak-av-naeringsstoffer/karbohydr

ater-kostfiber-og-tilsatt-sukker

 

Helsenorge. (2017). Kostråd om sukker. Hentet fra

https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kostrad/mindre-sukker-til-hverdags

Helsedirektoratet. (2019). Sukkerforbruket i Norge historisk lavt. Hentet fra 

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/sukkerforbruket-i-norge-historisk-lavt
 

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/kostrad-for-befolkningen
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/kostrad-for-befolkningen
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/inntak-av-naeringsstoffer/karbohydrater-kostfiber-og-tilsatt-sukker
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/inntak-av-naeringsstoffer/karbohydrater-kostfiber-og-tilsatt-sukker
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/inntak-av-naeringsstoffer/karbohydrater-kostfiber-og-tilsatt-sukker
https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kostrad/mindre-sukker-til-hverdags
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/sukkerforbruket-i-norge-historisk-lavt
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/sukkerforbruket-i-norge-historisk-lavt


Fett

Mari



Generelt om fett 
● Av de tre hovednæringsstoffene vi har, er det fett som har den høyeste forbrenningsverdien. 

● Fett gir 9 kilokalorier per gram ved forbrenning i kroppen.

● For å sammenligne gir karbohydrater 4 kilokalorier per gram ved forbrenning. 

● I et gjennomsnittlig norsk kosthold kommer en tredjedel av energien fra fett. 

● Kroppens energilager utgjør den største delen av fettet i kroppen. 

○ Dette kan kalles depotfett og brukes også som støtdemper og varmeisolator. 

○ Dette fettlageret blir lagret i buk, muskler og underhuden.



● Fett er den nest mest viktige kilden til energi i kostholdet til mennesker etter karbohydrater.

●  Visse mengder fett er nødvendig for å få i seg de essensielle fettsyrene.

○ Essensielle fettsyrer er fettstoffer kroppen må ha, men ikke klarer å danne selv.

● Vi kan dele fett inn i animalsk fett, som kommer fra dyr og plantefett som er vegetabilsk fett.



Plantefett 
● Hos planter finnes fettstoffene særlig i frø.

● Plantefett er stort sett oljer.

○ Dette vil si at de er flytende ved 15-20 °C. 

● Dette kan for eksempel være bomullsfrø-, jordnøtt-, soya-, raps- og linoljer

○ Det finnes også faste typer plantefett, som kakaofett og kokosfett.

.



Animalsk fett 
● Animalsk fett kommer fra varmblodige landdyr og er som oftest faste. 

○  Dette kan for eksempel være smult, smør og talg.

●  Fett hentet fra sjødyr er som oftest flytende.

○ Dette kan være fiskeoljer som selolje, hvalolje og tran.

●   Margarin kan derimot inneholde både animalsk fett og plantefett.



Vi skiller mellom umettet og mettet fett

● Umettet fett er det «sunne fettet» 

○ inneholder fettsyrer med en til flere dobbeltbindinger mellom karbonatomene. 

● En binding kalles enumettet fett og fler bindinger kalles flerumettet fett.

● De essensielle fettsyrene Omega-3 (linolensyre) og omega-6 (linolsyre) er flerumettede fettsyrer.



● Mettet fett kan bidra til økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

● Selv om enumettetfett kalles det «sunne fettet», er transfett enumettetfett.

● Transfett ble tidligere dannet under produksjon av margarin. 

○ Prosesseringsmetoden har endret seg i dag, og margarin inneholder ikke lengre 

transfett. 

○ Dette fettet kan øke risikoen for hjerte- og karsykdommer.

● Siden fett ikke er vannløselig er det krevende for kroppen å fordøye fettet. På grunn av 

dette blir det skilt ut galle av leveren. Galle jobber som en emulgator som gjør at fettet blir 

løst opp i tarmvæsken.



Test deg selv: Fett
1.  Hvor mange kilokalorier per gram gir fett ved forbrenning i kroppen?

2. Hvor mye av energien i et gjennomsnittlig norsk kosthold kommer fra fett?

3. Hva betyr essensielle fettsyrer? 

4. Hva kalles de sunne fett typene?

5. Hvilke type fettsyrer er omega-3 og omega-6?



Fasit
1. Forbrenning gir 9 Kcal fett

2.  En tredjedel

3. Fettstoffer kroppen må ha, 

men ikke klarer å lage selv.

4. Enumettet og flerumettet fett

5.  Flerumettede fettsyrer

1. Hvor mange kilokalorier per gram gir fett ved 

forbrenning i kroppen?

2. Hvor mye av energien i et gjennomsnittlig norsk 

kosthold kommer fra fett?

3. Hva betyr essensielle fettsyrer? 

4. Hva kalles de sunne fett typene?

5. Hvilke type fettsyrer er omega-3 og omega-6?



Du kan lese mer om fett her: 
Svihus, B. (2018, 21. august). Fett. Hentet fra https://sml.snl.no/fett

Svihus, B. (2020, 28. januar). Mettet fett. Hentet fra https://sml.snl.no/mettet_fett

Svihus, B. (2020, 2. mars). Umettet fettsyre. Hentet fra 
https://sml.snl.no/umettet_fettsyre

Svihus, B. (2018, 9. oktober). Fettsyrer- ernæring. Hentet fra 
https://sml.snl.no/fettsyrer_-_ern%C3%A6ring

https://sml.snl.no/fett
https://sml.snl.no/mettet_fett
https://sml.snl.no/umettet_fettsyre
https://sml.snl.no/fettsyrer_-_ern%C3%A6ring


Salt

Louise



Hva er salt?
● Vanlig bordsalt er en kjemisk sammensetning av natrium og klor
● Derfor kalles salt også for natriumklorid

● Både brukt som konservering av kjøtt, fisk og 
meieriprodukter og som smakstilsetning i mat



Kroppens behov for salt
● Mange av kroppens fysiologiske prosesser, (eks. nervesignaler) er avhengige av 

salt

● MEN kroppen trenger svært lite salt, og det er anslått at et voksent menneske 
kun trenger ca 1,5 gram salt i døgnet

● Kostråd nr 9: Velg matvarer med lite salt, begrens salt i matlaging og på maten.



Hvorfor begrense mengden salt?
● Gjennomsnittsnordmannen spiser for mye salt
● Et høyt saltinntak kan føre til:

○ Høyt blodtrykk som igjen kan føre til: 

■ Hjerteinfarkt

■ Hjerneslag

○ Nyreskader

○ Økt risiko for kreft i mage- og tarmsystem



Hvordan begrense inntaket av salt?
● Ferdigprodukter og halvfabrikata inneholder ofte mye salt, derfor kan det være 

lurt å lage så mye som mulig av maten fra bunnen. Når maten lages fra bunnen 
bestemmer du selv hvor mye salt du tilsetter. 

● Les på varedeklarasjonen på produktene du kjøper, mange produkter har 
alternativer hvor det er tilsatt mindre salt. 

● Se etter nøkkelhullsmerket 
● Bytt ut salt med andre krydder der det lar seg gjøre
● Unngå å kjøpe ferdige krydderblandinger, da disse ofte har høyt saltinnhold



Test deg selv: Salt
1. Hva er natriumklorid det samme som?

2. Nevn noen av de vanligste bruksområdene til salt.

3. Hvor mange gram salt trenger et voksent menneske i døgnet?

4. Hva kan for høyt inntak av salt føre til?

5. Hvordan kan du finne ut om maten du spiser inneholder mye eller lite salt?



Fasit
1. Hva er natriumklorid det samme som?

 2. Nevn noen av de vanligste bruksområdene 

til salt.

3. Hvor mange gram salt trenger et voksent 

menneske i døgnet?

4. Hva kan for høyt inntak av salt føre til?

5. Hvordan kan du finne ut om maten du spiser 

inneholder mye eller lite salt?

1. Bordsalt

2. Konservering av kjøtt, fisk og 
meieriprodukter + smakstilsetning i mat

3. ca 1.5 gram

4. Høyt blodtrykk, hjerteinfarkt, hjerneslag, 
nyreskade, kreft i mage- og tarmsystem

5. Lage mat fra bunnen, lese varedeklarasjon, 
se etter nøkkelhullsmerket



Du kan lese mer om salt her..
Helsedirektoratet . (2017). Hvordan spise mindre salt. Hentet fra 
https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kostrad/hvordan-spise-mindre-salt 

Helsedirektoratet. (2017). Kostråd om salt. Hentet fra 
https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kostrad/kostrad-spis-mindre-salt 

https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kostrad/hvordan-spise-mindre-salt
https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kostrad/kostrad-spis-mindre-salt


Protein

Carina



Hva er protein?
● Kostråd nummer 6 anbefaler følgende: 

● «Velge magert kjøtt og magre kjøttprodukter. Begrense mengden bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt».

● Protein er store molekyler bygd opp av aminosyrer og har en essensiell oppgave 

● i kroppen for å danne muskler, bindevev, organer, hud, negler, hår, hormoner, skjelett osv. 

● Kroppen kan på egenhånd lage halvparten av de essensielle aminosyrene kroppen trenger, 

● resten er vi nødt til å få gjennom kosten. Aminosyrene har forskjellige egenskaper og funksjoner 

● i kroppen som er til for å holde kroppen i balanse (Krogh, 2018, s.1).



Anbefalinger
● For å få et optimalt inntak av proteiner er vi avhengig av å få dette gjennom mat. 

● Kilder til proteiner via kosten er for eksempel kjøtt, fisk, korn- og meieriprodukter, bønner og 

nøtter. 

● Når det kommer til det anbefalte energiinntaket bør proteininntaket utgjøre 

● 10-20% hos en «normal» voksen person, og 15-20% hos de i alderen 65 år og opp 

(Helsedirektoratet, 2016).

     Visste du at vi ikke kan leve uten protein? (Krogh, 2018, s.1).  



For mye eller for lite med protein
● Får du i deg et overdrevent inntak av protein kan det medføre til nyre- og leverskader, samt 

risikere tap av kalsium i skjelettet og få økt kolesterol. Spiser du mer enn du forbruker blir 

proteinoverskuddet omdannet og lagret som fett.

● Dersom en har et ubalansert kosthold eller om kroppen ikke klarer å ta opp proteinen kan en få 

proteinmangel. Det kan blant annet føre til redusert allmenntilstand, muskel- og styrke-tap, 

nedsatt immunforsvar og væskeansamlinger.

● Du bør altså finne en balanse, ikke for mye, ikke for lite og helst magre, rene kjøttprodukter som 

lyst kjøtt, fisk, egg og kylling (Krogh, 2018, s.1).



Test deg selv: Protein
1.  Kan vi leve uten protein?

2. Hva er det anbefalte proteininntaket?

3. Hva er proteiner bygd opp av?

4. Hva skjer med proteinoverskudd?

5. Hvor finnes de anbefalte proteinene?



Fasit
1. Kan vi leve uten protein?

2. Hva er det anbefalte 
proteininntaket?

3. Hva er proteiner bygd opp av?

4. Hva skjer med proteinoverskudd?

5. Hvor finnes de anbefalte 
proteinene?

1. Nei

2. 10-20 %

3. Aminosyrer

4. Omdannet til fett

5. Lyst kjøtt, fisk, egg og kylling



Du kan lese mer om protein her...
Helsedirektoratet. (2016). Kapittel 1, Kostrådene. Hentet fra 

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/kostrad-for-befolkningen

 

Helsedirektoratet. (2016). Kapittel 2.4, Protein. Hentet fra

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/inntak-av-naeringsstoffer/protein

 

Krogh, L., V. (2018). Fakta om protein. Hentet fra

https://bramat.no/kosthold/naeringsstoffer/686-fakta-om-protein

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/kostrad-for-befolkningen
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/kostrad-for-befolkningen
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/kostradene-og-naeringsstoffer/inntak-av-naeringsstoffer/protein
https://bramat.no/kosthold/naeringsstoffer/686-fakta-om-protein


Varedeklarasjon og 
nøkkelhullsmerking

Marius



Nøkkelhullmerking 

● Nøkkelhullet er en statlig ordning for at vi skal kunne ta sunnere matvalg. 
● Ved å velge nøkkelhullmerket mat vil man spiste mindre fett, sukker og salt, samt 

mer fiber og fullkorn. Dette vil gi en helsegevinst. 
● Ved å benytte seg av nøkkelhullmerket produkter vil du få et bedre kosthold. 
● Enklere å se etter nøkkelhullet på produktet enn å lese på baksiden, her har noen 

gjort jobben for deg ved å markere sunne produkter.
● Det stilles krav til produkter som skal få merking av nøkkelhullet. 

○ Strenge retningslinjer innenfor fett, salt og sukker samt krav om grovt fiber og fullkorn. 

● Alle grønnsaker, frukt og bær samt fersk fisk er nøkkelhullprodukter selv om de ikke 
er merket. Det er helsedirektoratet og mattilsynet som står til ansvar for ordningen. 



Varedeklarasjon
Varedeklarasjon kan gi deg informasjon om matens innhold og hjelpe deg til å ta 
sunne valg. Varedeklarasjon viser matens innhold av energi og næringsstoffer. Listen 
for varedeklarasjon står alltid i fallende rekkefølge etter hva det inneholder mest av.

  



Test deg selv: Nøkkelhullsmerking og 
varedeklarasjon 

1. Er nøkkelhullet noe butikken har kommet med for å hjelpe kundene og velge 
sunt?

2. Nevn fordeler ved å velge nøkkelhullmerket produkter

3.  Er alle typer fisk nøkkelhullmerket?

4. Har alle produkter varedeklarasjon?

5.  Står varedeklarasjonen i rekkefølge etter hva den inneholder minst til mest?



Fasit
1.Er nøkkelhullet noe butikken har kommet med for å 

hjelpe kundene og velge sunt?

2.  Nevn fordeler ved å velge nøkkelhullmerket 

produkter

3. Er alle typer fisk nøkkelhullmerket?

4. Har alle produkter varedeklarasjon?

5. Står varedeklarasjonen i rekkefølge etter hva den 

inneholder minst til mest?

1. Nei, det kommer fra staten 

2. Mindre fett, salt, sukker og mer fiber og 

fullkorn

 

3. Nei, men all fersk fisk er det

4. Ja

5. Nei, fra høy- lav



Du kan lese mer om nøkkelhullprodukter og 
varedeklarasjon her...
Helsenorge. (2019). Nøkkelhullet. Hentet fra 

ttps://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/nokkelhullet

Helsedirekoratet. (2016). Kosthåndboken. Hentet fra 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/kosthandboken/Kosth%C3%A5ndboken%20%E2%80

%93%20Veileder%20i%20ern%C3%A6ringsarbeid%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten.pdf

/_/attachment/inline/afa62b36-b684-43a8-8c80-c534466da4a7:52844b0c770996b97f2bf3a3946

ac3a10166ec28/Kosth%C3%A5ndboken%20%E2%80%93%20Veileder%20i%20ern%C3%A6rings

arbeid%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten.pdf

https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/nokkelhullet
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/kosthandboken/Kosth%C3%A5ndboken%20%E2%80%93%20Veileder%20i%20ern%C3%A6ringsarbeid%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten.pdf/_/attachment/inline/afa62b36-b684-43a8-8c80-c534466da4a7:52844b0c770996b97f2bf3a3946ac3a10166ec28/Kosth%C3%A5ndboken%20%E2%80%93%20Veileder%20i%20ern%C3%A6ringsarbeid%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/kosthandboken/Kosth%C3%A5ndboken%20%E2%80%93%20Veileder%20i%20ern%C3%A6ringsarbeid%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten.pdf/_/attachment/inline/afa62b36-b684-43a8-8c80-c534466da4a7:52844b0c770996b97f2bf3a3946ac3a10166ec28/Kosth%C3%A5ndboken%20%E2%80%93%20Veileder%20i%20ern%C3%A6ringsarbeid%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/kosthandboken/Kosth%C3%A5ndboken%20%E2%80%93%20Veileder%20i%20ern%C3%A6ringsarbeid%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten.pdf/_/attachment/inline/afa62b36-b684-43a8-8c80-c534466da4a7:52844b0c770996b97f2bf3a3946ac3a10166ec28/Kosth%C3%A5ndboken%20%E2%80%93%20Veileder%20i%20ern%C3%A6ringsarbeid%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/kosthandboken/Kosth%C3%A5ndboken%20%E2%80%93%20Veileder%20i%20ern%C3%A6ringsarbeid%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten.pdf/_/attachment/inline/afa62b36-b684-43a8-8c80-c534466da4a7:52844b0c770996b97f2bf3a3946ac3a10166ec28/Kosth%C3%A5ndboken%20%E2%80%93%20Veileder%20i%20ern%C3%A6ringsarbeid%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/kosthandboken/Kosth%C3%A5ndboken%20%E2%80%93%20Veileder%20i%20ern%C3%A6ringsarbeid%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten.pdf/_/attachment/inline/afa62b36-b684-43a8-8c80-c534466da4a7:52844b0c770996b97f2bf3a3946ac3a10166ec28/Kosth%C3%A5ndboken%20%E2%80%93%20Veileder%20i%20ern%C3%A6ringsarbeid%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten.pdf


