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Introduksjon av forfatterne: 
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Har 5 års teknisk utdannelse, er oppfinner med patenter i 11 land og har drevet egen 
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Forfatter og utgiver av lydboken " Forelsket hele livet "   - 1993. 
Forfattet og produsert en rekke opplæringskurs på video innen ovennevnte emner. 
Har de siste årene vært opptatt av hvorfor mennesker blir syke, fysisk og mentalt,  
og har bygget opp Internett portalen, www.be-better.com sammen med Ole Johnny 
Jensen, for å hjelpe folk med å få en Bedre Helse og Personlig Utvikling.  
 
 
 
Ole Johnny Jensen(42)    
 
Har bakgrunn fra en rekke ulike bransjer som prosjektleder innen:  
Bedriftsopplæring, multimediaproduksjoner, og magasinutgivelse.  
Har vært konsulent og leder for implementering av ISO 9000 og kvalitetsledelse  
i over 40 bedrifter og samarbeidet med Bywater i England med å oversette og 
markedsføre deres TQM kvalitetssystemer i Norge. 
Representert BBC i England ved produksjon av video opplæringsprogrammer i  
Norge og forfattet undervisningsmateriell for næringslivet til dette formål. 
   
Allsidig skribent innenfor temaer som kvalitetsledelse, salg/markedsføring, 
kosttilskudd og spiritualitet.  Studert kosttilskudd i 17 år og har også jobbet som 
alternativ terapeut i flere år.  
Har de siste årene vært opptatt av hvorfor mennesker blir syke, fysisk og mentalt, og 
har bygget opp Internett portalen, www.be-better.com sammen med Rino Solberg,  
for å hjelpe folk med å få en Bedre Helse og Personlig Utvikling.  
 
 

Denne boken er ment som en hjelp til å bevisstgjøre mennesker på hva riktig og sunt kosthold, 
kosttilskudd og økologisk mat kan gjøre, for de som ønsker et lenger og sunnere liv. Vi tror 
nemlig at de fleste mennesker kan gjøre mye selv, hvis de bare fikk tilgang til enkel og 
forståelig kunnskap om dette interessante emnet.  
NÅ HAR DU MULIGHETEN. 

. 
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SEKSJON 1: HELSEKOST OG KOSTTILSKUDD 

 
 
 

Helsetilstanden i Norge 
 
En meget omfattende undersøkelse ble gjort i 1998 og dataene lagret hos 
Statistisk Sentralbyrå. Endringer siden dette er sannsynligvis relativt liten, med 
unntak av hjerte og karsykdommer som faktisk har sunket litt i antall.  
 
Men vi presenterer her noen tall, uttrykt enkelt som prosenter, så kan du se 
hvilke konsekvenser vår sedate livsstil, forurensning og kjemisk jordbruk kan 
forårsake. 
 
 
De yrkesgrupper som har vanskeligst for å takle jobben, er gårdbrukere og 
fiskere, der 20% sier de har problemer med å gjennomføre jobben p.g.a. 
helseproblemer.  
 
Også kvinner, som jobber som faglærte arbeidere som sykepleiere og 
omsorgspersonell, har mange helseproblemer grunnet stor belastning på 
kroppen. Her er det ca. 18% som har problemer, og det ofte med 
belastningsskader.  
 
Faktisk så har 10% problemer med helsen som går ut over evnen til å gjøre 
jobben de er satt til. Omfanget av belastningslidelser og psykososiale problemer 
er økende.  
 
I de senere år har omfanget av kronisk og langvarig sykdom økt.  
Det er registrert høyere forekomst og hyppigere diagnostisering av allergi og 
astma. Kronisk lungesykdom, muskelplager og smerter også.  
 
Psykiske lidelser er nå så utbredt at det kan regnes som en av de store 
folkesykdommene. Dette er ikke nødvendigvis livsvarige lidelser.  
Kvinner er mer plaget av lettere angst og depresjon mens alvorlige psykiske 
lidelser ellers er likt fordelt mellom kjønnene. 
 
Hver tredje voksne nordmann er overvektig og vi spiser mindre frukt og 
grønnsaker, men kosten har også blitt mer fettfattig enn før, og det særlig blant 
yngre voksne som ser ut til å ha blitt mer bevisste. En tredjedel har også 
sykdommer som begrenser dem i hverdagen. De mest vanlige symptomer og 
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plager som virker hemmende er konsentrasjonsvansker, søvnproblemer og 
tretthet.  
 
