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Litt om meg
● Underviser i matematikk, naturfag og kroppsøving
● Fikk diagnosen Crohns og PSC i 2011.
● Lever uten medisiner, grunnet livsstilsendringer?
● Skriver om helse i “Fordøyelsen”.
● Opptatt av hvordan mat og livsstil påvirker helsen



…
• …

• …

• …



Våre prinsipper for matlaging
● Alt skal lages fra bunnen
● Mest mulig lokale og norske råvarer
● Mest mulig i sesong
● Mest mulig økologisk
● Dyrker en del selv
● Fra dyr som beiter fritt
● Bruker en del kraft
● Unngår oppdrettsfisk
● Unngår industrikjøtt
● Lager store porsjoner som holder flere dager
● Alle måltider inneholder noe animalsk mat, 

grønnsaker og evt. en saus



Gode råvarer
● Kjøper fra lokale bønder
● Store kvanta
● Planlegger innkjøp
● Kjøp stor fryser
● Dyr som lever et godt liv



Hvor kan du handle?
● Horgen gård, Lierkalv og Stølsvidda
● Glade høner
● Rosnes gårdsdrift
● https://okologisknorge.no/oekoguiden/varer/



Kostholdsråd fra Brasil
1. Lag mat av basismatvarer og ferske råvarer.
2. Bruk olje, fett, sukker og salt i moderasjon.
3. Begrens forbruket av ferdige mat- og drikkeprodukter.
4. Spis regelmessige måltider, vær oppmerksom/bevisst, og spis i egnede omgivelser.
5. Spis i fellesskap når det er mulig.
6. Kjøp mat fra steder som tilbyr fersk mat. Unngå de som hovedsakelig selger ferdigmat.
7. Utvikle, bruk, del og nyt dine matlagingsferdigheter.
8. Planlegg tiden for å gi nok tid og rom til måltider og spising.
9. Når du spiser ute, velg restauranter som serverer nylagde retter og måltider. Unngå fast food-kjeder.

10. Vær kritisk til kommersiell reklame for mat.



Eksempler fra hverdagen - “back to basic”



Eksempler fra hverdagen - “back to basic”



Hva med dessert?



Hva gjør vi?
● Lager mat for flere dager
● Gjør ting enkelt
● Går ikke i butikken når vi er sultne og stressa
● Keep it simple



Mat til flere dager i ulike varianter



Mat til flere dager