Fra teori til praksis
Vi håper at du i løpet av dette kurset sitter igjen med ny 
kunnskap om mat og ernæring, og at du nå er klar for å bruke 
denne kunnskapen i hverdagen!

Som en inspirasjon til både god og enkel mat, anbefaler vi 
boken “Kokebok for alle”, den ligger gratis på internett (klikk 
her), i tillegg til at den er mulig å kjøpe den i bokhandel. Her 
finnes både gode tips, og gode sunne oppskrifter som er enkle 
å lage i en travel hverdag, og oppskriftene kan lages av hele 
familien. 

https://les.unibok.no/#abok/helsedirektoratet/9788202542498/1074/18
https://les.unibok.no/#abok/helsedirektoratet/9788202542498/1074/18


Eksempel på sunn og energitett frokost
OMELETT

Klikk her for å se fremgangsmåte!

https://www.vektklubb.no/artikkel/matogkosthold/opbGd7/fem-middager-med-dessert-til-under-500-kcal


Eksempel på sunn og næringsrik lunsj
Fremgangsmåte:

Tilbered bulgur som anvist på pakken. 

Avkjøl.Kok egg i 8 minutter og avkjøl dem 

under rennende kaldt vann. Skrell eggene og 

del dem i to. Skjær fenikkel og vårløk i tynne 

skiver, og finhakk solørket tomat og 

bladpersille. Bland alle ingredienser, unntatt 

egg, i en bolle.

Server bulgursalaten med egg.



Eksempel på et smart mellommåltid
SMOOTHIE

COTTAGE CHEESE MED EPLE & KANEL



Eksempel på sunn og god middag
KYLLINGFILET MED GULROTMOS OG TZATZIKI- DRESSING

Klikk her for å se fremgangsmåte!

https://www.vektklubb.no/artikkel/matogkosthold/opbGd7/fem-middager-med-dessert-til-under-500-kcal


Eksempel på sunn og smaksrik dessert
BRINGEBÆRSORBET

Putt alle ingrediensene i en blender til jevn 
konsistens og smak til med sukrinmelis for 
søtere smak. Pynt med deilige bær.



Forslag til ukemeny
Mandag: Laks med ovnsbakte grønnsaker og poteter

Tirsdag: Hjemmelaget hamburger med chilli og hvitløk

Onsdag: Kylling med pestosaus, salat og pasta

Torsdag: Spinatsuppe med egg og hvitløksbrød

Fredag: Svinefilet med råkostsalat og fullkornsris

Lørdag: Tacosalat med kikerter/fisk/kjøtt

Søndag: Hjemmelaget kjøttboller i brunsaus og grønt



Til ettertanke

“Gammel vane, vond å vende”

Husk at det kan ta lang tid å endre en livsstil, og det kan være lurt å ha fokus på ta 
små steg om gangen. Ingen kan ikke gjøre jobben for deg, men dette heftet kan være 
et godt verktøy på veien. 

Vi anbefaler deg å lese igjennom kursheftet flere ganger, og sette deg små 
endringsmål underveis! 

Heia deg!
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