Alt dette gjør at vi bruker stadig mer til medisin, og faktisk så bruker en av tre 
voksne daglig medisiner. Og det benyttes ca. kr 3000 i snitt pr. år pr. person i 
Norge. De fleste av disse bruker medisiner for hjertet, fordøyelse og nerver.  
 
Nordmenn brukte piller og andre medisiner for anslagsvis 14,5 milliarder kroner 
i 2002, en økning på 14,2 prosent fra året før.  
Reseptfrie medisiner utgjorde anslagsvis 14 prosent. Det viser ferske tall fra 
Legemiddelindustriforeningen (LMI).  
 
 
Bare i Norge er det registrert nesten 9 millioner sykdomstilfeller og vi er 
bare ca. 4,5 millioner innbyggere i landet:  
(Tallene forandrer seg stadig og er omtrentlige)  
 
Tannkjøttlidelser        1 700 000 
Astma og allergi        1 500 000 
Ryggplager (lette og alvorlige)                    1 170 000 
Angst, depresjoner                    800 000 
Revmatisme, inkl. leddgikt           800 000 
Migrene                  500 000 
Hjerte- og lungesykdommer               450 000 
Døvhet, nedsatt hørsel                400 000  
Benskjørhet                     300 000 
Stresshodepine                 200 000 
Søvnsykdommer               200 000 
Psoriasis                      160 000 
Diabetes                  130 000 
Kreftregisteret                       128 000 
Fibromyalgi                            120 000 
Epilepsi                        40 000 
 
 
Dette tilsier at vi i alle fall blir og er syke i Norge. Nå er det selvfølgelig også 
noen mennesker i Norge som ikke kan sies å være syke, slik at tallet er relativt 
høyt i gjennomsnitt.  
 
En behandlingsgruppe som er i sterk vekst er fysioterapeutene, som nå utgjør en 
like stor gruppe i kommunene som legene. Lege er heller ikke lenger 
førstevalget når folk blir syke. Fysioterapeuter, kiropraktikere og psykologer har 
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også begynt å samarbeide om pasienter, slik at de kan gi en mer komplett 
behandling.   
 
Når det gjelder bruk av alternative behandlinger som akupunktur, homøopati 
m.m. brukes dette mest av kvinner mellom 30–50 år.  
 
Risikoen for livsstilsrelaterte sykdommer som kreft, lungelidelser, allergier og 
diabetes er i sterk vekst, og mange av disse kan unngås ved å legge om vanene. 
Livsstilen er ofte påvirket av utdanningsnivået. Høyt utdannede mosjonerer mer, 
røyker mindre og spiser sunnere.  
 
92% av de som har universitetsutdannelse vurderer helsen som god mens kun  
ca. 63% av de med utdannelse på grunnskolenivå mener det samme. Men 
allikevel lider ca. 60% av befolkningen av en eller annen form for sykdom.  
En annen gruppe som er ekstra utsatt for sykdom er ensomme.  
 
Av voksne over 16 år har en av fire sykdom eller lidelse, i muskel eller skjelett, 
mens en av fem har åndedrettsrelaterte sykdommer, og en av syv har hjerte og 
karsykdom. Blant unge mennesker har det vært en meget sterk økning  
i sykdommer som allergier og astma.  
 
Når det gjelder kreft kommer den oftest etter fylte 50 år og halvparten av 
tilfellene kommer når en er over 70 år. Kreft har totalt økt med ca. 23% siden 
1988. Brystkreft er mest vanlig hos kvinner og prostatakreft hos menn. Men et 
foruroligende trekk er en nesten tredobling av nye tilfeller av lungekreft hos 
kvinner. For begge kjønn ser vi også en sterk økning i hudkreft. 
 
Noen oppsummeringstall forteller følgende:  
 

•  Halvparten over 67 år har problemer med hjerte og karsykdommer.  
 
•  Nesten tredobling av luftveisplager de siste 15 år i Norge.  

 
•  En av seks har allergi og for personer under 45 år har ca. 20 % lidelsen.  

 
•  6% har rygglidelser.  

 
•  25% av befolkningen plages av stadige smerter. Gjerne i rygg, skulder, 

nakke eller armer og bein. 
 

