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Hva sier
forskningen?

 



. 

Men er det da også slik at hva vi spiser kan påvirke
hjernen og mental helse? 

 
Når vi snakker om forskning på kosthold og psykisk helse

er det viktig å holde tunga rett i munnen. Det at en
forskningsstudie viser en sammenheng mellom kosthold
og helse betyr ikke at vi vet hva som fører til hva. Hvis vi

for eksempel ser at mennesker som ikke lider av
depresjon spiser sunt, så betyr ikke det nødvendigvis at

kostholdet er årsaken til at de ikke er deprimerte. Det kan
like gjerne bety at de som ikke er deprimerte har mer
overskudd til å lage sunn mat. Henger du med? Det er

altså ikke så lett på peke på én matvare eller en diett som
fører til bedre eller dårligere psykisk helse.

 
 
 
 

 Kropp og hode henger sammen -
det er det ingen tvil om. 

Det vi likevel vet er at et kosthold som er i tråd med
kostrådene også vil kunne være positivt for psykisk helse.
Dette er altså et kosthold med mye grønnsaker, frukt, bær

og fullkorn, og mindre mengder rødt kjøtt, bearbeidet
kjøtt, salt og sukker. 

 
Vi vet også at både for mye og for lite mat i forhold til

behov, vil kunne påvirke den fysiske og psykiske helsen. I
tillegg vet vi at fysisk aktivitet kan være svært positivt for
den psykiske helsen, så det er mange gode grunner til å

bevege kroppen på en måte som du trives med.

Ifølge Landsforeningen for hjerte- og lungesyke er det
mulig å ta grep i kostholdet som er positivt for hjernen. 



. 

Mye grønnsaker (hver dag)  
Mye frukt og bær (flere ganger i uken) 
Grove kornprodukter (hver dag) 
Nøtter (flere ganger i uken) 
Bønner og linser (flere ganger i uken) 
Fisk (minst en gang i uken)  
Fjørfe som kylling og kalkun (minst to ganger i uken) 
Olivenolje 
OK med litt vin om man liker det 
Mindre rødt kjøtt, smør, kaker, søtsaker, “fast food”

 
 
 
  

Det gjøres mye spennende forskning på kosthold, hjernen
og mental helse. For eksempel vet vi at hjernen og tarmen

“snakker sammen” via nerver. Mange er også nysgjerrige på
hva tarmbakteriene har å si for helsen. Vi følger spent med

videre!

. 

Oppsummert kan vi si at et hjernevennlig
kosthold inneholder:


