
Hvis jeg vælger kød fra,  
hvad skal jeg så vælge til? 



Dagens tekst  

• Hvorfor vælge at spise plantebaseret? 

• De officielle kostråd – EAT kommissionen  

• Vegetar eller veganer? – et definitionsspørgsmål! 

• Protein – hvor finder vi det? 

• Pause 

• Ernæringsmæssige udfordringer på vegetarisk kost 

• En sund plantebaseret kost – hvordan sammensættes 
et måltid 

• Opsummering 

 



  

• Bæredygtigt – fødevarer udgør 25 % af 
klimabelastning i vesten, foruden 
miljøbelastning (vand, pesticider, areal) 

• Sundhedsfremmende 

• Dyrevelfærd 

• Eller andre årsager 

 

Hvorfor vælge at være Vegetar 
 



  

• EAT kommissionen – hvordan brødføde 10 
milliarder mennesker. 

• Fødevarestyrelsen – hvordan omforme EAT 
kommissionens resultater til danske kostråd, med 
en tilgang om en dansk, sund bæredygtig kost. 

• Dansk vegetarisk forening – hvordan kan vi 
tilberede den vegetariske kost. 

 

Hvem kan vejlede os? 





Forskel på at spise vegetarisk 

Veganer: udelukker alle animalske produkter 

Lakto vegetar: inkluderer mejeri 

Lakto-ovo-vegetar: inkluderer æg og mejeri  

Pescetar: spiser fisk, æg og mejeri 

Flexitar: indeholder ikke forarbejdet kød, lave 
mængder rødt kød og sukker, moderate 
mængder fjerkræ, mejeri og fisk 

 



Reduktion af klimaaftryk 

• 20% ved at spise æg og kylling fremfor okse og 
lam - sild og makrel fremfor rejer og 
rødspætte - at undgå letfordærvelige og 
indfløjet frugt og grønt 

• 20-35 % ved at reducere  mængden af 
animalske fødevarer 

• 45-50% ved at spise vegansk 

 



 

Vegetabilsk protein: 

Bælgfrugter, kornprodukter, svampe, nødder og frø 
– men! 

Hver mangler de som regel en af de vigtige 
aminosyrer – en byggesten til protein 

 

Alligevel – quinoa, boghvede og chia, hampefrø 
har alle aminosyrer  

1. udfordring: Protein. 



Kombinationer fra proteinkilder 
 • Korn og ris har meget lavt indhold af lysin 

• Bønner har et lavt indhold af methionin og 
cystein 

LØSNING 1: Spis kornprodukter og bælgfrugter 
sammen, i forholdet 4:1 

LØSNING 2: Spis ris og bælgfrugter samtidig i 
forholdet 9:1 (helt til 4:6) 

 

 



Protein i en vegansk kost: 

KORN – fuldkorn 

(ris, havre, hvede, rug) 

 

BÆLG 
(bønner, linser, 
kikærter, sojabønner 
og sojaprodukter 
(f.eks. tofu, miso)  

GRØNTSAGER, 
KARTOFLER, FRØ OG 
NØDDER 



Hvor meget protein 
• Det daglige proteinindtag er anbefalet at ligge 

på mindst 0,8 g protein/kg legemsvægt: 

 

• 18-64 år. 65 kg = 0.8 g x 65 kg = 52 g protein 

 

• Hvis du spiser under 350 g animalsk kød om 
ugen, 350 g fisk om ugen og 2-300 g 
bælgfrugter  – får du nok protein. 

 



Pause  



Kilde: 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/ba
elgfrugter-og-froe-paa-middagsbordet-
ny-rapport-foreslaar-aendringer-af 



  

• Grøntsager og frugt 

• Sukkersøde drikkevarer 

• Raffinerede kornprodukter 

• Pommes frites  

• Slik i større mængder 

Usund plantebaseret kost 



2. Udfordring – vitaminer og kalk  

Kød og mælk bidrager med en stor del B2 og B6 vitamin 
– i en vegetarisk kost findes de i fx bælgfrugter, 
mørkegrønne grøntsager, fuldkorn 
 
Mælk og mejeri bidrager med kalk og B2 vitamin  
– i en vegetarisk kost findes kalk i fuldkorn, bælgfrugter, 
nødder, frø og mørkegrønne grøntsager 
 
Fisk, æg og mælk og mejeri er gode kilder til jod  
- I en vegetarisk kost kan tang være et alternativ 
 
 



 3.Udfordring: Jern og selen 

Det jern der findes i planter optages nemmere 
hvis man samtidig spiser kød  

- i en vegetarisk kost findes jern i bælgfrugter og 
fuldkorn, samt især i grønne grøntsager 

Selen findes i fisk, kød, æg og mælk  

- i en vegetarisk kost findes selen i nødder og frø 



4. Udfordring B12 og D vitamin 
 

Animalske produkter tilfører B12 og D vitamin – i 
den veganske kost kan det være nødvendigt med 
kosttilskud 



En sund plantebaseret kost: 
bælgfrugter 

  Bønner, linser og kikærter er en god 
proteinkilde i det vegetariske køkken.  
Anbefales 100g pr tilberedt dag(2-3 dage om 
ugen) ved lavere kødindtag. 