•  30% av befolkningen har i løpet av livet en psykisk lidelse som for 
eksempel angst, fobi eller depresjon. 
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•  Tre av fire nordmenn er hos legen hvert år.  
  
Ganske overveldende statistisk materiale som indikerer at de langt fleste av oss 
står under sterk risiko for å få en alvorlig sykdom i løpet av livet. Da kan det 
være på tide å vurdere om en selv er i risikosonen ved å sjekke seg regelmessig 
hos legen. I tillegg finnes det Internett tester som kan gi deg pekepinn på 
hvordan din livsstil påvirker helsen din og om du bør ta noen form for 
kosttilskudd, urter eller andre tips til gode vaner som kan redusere risikoen 
betraktelig.  
 
 
 
 
 

Hvorfor og hvordan vi ”blir hva vi spiser” 
 
Kan vi ”bli hva vi spiser”?  
 
De fleste vil nok være enige i at vi i alle fall blir seende ut rent fysisk, slik vi 
spiser. Det vil si at hvis vi spiser for mye blir vi fete og spiser vi for lite blir vi 
tynne. Dette er imidlertid ikke det verste, det som er enda verre er at vi også rent 
funksjonelt blir sterke eller svake, friske eller syke, og til og med smarte eller 
ikke, avhengig av hva vi spiser og drikker. 
 
Hvis vi spiser for mye fett og søte saker legger vi på oss, men samtidig nedsettes 
ofte blodsirkulasjonen over tid, fordi blodårene tettes, slik at hjertet ikke greier å 
fungere på sitt beste. Hvis vi spiser for lite vitaminer, mineraler og andre 
næringsstoffer, så vil vi ikke kunne yte vårt beste verken mentalt eller fysisk. 
 
Vi blir da også selvfølgelig syke, hvis vi ikke tilfører kroppen den maten 
kroppen er bygget for å innta. Men, på dette området ”strides de lærde”.  
Noen mener vi kan spise så mye fett vi vil og andre mener dette er selve 
ondskapen. Atter andre mener at det er karbohydrater og sukker som er roten  
til både fedme og mange sykdommer.  
 
Enkelte ”eksperter” mener også fremdeles at vi får i oss nok vitaminer, 
mineraler og andre viktige næringsstoffer i vårt daglige norske kosthold, men  
på dette området ser det ut til at de fleste er enige om at den tid for lengst er 
forbi. Maten vi spiser i dag er for en stor del ferdigmat og dette er ikke av det 
beste, fordi tilsetninger av for mye både sukker og salt er med på å ødelegge 
kroppen vår totalt. 
 
Vi blir derfor i høyeste grad hva vi spiser og drikker.  



 9

Vi spiser oss til overvekt,  
vi spiser oss til stress,  
vi spiser oss til sykdommer og det verste er at det ser ikke ut til at vi lærer fort 
nok, eller tidlig nok, at det er noe vi selv kan gjøre for å kontrollere det. 
 
Husk, vi kan også spise oss friske og sunne, slik at vi kan se frem til en rik 
alderdom, hvis vi bare starter før det er for sent.  
Et avbalansert kosthold, sammen med mosjon og inntak av enkelte kosttilskudd, 
er det som skal til for de aller fleste. 
 
 
 
 
 

Et liv fri for sykdommer – er det mulig? 
 
De aller fleste mennesker har vært eller er syke fra tid til annen. Det finnes 
selvfølgelig noen få hederlige unntak av mennesker som aldri har vært syke en 
eneste dag i sitt liv, men disse er få og de blir færre og færre. 
 
I dagens samfunn er det ikke lett å være fri for sykdommer, det er vel nesten 
umulig. Imidlertid finnes det et folkeslag som har kommet lenger enn noen 
andre når det gjelder å være friske og leve lenge, det er et folk kalt Hunzaer. 
Kanskje vi kan lære noe av dem? 
 
Man vet at de lever ett eller annet sted i et fjernt fjellstrøk og at medlemmene er 
ansett for å bli usedvanlig gamle. Det påstås at hundreåringer er ganske vanlige, 
og at det ikke sjelden hender at folk når den respektable alder av 130 år.  
 
Dette folket er ikke resultatet av en legende, og strøket det bor i heter ikke 
Utopia. De kalles altså Hunzaer og holder til i det som er vanlig å kalle verdens 
tak, det vil si Himalayas høyfjell.  
 
For å være mer presis så ligger Hunza-landet som bare teller rundt 30 000 sjeler, 
på Indias ytterste nordligste punkt, der hvor Kashmir, Kina og Afghanistan 
møtes. Det sies om dette lille folket, som lever i en utilgjengelig dal i tre tusen 
meters høyde, omtrent avskåret fra resten av verden, at det er verdens 
lykkeligste folkeferd. 
 
Deres opprinnelse er uklar. Ifølge historien var grunnleggerne tre greske soldater 
som søkte tilflukt i denne paradisiske dalen sammen med de persiske hustruene 
sine, etter å ha desertert fra Aleksander den Stores hær. Der levde de helt 



 10

innestengt, de trakk fordel av det egenartede geografiske terrenget til å holde 
ubudne gjester på avstand, og klarte lett å avvise alle invasjonsforsøk. 
 
Hunzaene ernærer seg hovedsakelig av jordbruk og kvegavl. De praktiserer ikke 
håndverk og driver ikke handel. Av den grunn har de ikke penger. Etter lenge å 
ha vært et røverfolk, har Hunzaene de siste 150 årene vært fullstendig fredelige. 
Samfunnet deres er så visst utenom det vanlige, for det finnes verken fengsel 
eller bank der. 
 
Det var en dristig skotsk lege, MacCarrisson, som gjorde dette mystiske folket 
kjent i Vesten. Eventyrer som han var av natur, var han ikke redd for å legge ut 
på en farefull reise som førte han opp i Himalayas høye fjell. I syv år bodde han 
hos Hunzaene. 
 
 
Hunzaene kjenner ikke til sykdom 
 
Det han fikk se gjorde ham omtrent målløs. Og på bakgrunn av hans 
vitenskapelige utdannelse kunne han ikke mistenkes for naivitet og enda mindre 
for fantasteri. Det første han konstaterte var at Hunzaene var utrustet med en 
sunnhet av strålende, helt enestående karakter. 
 
Dertil lot det til at sykdom var et ukjent fenomen som ikke hadde fått feste hos 
dem. 
 
Faktisk virker det som om Hunzaene er helt immune mot våre moderne 
sivilisasjonssykdommer, og spesielt mot dem som er vår tids hyppigste 
dødsårsaker; kreft og infarkt.   
 
Og konstitusjonen deres er ikke bare vernet mot disse store ondene.  
Hunzaene er heller ikke plaget av leddgikt, åreknuter, forstoppelse, mavesår 
eller blindtarmbetennelse.   
 
Enda mer overraskende er det at barnesykdommer ikke forekommer. Barna går 
ikke gjennom den vanlige sykdomsskalaen til sine vestlige brødre og søstere, 
som kusma, meslinger og vannkopper m.m. For øvrig er barnedødeligheten 
meget lav. 
 
Alt dette står i grell kontrast til det triste bildet vi kjenner fra våre egne samfunn. 
Det er ingen overdrivelse å si at dagens samfunn er sykt så vel fysisk som 
mentalt. 
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Statistikkene taler sitt eget tragiske språk i så måte. Eksempelvis blir halvparten 
av de unge vernepliktige i U.S.A. funnet uegnet til å utføre obligatorisk 
militærtjeneste. Overalt er sykehusene overfylt. Psykiatrien har aldri hatt 
travlere tider. For ikke å nevne den farmasøytiske industrien som tjener store 
penger og gir våre medmennesker anledning til å proppe i seg store mengder 
med sovemedisiner, beroligende midler og stimulanser av alle slag. 
 
Forresten er det viktig å forstå at Hunzaenes helse ikke bare må vurderes ut i fra 
fravær av sykdommer. Ved siden av å slippe de lidelsene som bryter ned vår tids 
mennesker, er de fulle av energi, livsglede og sinnsro. Og det i den grad at en 
vanlig frisk gjennomsnittseuropeer faktisk vil se syk ut i sammenligning. Ja 
egentlig ser han ikke bare slik ut, han er det også. 
 
En eksepsjonelt høy levealder 
 
Levealderen som Vestens folk kan håpe på å oppnå ligger rundt 70-80 år. 
Hunza-folkets livsløp er basert på ganske andre størrelser.  
 
Medlemmene av dette merkelige folkeferdet når sin ”normale” modenhet på det 
fysiske som på det intellektuelle plan i den ærverdige alder av 100  år. 
 
Et godt eksempel, om det skulle trengs, på relativiteten i det vi kaller normalt.  
Som hundreåringer betrakter Hunzaene seg verken som gamle eller tilårskomne. 
Og enda mer påfallende: i en slik alder beholder de enhver henseende en 
bemerkelsesverdig vitalitet.  
 
Det sies at det ikke er sjelden at en 90 år gammel Hunza blir far, og at kvinner 
over 80 år gjerne kan gå for å være vesterlandske 40 åringer. Og ikke en 
hvilken som helst vestlig kvinne på 40, men en som er i god form. 
 
Absolutt pålitelige vitner, blant dem den modige doktor MacCarrisson, har 
fortalt at de har sett Hunza-kvinner som uten det minste tegn på tretthet har 
utført hardt fysisk arbeid, og det i timevis. Og siden de bor i fjellene , er de nødt 
til å klatre opp bratte skråninger for å gjøre sine daglige gjøremål.  
Dessuten holder de seg slanke langt opp i årene, de har en stolt holdning og 
beveger seg mykt og elegant.  
 
Det er en kjensgjerning at de ikke kjenner eksistensen av ordet diett og enda 
mindre ordet fedme. De får heller ikke fettopphopninger. 
 
Også mennene har overraskende egenskaper. Utholdenheten og vitaliteten deres 
selv i langt fremskreden alder er nesten ubegripelig (dette med årene som tynger 
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har forresten ingen mening for dem, de ville heller si årenes letthet eller 
beruselse). 
 
Iakttakere vil til å begynne med bli forbløffet, om ikke skeptiske, når de ser 
menn lempe på kjempetunge bører, og får høre at de er intet mindre enn hundre 
år gamle. Disse hundreåringene synes ikke å bli mer andpustne eller trette av det 
harde arbeidet enn våre 40 åringer blir.  
 
En tre timer lang fottur finner de bare behagelig, og den gir de seg i kast med så 
ofte de har tid, ikke som en plikt men neste som belønning. De vender tilbake 
uten spor av tretthet for å gjenoppta arbeidet uten videre. 
 
 
Disse vitneutsagnene, som vi kunne supplert med hundrevis av andre dersom 
plassen hadde tillatt det, vekker vår beundring og får oss til å tenke. Og ikke 
minst spørre oss selv: Finnes det en hemmelighet, en oppskrift som gjør det 
mulig for disse menneskene å nyte godt av et så langt liv, og ikke minst av så 
glimrende sunnhet og helse? 
 
Hunzaenes viktigste hemmelighet 
 
Hunzafolkets hemmeligheter er mange. Men den første og utvilsomt den 
viktigste er ernæringen deres. Deres viten knyttes sammen med den tusenårige 
kunnskapen til legevitenskapens far. Hippokrates, hvis viktigste resept lød:  
”Det er kostholdet ditt som er medisinen din.” 
 
Et amerikansk ordspråk sier: ”You are what you eat.” Du er hva du spiser.  
Dette later det til at Hunzaene har innsett. Det tok ikke den berømmelige skotske 
legen som levde hos dem i syv år, lang tid å komme frem til at den forbløffende 
sunnheten deres bl.a. hadde mye med kostholdet å gjøre. Som vi senere skal se 
er dette svært spesielt, selv om det heldigvis også kan tilpasses Vestens forhold, 
i alle fall i store trekk. 
 
For å få antagelsen sin bekreftet, foretok legen et lite eksperiment som ikke 
kunne gitt et mer overbevisende resultat. Han dannet tre grupper av mus som 
han gav forskjellig mat.  
 
Den første gruppen fikk ”Hunza” kost. Sunnheten holdt seg helt på topp. Den 
neste fikk føde som hunzaenes nabofolk i Kashmir. Disse musene pådro seg 
diverse sykdommer. 
 
Den tredje gruppen fikk engelsk forpleining og viste snart alle symptomer på 
nervøse lidelser! 
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Men hvordan ernærer nå Hunzaene seg? Vi kan si at grunnregelen i kostholdet 
deres, som nok på en måte er blitt diktert ut fra de særegne forholdene de lever 
under, er nøysomhet.  
En nøysomhet som uten overdrivelse kan kalles ekstrem. Hunzaene spiser bare 
to måltider daglig. Det første blir inntatt midt på dagen. Men de står opp ved 
femtiden om morgenen! 
 
