
Helsefordeler 
med animalsk mat

Merete Furuberg

Foredrag basert på noen forskningsresultater og egne erfaringer 

– til ettertanke



Versting?



Versting for helse, klima og miljø



Helse, klima og miljø



Rødt og hvitt kjøtt; betyr det forskjell for vår 

helse?



Helsedirektoratet lanserte 
«nye» kostråd 

• Helsedir. anbefaler 
maks 500 g rødt
kjøtt/uke, basert på 
kreftrapporter (WCRF 
2007 og senere).                                   
(i dag spiser vi i 
gjennomsnitt 560 
g/uke). 

* Dvs ca 10 % reduksjon



Jeg er uenig i dette kostrådet. Mitt forslag:
Fjern dette kostrådet helt!

Fordi: 

1. Denne kreftrapporten har blitt vist å være 
ufullstendig og usikker, og Helsedir. skriver til og 
med:

”Det trengs videre forskning for å avklare om det 
er overbevisende sammenheng mellom rødt kjøtt 
og kreft i tykk- og endetarm (Helsedir s. 120)”.

2. Kjøtt fra dyr som lever på beite er meget 
næringsrikt, og det sunneste vi kan spise . Kjøtt fra 
kylling og gris kan imidlertid forbedres.

Forklar 



Kjøtt, den mest næringsrike matvare vi kan spise:

• Proteinene i kjøtt gir oss alle essensielle aminosyrer. Kjøtt er rikt 
på bioaktive komponenter med antioksidant virkning slik som 
taurin, glutation og karnosin

• Kjøtt inneholder vitaminer som vitamin B12, tiamin, niacin og 
riboflavin, osv.

• Kjøtt er rikt på viktige mineraler som jern, sink, kalium, fosfat og 
magnesium. Biotilgjengeligheten av mineralene er høyere i kjøtt 
enn i planter og kornvarer. 

• Kjøtt er rikt på oljesyre og fettsyrer med biologiske virkninger, 
essensielle fettsyrer i n-6 og  n-3 familiene; arakidonsyre, EPA, 
DPA and DHA

• Kjøtt fører til metthet og kan derved forebygge fedme



Kjøtt og kjøttprodukter bidrag i kosten:

• 12 % av kaloriene

• 26 % av proteinet

• 1 % av karbohydrat

• 21 % av fett totalt

• 20 % av mettet fett

• 19 % av jernet

• 16 % av vitamin A

• Ca 18 %, 16 %, 36 % og 60 % av B-vitaminene: 
tiamin, riboflavin, niacin og B12.

0

5

10

15

20

25

30

35

%



Det sies: ”Du blir hva du spiser”

Dette gjelder også 
for husdyra våre. 

Sammensetningen 
av kjøttet 
bestemmes i stor 
grad av fôrets 
sammensetning.



Fôret
• Lam, sau og geit fôres 

overveiende på gras og 
grovfôr (ca 80-90 % )

• Storfe får en betydelig 
andel gras og grovfôr     
(ca 50 %)

• Gris og fjørfe får nesten 
bare kraftfôr



Jeg mener:

Kjøtt fra dyr på beite/grovfôr

er spesielt sunt

Kjøtt fra dyr som spiser kraftfôr

kan ved enkle tiltak bli like sunt

Derfor: kylling og svinekjøtt har et stort 
forbedringspotensiale

Hvordan? 

Hvorfor? 



Hvorfor er ikke kjøtt så sunt som det burde?

1. Fordi kjøtt (særlig fra kylling og gris) inneholder for 
mye omega-6 arakidonsyre (AA) hvis dyrene er 
fôret med vanlig kraftfôr

2. Og for lite selen (Se)



Kilder til arakidonsyre: kjøtt og innmat.

• Hva er galt med arakidonsyre, og hvordan kan 
vi redusere den?

Svar:

1. Arakidonsyre omdannes til hormonlignende
stoffer som i overskudd forverrer betennelse,  
smerte, hjerte- og karsykdommer og kreft

2. Arakidonsyre i kjøtt kan reduseres: 

-mindre soyaolje i fôret

-mer gras og linolje og rapsolje i fôret



Hvorfor forbedre kjøtt? Hvorfor ikke spise fisk i stedet?

A. Fisk er en begrenset ressurs i verden.

B. Produksjonen av fiskeolje vil ikke dekke våre 

behov i framtida

C. Mange foretrekker  å spise kjøtt i stedet

• Derfor: Vi må forbedre sammensetningen av 

kjøtt i retning av mer av de nødvendige 

næringsstoffene som finnes i fisk

’Alle monner drar’ i forbedring av kjøtt:

1. Mindre AA, mer EPA, DPA og DHA i kjøtt

2. Mer selen i kjøtt



Konklusjon

Kjøtt er vår mest næringsrike matvare.

Kjøtt fra dyr som er fôret med kraftfôr har 
forbedringspotensial:

• Forbedringen er enkel å få til:

• Gi gras til dyra, eller bytt ut soyaoljen i 
kraftfôret med rapsolje pluss linfrøolje. 

• Dette vil gi lavere arakidonsyre i kjøtt

• Tilsett organisk selen.

• Vi får mindre kroniske sykdommer



Rødt kjøtt er sunt

Produksjonsmåten
av kjøttet har betydning 

for helsa



5 om dagen

• Sprøytemidler

• Gjødsling

• GMO

• Rett tid - vann



Maten og helsa vår   –
vårt felles ansvar

• Matprodusenten

• Videreforedler

• Markedsfører – Selger

• Myndighetene

• Matkonsumenten (hvordan vi oppbevarer og 
tilbereder maten)



La din mat være din medisin - og din 

medisin være din mat. Hippokrates