- Som veganer øges grønt og bælgfrugter, 
nødder og frø. Derudover skal der 
tilsættes ekstra fedtstof, da bælgfrugter 
har lavt indhold af fedt. 
 

 



Hvor meget fedtstof? 

Ud af den daglige energiprocent skal 25-40 % 
komme fra fedt – så: 

En kvinde skal have ca. 70 g fedt (4,5 spsk. olie) 

En mand skal have ca. 90 g fedt (6 spsk. olie) 

 

 



En sund plantebaseret kost: nødder 
Bidrager med proteiner, Polyumættede fedtsyrer, 
jern, zink, selen og Kalk.  
Jordnød er en bælgfrugt, særligt højt 
proteinindhold, B6, folat og selen. 
Mandler og hasselnødder særligt rige på E vitamin 
og calcium som i kød og mælk 
 
Indtag af nødder og frø – ny anbefaling 
30 g nødder, suppler med 1-2 spsk. frø, men 
begræns hørfrø og solsikker 



En sund plantebaseret kost: kød 
En god ide at spise en vis mængde kød (50-75 g på 
køddage), pga. B6, B12, A vitamin, jern, zink og selen.  
Anbefales kødfrie dage 2-3 gange om ugen. 
Men  
- som vegetar kan kødet erstattes med bælgfrugter, 
nødder, frø, fuldkorn og grønt.  

 
I dag består danskernes kødindtag af 2/3 rødt kød, og i alt 
af 52 kg om året. (2018), anbefalingen er max 26 kg, og 
med en bæredygtig kost ligger anbefalingen på max 16 kg 
om året svarende til 320 g tilberedt rødt kød om ugen.  

 



En sund plantebaseret kost: fisk 
• Indeholder næringsstoffer, som er vigtige. Heriblandt 

n-3 fedtsyrer, selen, jod, B12 og D vitamin.  
• Spis ca. 350 g tilberedt fisk om ugen, heraf 200 g fede 

fisk 
• Gerne fisk som sild og makrel – mindre af rejer, 

rødspætte og pangasius 
• Kig efter ASC og MSC mærker 

 
- Med en kost uden fisk, ekstra fokus på at få nok alfa-
linolensyre. Den findes især i rapsolie, (1 spsk) 
valnøddeolie (5 hele valnødder), soyaolie. 



En sund plantebaseret kost: 
mælk og mælkeprodukter 

Indeholder kalk og B2, B12, jod og selen 

Anbefaling: 250 ml mælk dgl. og 20 g ost 
(gælder ikke for børn 2-5 år) 

 

Veganere: fuldkorn, bælgfrugter, nødder, frø, 
mørkegrønne grøntsager – eller kosttilskud 
(kalk og B12) 

 



 

En sund plantebaseret kost: 
frugt og grønt 

Er rige på kalk, folat, jern og A vitamin (især de mørke-
grønne) betakaroten og fremmer biotilgængelighed af 
jern (røde og orange)  

Spis mindst 600 g frugt og grønt. Gerne ca. 100 g 
mørkegrønne grøntsager (især vigtigt ved lavt kød og 
mælkeindtag) 

Lad gerne årstidens frugt og grønt være din guide af indkøb 
og suppler med indkøb fra køl, frost og konserves 

Forsøg at undgå frugt og grønt transporteret med fly 



En sund plantebaseret kost: 
stivelsesrige fødevarer 

Fuldkorn indeholder protein, kostfibre, B1, B2, B6, folat, E 
vitamin, jern og zink. 

Kartofler (kogte og bagte) har lav energitæthed, kilde til kalium, 
c vitamin og kostfibre. 

• Vælg fuldkorn først – spis mindst 75 g dgl. – gerne mere 
• Kartofler – kogte og bagte 
• En kombination af plantebaserede proteiner giver tilsammen 

en bedre sammensætning af essentielle aminosyrer – spis 
derfor korn og bælg 

Korn og kartofler ligger relativt lavt i klimaaftryk, kartofler ligger 
lavest, også lavere end ris. 

 



En sund plantebaseret kost: 
Sidste udfordring 

Det er nødvendigt at begrænse de tomme 
kalorier. 



En sund plantebaseret kost 
summa summarum 

• Spis forskellige grøntsager, frugt, fuldkorn – hver dag. 
Varier bælgfrugter, nødder, frø, fisk, vegetabilske 
fedtstoffer i løbet af ugen. 

• 1/5 proteinkilder  ( heraf halvdelen gerne vegetabilsk 
baseret – og mere hvis du spiser vegansk) 

• 2/5 grønt og frugt 
• 2/5 kartofler, fuldkornsbrød, fuldkornsris, eller pasta 

mm. 
• Begræns tomme kalorier: slik, kage, chips, søde 

drikkevarer og alkohol 
 



Kilde: https://eatforum.org/eat-lancet-commission/   



Du kan gå på min hjemmeside 

 

 

• KOSTIB.DK 

 

 

• Hvis du vil have kopi af dagens Power Point. 



Tak for i dag! – spørgsmål? 



Protein  