Dette kan virke overraskende på oss som er vant til å ha en solid frokost mens 
livet vårt er stillestående mesteparten av tiden. Hunzaene på sin side greier å 
utføre det harde arbeidet sitt med jorden hele formiddagen på tom mage … 
 
I realiteten spiser flesteparten av Hunzaene hovedsakelig av helsemessige 
grunner, selv om de legger stor flid i tilberedelsen av den for øvrig delikate 
maten. I Vesten synder vi ofte med vellevnet og spiser av vane. Og det lykkes 
oss sjelden å opprettholde balansen mellom vårt kalori- og proteininntak og 
energiforbruket vårt. 
 
Vi er overernærte.  
 
Fordøyelsessystemet vårt blir fort trett og får omtrent ikke hvile. 
Og nervesystemet blir i sin tur snart påvirket. Vi spiser jo så å si kontinuerlig, 
selv når vi er trette, nedfor og syke. Vi har mistet den naturlige kunnskap som 
for eksempel dyr instinktivt praktiserer. 
 
Et sykt dyr spiser ikke. Slik er det også med Hunzaene, som årlig gir seg inn på 
en langvarig, velgjørende faste.  
 
Dertil er maten deres av en helt naturell art uten noen kjemiske 
tilsetningsstoffer, i motsetning til vestlig oppdekning. 
 
Men ikke glem at nøysomhet er regel nummer en. Allerede Hippokrates påla 
pasientene sine dette og kjente til de gode resultatene. Både når det gjaldt ny 
optimisme, vitalitet og livsglede og ikke å forglemme de mer konkrete fordelene 
så som slankhet og økt muskulær og psykisk energi. 
 
Hunzaene spiser altså svært lite. Men hva er det egentlig de spiser?  
I stor grad ernærer de seg av korn, nærmere bestemt bygg, hirse, bokhvete og 
hvete. Likeledes inntar de regelmessig frukt og grønnsaker, som de vanligvis 
spiser ferske og rå, eventuelt meget lett kokt.  
 
Blant de foretrukne frukt- og grønnsakslag er poteter, erter, bønner, gulrøtter, 
neper, gresskar, spinat, hodesalat, epler, pærer, fersken, aprikoser, kirsebær og 
morbær. Ikke minst setter man pris på aprikoskjernen. Man fortærer kjernen som 
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den er eller trekker olje ut av den ved en prosess som har gått i arv fra 
generasjon til generasjon. 
 
Det er altså mulig å leve et liv uten sykdommer, men er det for sent for oss å 
snu? Er vi villige, i dagens samfunn, til å gjøre det som er nødvendig? 
Svarene er sannsynligvis både ja og nei. En del av oss vil være villige til å 
forandre våre vaner og følgelig kunne nyte godt av et lengre liv uten vesentlige 
plager. 
 
 
 
 
 

Helsekosttilskudd – et nødvendig middel for et godt liv 
 
I dagens samfunn er det forurensninger i luften og vannet, sprøytemidler på 
frukt og grønnsaker, bearbeiding og pakking av maten, for ikke å snakke om all 
ferdigmat som inneholder stort sett for mye av både sukker og salt, som ikke er 
bra for helsen.  
 
Tidligere var maten mye mer basert på friske råvarer og hadde et helt annet 
næringsinnhold enn tilfellet er nå.  
 
For eksempel, så er en stor del av den frukt som kommer til landet plukket som 
kart og senere ”tvangsmodnet” her. Dette fører til at mange av de vitaminer som 
frukten egentlig skulle inneholdt ikke er tilstede, fordi dette er en unormal 
utvikling av frukten.  
 
Det er målt vitamininnholdet i bl.a. appelsiner i Norge, som praktisk talt ikke 
inneholdt C vitaminer, som i mange tilfeller er årsaken til at folk spiser 
appelsiner. 
 
En annen ting mange ikke er klar over er at ved steking eller koking av 
grønnsaker vil vitaminer, mineraler og alle enzymer, som har en viktig funksjon 
i kroppen vår, bli helt eller delvis ødelagt.  
 
Enzymene er ”katalysatorer” som bl.a. sørger for at vitamin og mineralopptak i 
kroppen fungerer som det skal. Det er derfor best å spise rå, eller forvellede 
grønnsaker, ikke kokte eller stekte. 
 
