
Kursøkt 2



Kursdager/dato Innhold

ØKT 1
Velkommen på kurs!
Endring av levevaner.
Hva inneholder maten?

ØKT 2
Siden sist.
Kostrådene - teori og praksis.

ØKT 3

Merkeordninger.

Planlegg måltidene.
Veien videre.

PROGAM



Hjemmeoppgave

Sett opp 1-2 endringer du vil gjennomføre til neste 
gang. Vær realistisk! 

 Hvordan har det gått siden sist?



1. Ha et variert kosthold med mye 
grønnsaker, frukt og bær, grove 
kornprodukter og fisk, og begrensede 
mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt 
og sukker. 



2. Ha en god balanse mellom hvor mye 
energi du får i deg gjennom mat og 
drikke, og hvor mye du forbruker 
gjennom aktivitet.



3. Spis minst fem porsjoner grønnsaker, 
frukt og bær hver dag.



Hvorfor?

► Immunforsvaret styrkes

► Reduserer risiko for hjerte- og karsykdom

► Reduserer risiko for noen former for kreft

► Reduserer risiko for overvekt



► Spis frukt/grønt til hvert måltid - både på 
brødskiva og til middag.

► Ett glass juice kan telle som én porsjon.
► Smoothie av bær og frukt/grønnsaker.
► Ha en grønnsak og en frukt som mellommåltider.
► Varier mellom ulike typer grønnsaker og frukt med 

forskjellig farger.
► Gå på oppdagelsesferd i frukt- og grøntavdelingen 

– smak og eksperimenter! 
► Bruk gjerne tomater, løk, purre og hvitløk som 

basisvarer i middagen.
► «Gjem» grønnsaker i pizza- og pastasausen, i 

gryter og i supper – bruk gjerne stavmikser for 
bedre konsistens.

► Fruktsalat eller bær med kesam til dessert.
► Spis oppkuttede, rå grønnsaker med dip til 

kveldskos, eller frukt/bær når du er fysen.

Hvordan?



4. Spis grove kornprodukter hver dag.



Hvorfor?

► Reduserer risiko for hjerte- og karsykdom

► Reduserer risiko for diabetes type 2

► Reduserer risiko for kreft i tykk- og endetarm

► Bedrer fordøyelsen (NB! Økt behov for væskeinntak)

► Kan bidra til å opprettholde vektbalansen

► Mer næringsrikt enn tilsvarende matvarer med lite fiber

► Gir lengre metthetsfølelse enn tilsvarende matvarer 
med lite fiber



Brød

Langsom fordøyelse Rask fordøyelse

Brød med 
mer enn 
75% fullkorn

Surdeigs
-brød

Grov-
brød 

Kneip Loff

Pasta, ris m.m.

Hele korn Bønner
Linser
Erter

Fullk.-
pasta/
ris

Hvit 
pasta

Kokt potet PotetmosHvit
ris

Mellom-

grovt brød



Hvordan?

 Tre eksempler på hvordan man 
kan dekke anbefalt mengde 
(75g/dag) fullkorn:

 Eksempel på hva som skal til 

for å oppnå anbefalt inntak av 

fiber (25g/dag):

• Fire grove knekkebrød     8g

• En porsjon havregryn 5g

• 200 g kokt fullkornris 3g 

• En liten neve nøtter 3g

• En gulrot          2,5g

• Et eple 2,5g

• En kålrotskive 2g 

Totalt  25g



5. Spis fisk til middag to til tre ganger i 
uken. Bruk også gjerne fisk som pålegg.



Hvorfor?

► God kilde til omega3 (fet fisk), vitaminer (D, B12) og 
mineraler (jod, selen)

► Forebygger hjerte- og karsykdom (omega3-fettsyrer)

► God kilde til protein
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Hvordan?

 Middag, gjerne fet fisk

 Koke, dampe, bake eller grille i 
folie, evt. steke /wok

 Eksperimenter med nye 
oppskrifter og metoder

 Fiskekaker/fiskepudding

Som pålegg

Hermetisk; makrell i tomat og 
sardiner i olje. 

 Reker/skalldyr

 Fiskekaker/fiskepudding



6. Velg magert kjøtt og magre 
kjøttprodukter. Begrens mengden 
bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt.



Hvorfor?

► Nitrosaminer er stoffer som dannes ved fordøyelse 
av rødt kjøtt – disse stoffene øker risikoen for noen 
typer kreft.

► Magert og hvitt kjøtt er gode kilder proteinkilder.

► Bearbeidede kjøttprodukter bidrar med mye salt og 
mettet fett som er ugunstig for bl.a. blodtrykk og 
hjerte-/karsykdom.



Hvordan?

Eksempler på forskjeller i kjøttpålegg:

 Salami

 Energi 420 kcal

 Protein 19g

 Karbohydrat 2,5g

 Fett 37g 

 Magrere salami

 Energi 335 kcal

 Protein 22g

 Karbohydrat 1,6g

 Fett 23g 

 Kokt skinke

 Energi 99 kcal

 Protein 17,9g

 Karbohydrat 0g

 Fett 3g 



7. La magre meieriprodukter være en del 
av det daglige kostholdet.



Hvorfor?

► Begrense mengden mettet fett – forebygger hjerte-
/karsykdom

► Melkeprodukter er gode kilder til protein og mineraler 
som jod og kalsium



Hvordan?

Stor forskjell på fettinnholdet i melk - mesteparten er mettet fett

1g 7g 10g 15g 39g



Hvordan?
Lett ost og fet ost

Norvegia lettere

• Energi/ 100g: 268 kcal

• Protein 31 g

• Karbohydrat 0,9 g

• Fett 16 g (10 g mettet)  

Gräddost
• Energi/ 100g: 418kcal
• Protein 19 g
• Karbohydrat 0 g
• Fett 38 g  (25 gram mettet)



8. Velg matoljer, flytende margarin og 
myk margarin fremfor hard margarin og 
smør.



Hvorfor?

► Mettet fett øker risiko for hjerte-/karsykdom

► Enumettet og flerumettet fett kan redusere risikoen for 
hjerte-/karsykdom

► NB! Matoljer er 100% fett og dermed svært kaloririkt



Minst mettet fett  
(mindre enn 25%) 

Middels 
(25-50%) 

Mest mettet fett 
 (mer enn 50%) 

    
ICA flytende   
Bremykt flyt   
Vita hjertego 
Olivero flyt    
Melange flytende  
Per flytende   
 
Rapsolje      
Solsikkeolje 
Maisnolje   
Soyaolje 
Olivenolje 

  
Bremykt     
Soft            
Olivero      
Soya           
Melange       
Per              
 

 
Smør  
Kokosfett  
Palmeolje  

 

 

Hvordan?
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Hvordan? 
Fettinnhold i dressing (2 ss/30 g)

Type saus Mengde Gram fett 

Kesam 1 %  2 ss  0,3 

Naturell yoghurt 4% 

Kesam 8%  

2 ss 

2 ss 

1 

2 

Lettrømme/lett crème fraiche 20%  2 ss 6 

Seterrømme/Crème fraiche 35%    2ss 10 

Lettmajones  50% 2ss 15 

Remulade 65%   2 ss 20 

Majones 80% 

Olje (100%) 

 

2.ss 

2 ss 

25 

30 

 
  

   

   

   

   
 

 



9. Velg matvarer med lite salt, og 
begrens bruken av salt i matlagning og 
på maten.



Hvorfor?

► For mye salt gir økt risiko for høyt blodtrykk og hjerte-
/karsykdom

► For mye salt gir økt risiko for kreft i magesekken



Hvordan?

► Begrens bruk av salt i matlagningen og 
unngå å salte maten

► Vær obs på saltinnhold i halvfabrikata 
(inkludert brød)

► Bruk alternative måter å krydre maten på:

► Hvitvins- eller kryddereddik, balsamico og 
sitron

► Frisk eller tørket oregano, basilikum, timian, 
rosmarin, koriander

► Kanel, muskatnøtt, karri 

► Løk, hvitløk, purre

► Grønnsaker med sterk egensmak (paprika, 
tomat, reddik) tilsatt litt sukker som ”krydder”, 
kan framheve smaken til andre råvarer



10. Unngå mat og drikke med mye 
sukker til hverdags.



Hvorfor?

► Sukkerholdige matvarer inneholder mye energi men 
lite nyttige næringsstoffer som vitaminer og mineraler

► Kan bidra til overvekt, diabetes type 2 og hjerte-
/karsykdom

► Ugunstig for tannhelsen



Hvordan?

► Vær bevisst på ferdigprodukter som frokostblandinger, brød o.l. 
– lag heller müslien selv så har du kontroll på sukkermengden

► Vær bevisst på tilsatt sukker i sunnere matvarer (Biola o.l.)

► Begrens inntak av kaker, snop og lignende til én dag i uken

► Velg sukkerfri brus og saft om du skal drikke brus/saft



11. Velg vann som tørstedrikk.



Hvorfor?

► Kroppen må ha vann for å kunne oppta næringsstoffer 
og transportere stoffene til de cellene som trenger det

► Fordøyelsen trenger vann for at vi skal unngå 
forstoppelse

► Gjennom urin, avføring, svette og damp kvitter kroppen 
seg med avfallsstoffer – vi må kompensere for 
væsketapet ved å drikke nok

► Nok vann kan bidra til å forebygge overvekt

► Forebygge syreskader på tennene



Hvordan?

► Begynn dagen med et glass vann

► Drikk vann til middagsmåltidet

► Slukk tørsten med vann resten av 
dagen

► Tilsett sitron, lime, agurk, bær, skivet 
frukt eller lignende for mer smak

► Benytt eventuelt litt sukkerfri saft hvis 
du ønsker smak på vannet



12. Vær fysisk aktiv i minst 30 minutter 
hver dag.

http://www.helsedirektoratet.no/fysiskaktivitet/folk_med_h_y_utdanning_er_sprekest_781724
http://www.helsedirektoratet.no/fysiskaktivitet/fysisk_aktivitet__omfang__tilrettelegging_og_sosial_ulikhet__785794


Hvorfor?

► Det er alt for mange gode grunner til å være fysisk 
aktiv enn man kan få plass til alle her! Oppsummert:

► Bedre fysisk helse 

► Bedre psykisk helse

► Bedre selvfølelse og mer overskudd i hverdagen



Hvordan?

► Vær hverdagsaktiv – velg trappen fremfor heisen, 
gå/sykle når du kan fremfor å kjøre, gå en tur på 
kvelden med en venn

► Finn en aktivitet DU liker – det er den du kommer til å 
holde på med lenge!

► 30 minutter moderat fysisk aktivitet per dag – kan 
deles opp i bolker ila. dagen


