
GOD MAT ER GOD OMSORG
SPIS DEG TIL BEDRE HELSE

Hva kan du selv kan gjøre for å forbedre din 
fysiske, psykiske og sosiale helse, gjennom hva du 

spiser?



MAT FOR HELE MENNESKET
Fysisk/kroppslig Psykisk/mentalt

Kulturelt og åndelig Sosialt





Stort mangfold 
gir god helse
Fysisk aktivitet
Sosial samvær

Kosthold
Forurensning
Hygiene
Antibiotika
Medikamenter
Morsmelkerstatning
Keisersnitt

ØKOSYSTEM I FORANDRING



KROPPENS ”ØKOSYSTEM” ER AVHENGIG AV:

•God næring
• Fysisk aktivitet
• Stressmestring
• Søvn
• Sosiale relasjoner
• Ren luft



EN FRISK TARM/MIKROBIOM

• Beskytter mot angrep

• Tilpasser fordøyelse og absorbsjon – enzymer og syrer 

• Produserer vitaminer

• Avgifter – kvitter kroppen med søppel (avføring) 

• Kontrollerer immunsystemet

• Bidrar til sunn vekt



MATPRODUKSJON I FORANDRING

• - stor innvirkning på helsen
- konvensjonelt landbruk: 
doper og sprøyter
- forsøpling av havet
- ultraprossesert mat, død 
mat



MAT SOM GIR BEDRE HELSE

• Kraft som inneholder næring og proteiner som  bygger nye celler i tarmen.

• Tran, kaldpressede oljer som kokos og oliven, smør, avokado og nøtter

• Fermentert mat med mye probiotika

• Grønne, mørkegrønne og klrofyllrike grønnsaker.

• Bitre urter og grønnsaker, for eksempel,asparages,  selleri og rosmarin.

• Friske urter og urteteer, for eksempel  kjerringrokk, ryllik og
brennesle.

• Kålsorter og andre fiberrike grønnsaker, for  eksempel rosenkål, nykål og
grønnkål.



DET ER HÅP

•Genetikk utgjør kun 5 til 10 prosent av risikoen for 
de fleste sykdommer – vi kan gjøre noe med 
miljøårsakene. 
•Tarmfloraen påvirkes av maten vi spiser. 
•Tarmfloraen kan ved ulike tiltak komme i balanse, 

fordøyelseskanalen leges og gjenopprette god 
absorpsjon



SALAT

§ Grønne blader, som spinat, ruccola, 
grønnkål og salat av ulik slag. 

§ Nestle og skvallerkål, blader av 
løvetann kan også brukes

§ aspargesbønner (kokte)
§ asparges
§ avokado
§ blomkål eller brokkoli
§ kål, rød og hvit
§ rosenkål

§ rotgrønnsaker som gulrot, kålrot og rødbeter
§ spirer av ulike slag
§ fermenterte grønnsaker som topping
§ bløtlagte nøtter
§ Squash
§ gul, grønn eller rød chili
§ løk av ulik slag, også hvitløk
§ ville bær
§ granateple 
§ grapefrukt
§ urter



DRESSING

• INGREDIENSER
• 1 dl olivenolje

• 1 dl kokosolje

• 1/2 dl økologisk epelsidereddig

• 1 ts tørket oregano eller 1 ss finhakket fersk

• andre urter, som persille, basilikum, timian, mynteblader, sitronmelisse m.m.

• 1 ts hvitløkspulver, eller riv fersk hvitløk1

• 1 ts gurkemeie

• 1 ts revet ingefær

• 1 ts cayennepepper Bland alt forsiktig sammen 
og hell det over salaten.