Menneskene i den vestlige verden får i seg alt for mye sukker, salt, ”ødelagt” 
eller feilbearbeidet mat, forskjellige typer E-stoffer og feil type fett, slik at det 
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kostholdet som skulle bygge kroppen og hjernen vår heller bryter disse ned 
isteden.  
 
 
For å gi et lite bilde av hva vi spiser i dag i forhold til den ”urkost” kroppen 
egentlig var bygget til, gjengir vi en tabell fra boken;  
”Vitaminrevolusjonen” av Knut T. Flytlie, som er utgitt på forlaget  
Hilt & Hansteen under ISBN  82-7413-566-0: 
 
NÆRINGSSTOFFER   URKOST  NÅTIDSKOST 
Proteiner(energi %)   25   15 
Karbohydrater(energi %)   45   45 
Fett (energi %)    20   40 
Umettet/mettet fett    1,5   0,4 
Omega 3 fettsyre    1,5 g   0,4 g 
Omega 6-9 fettsyre   4   10 
Sukker (g pr. dag)    10   100 
Fruktsukker     10 g   50 g 
Kolesterol (mg. Pr. dag)   600   600 
Salt (mg Na)    700   3000 
Kalk (mg Ca)    1500   700 
Vitamin C (mg)    1000   80 
Fiber (g)     45   20 
 
Ovennevnte tabell viser vårt tidligere kosthold (urkost) og vår nåtidskost  
I Europa. 
 
Spesielt bør det legges merke til at vi spiser 10 ganger så mye sukker i dag i 
forhold til tidligere og ca 4,3 ganger så mye salt. Når det gjelder det viktige  
C vitaminet, så får vi bare i oss ca. 1/12 del av det vi tidligere fikk.  
Dette bør mane til tankevirksomhet hos noen og enhver.  
 
Det er kanskje ikke uten grunn at legekontorer, kiropraktorkontorer, 
fysioterapeutkontorer, apotek og sykehus er fulle, nesten uansett når du besøker 
en av disse stedene. Kan det være at vi rett og slett blir mer syke fordi vi spiser 
feil mat og følgelig får i oss for lite næringsstoffer  
i forhold til det vi burde hatt. 
 
Vi mener det og flere med oss. Selv om ikke alle reagerer likt på alt, da det er 
mange personlige saker som spiller inn. Dette kan være arvelige ting, som å 
være disponert for fedme, kroppens forbrenning og immunsystemet, for å nevne 
noe.  
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På den annen side, så er det også mange ting ved vår hektiske livsstil som gjør at 
vi faktisk trenger ekstra tilskudd av vitaminer og mineraler.  
 
For eksempel, så kan stress føre til store hormonforandringer i kroppen, som 
gjør at vi trenger tilskudd av bestemte vitaminer. Ved graviditet trenger vi også 
tilskudd av vitaminer og mineraler og ikke minst, når vi blir eldre og kroppen 
forandrer seg, kan det være lurt å bruke kosttilskudd slik at vi sørger for å tilføre 
kroppen de næringsstoffer den trenger.  
 
Enkelte medisiner gjør også at opptaket av vitaminer og mineraler ikke fungerer 
maksimalt, så det er mange ting å tenke på og det er meget vanskelig å kunne 
vite alt dette for folk flest. 
Derfor må vi i dag innta forskjellige kosttilskudd, for å få i oss de nødvendige 
næringsstoffer vi trenger.  
 
Denne boken er også skrevet med tanke på at de aller fleste mennesker ikke har 
mulighet for eller interesse av å sette seg inn i alle de forskjellige kunnskapene 
som finnes om vitaminer, mineraler, proteiner, enzymer, antioksidanter og hva 
disse stoffene gjør med kroppen vår. 
 
Forfatterne av denne boken har derfor laget en CD ROM om dette, som fås 
kjøpt i de fleste helsekostbutikker, salonger og treningssenter.  
Denne er enkel og innholdet er lett å fatte, for folk som ønsker å få en kort 
innsikt innen disse områdene. 
 
Helsekosttilskudd ER nødvendig, for praktisk talt alle mennesker, fordi det ikke 
lenger er en selvfølge at vi spiser nok næringsstoffer i det daglige kostholdet. Du 
bør derfor finne ut hva DU ønsker å forbedre eller forebygge ved din fysiske 
eller mentale helse, slik at du kan begynne NÅ med å forbedre din livssituasjon, 
uten at det er stor risiko for bivirkninger. 
 
