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DIGIMAT 



 

G R U N N L E G G E N D E
E R N Æ R I N G S K U N N S K A P

 Smart mat for
hode, kropp

og klode 

 



I sosiale medier kan vi lese og høre mye forskjellig om mat og
kosthold. Men hva vet vi egentlig, og hvor kan du finne

kvalitetssikret informasjon? Heldigvis har Helsedirektoratet
laget et sett med kostholdsråd som er enkle og basert på

forskning. Her er det ikke noe hokuspokus eller dyr
helsekostmat, men helt vanlig mat du finner på butikken.

Hva slags kosthold er bra for 
både hode og kropp?

Grønnsaker, frukt og bær
Fullkorn
Fisk

 
Kostrådene sier vi bør spise mer av:

 Maten gir oss energi og næring, og da snakker vi om ulike
næringsstoffer: karbohydrater, proteiner, fett, vitaminer og

mineraler. Disse stoffene gjør at kropp og hode kan fungere!
Det er ingen matvarer eller næringsstoffer som trenger å være

“nei-mat”. Både fett og karbohydrater kan inngå i et godt
kosthold, selv om vi stadig kan lese om ulike dietter som

utelukker det ene eller det andre. Det samme gjelder
matvarene vi anbefales å spise mindre av - det betyr ikke at vi
må kutte de helt ut. Det er ikke farlig å spise litt kjøtt, salt eller

sukker. Nøkkelordene er balanse og variasjon - vi skal verken ha
for mye eller for lite av noe. 

Rødt kjøtt
Bearbeidet kjøtt
Salt
Sukker

 
Og mindre av:

… i tillegg til å bevege kroppen jevnlig gjennom fysisk aktivitet.



Mange som bor i Norge kan ha nytte av å ta et tilskudd
med vitamin D i vinterhalvåret. Vitamin D får vi vanligvis fra
sola og fet fisk, men om vi får lite sol og lite fisk kan
kosttilskudd være smart. Dette får du kjøpt på apoteket.

Hvis du spiser lite fet fisk (laks, ørret, makrell) så kan du
vurdere et tilskudd med omega-3 fettsyrer.

Forskning tyder på at en del kvinner i Norge får i seg for
lite jod. Hvis du spiser lite fisk og lite meieriprodukter kan
du vurdere et tilskudd med jod, eller multivitamin som
inneholder jod.

Det er også noen grupper i samfunnet og i noen livsfaser
det kan være riktig å bruke kosttilskudd, for eksempel om
man er gravid - dette kan du snakke med helsepersonell
om.

 
Hva med kosttilskudd?

Trenger vi piller og pulver for å være sunne?

Generelt sett er svaret nei, hvis man spiser nok og variert mat.
Så er det noen unntak:

Som nevnt er det generelt sett ikke nødvendig med
kosttilskudd hvis man spiser nok og variert mat. Så er

spørsmålet: Spiser du nok og variert? Et godt utgangspunkt er
kostrådene, altså å spise grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk
ofte. Helsemyndighetene oppfordrer også til å inkludere nøtter

og meieriprodukter i kostholdet. Hvis du utelukker noen
matvarer, for eksempel kjøtt, fisk, korn eller meieriprodukter, så

bør du være litt OBS på dette med næringsstoffer. Veganere
må for eksempel ta tilskudd med vitamin B12.



 
Hvor kan du finne kvalitetssikret

informasjon om kosthold?
 

Vi har allerede nevnt kostrådene, som er et godt sted å starte.
Når du leser om mat og kosthold i sosiale medier er det lurt å

spørre seg selv hvem som deler informasjonen. Har de for
eksempel utdanning innen ernæring? Har de noe å tjene på
de rådene de gir? Det er mange som deler nyttige ting, men

det deles også mye som ikke har støtte i forskning.

Her kan du lese mer om næringsstoffene i maten:
https://www.helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/sma-grep-for-

et-sunt-kosthold/naringsstoff er/
 

Her finner du mer informasjon om kostrådene:
https://www.helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kostrad/

https://www.helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/sma-grep-for-et-sunt-kosthold/naringsstoffer/
https://www.helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kostrad/