Heldigvis er det mange som har oppfattet dette, ikke bare blant folk flest men 
også blant industrien, som har fremskaffet produkter med den nødvendige 
dokumentasjon for virkningen av de produkter som leveres. Derfor er det nå 
mulig for folk å skaffe seg praktisk talt alle typer kosttilskudd for alle typer 
plager og for å forebygge at kroppen og hjernen blir gamle før tiden.  
 
Det finnes nå også spesielle tester, som vil fortelle om hva slags kosttilskudd 
som er nødvendig å ta, for å forebygge de fleste problemer. Dette kan være en 
god hjelp for de som har vanskelig med å finne frem i ”Helsekostjungelen”. 
Testene kan tas ved å klikke her. 
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Myter om kosttilskudd 

 
Det er mange myter som går blant allmennheten om kosttilskudd som medfører 
uriktighet. Her vil vi prøve å avlive noen av mytene som ikke er korrekte som 
følger: 
 

•  Kosttilskudd handler kun om vitaminer og mineraler 
 

Tilskudd til allmennkosten innbefatter mye mer enn mineraler og 
vitaminer som kun er grunnleggende kosttilskudd. Det innbefatter 
proteiner, enzymer, urter, spesialkomponerte miksturer, ekstrakter m.m., 
som kan bidra til bedre helse for et vidt spekter av sykdommer og plager.  

 
•  Brukes når en er syk 

 
Mange benytter kosttilskudd i kriseperioder og da er det ofte litt sent, for 
det tar jo gjerne litt tid før kroppen som kan være i underskudd får fylt 
opp lagrene slik at en blir frisk. Allikevel finnes det en del tilskudd som 
selvfølgelig kan avhjelpe mer akutte problemer som betennelser, influensa 
og forkjølelse der og da. Men det beste er å forebygge slik at en slipper å 
få sykdommen/plagen og hvis en får det, så får en det på en mindre 
alvorlig måte eller slipper med mindre plager av sykdommen.   

 
•  Virker ikke allikevel 

 
Mange benytter kosttilskudd i altfor kort tid til at det får tid til å virke. 
Noen tilskudd kan selvfølgelig virke på noen umiddelbart mens andre kan 
det ta flere måneder for at det samme tilskuddet skal virke. Dette er veldig 
personavhengig – men om en prøver seg frem og lytter til råd vil en stort 
sett kunne få hjelp i form av kosttilskudd.  

 
 

•  Er veldig dyrt 
 

Prisene på en del tilskudd er relativt kostbart, men det er blitt en mye 
sterkere konkurranse nå enn tidligere og du vil se at det for mange vanlig 
forekommende typer produkter har blitt en mye lavere pris enn før.  
De mest spesialiserte produktene koster en del mer, før flere begynner å 
bruke dem, etterpå faller ofte prisene vesentlig. 
Men det er selvfølgelig veldig dyrt å bli syk også – både for samfunnet og 
deg.  
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Husk også på at billige produkter, gjennom for eksempel postordre, ikke 
alltid inneholder de stoffene det sies å inneholde. Det kan forklare 
manglende virkning for noen også. Sjekk nøye emballasje og sjekk 
bakgrunnen til selskapet som selger.  

 
•  Får nok gjennom maten  

 
I teorien kan du få alt du trenger gjennom maten, om maten ble bearbeidet 
som før. Men nå hvor en kun får 7 – 9 mineraler og sporstoffer gjennom 
industrielt bearbeidet mat, mens en før fikk opptil 100 mineraler og 
sporstoffer gjennom maten, sier det seg selv at det ikke er nok.  
 
I tillegg blir maten utsatt for massiv kjemikalsk behandling og 
forurensning som igjen betyr at vi trenger tilskudd for å rense kroppen vår 
fra belastningen. I dag blir også maten genetisk behandlet i mange tilfeller 
og tvangsmodnet slik at vitaminer ikke utvikles i maten. Alle som spiser 
vanlig mat i dag behøver kosttilskudd.  
Ikke bare gamle og syke som noen tror.  

 
•  Kan ta for mye av det 

 
Mange frykter det ukjente når det gjelder å innta kosttilskudd. Hvis en 
imidlertid følger myndighetenes anbefaling vil en ikke kunne få i seg for 
mye. I tillegg mener veldig mange forskere at anbefalingene er alt for lave 
og at vi kunne tatt mangedobbel dose uten bivirkninger av de fleste 
tilskudd. I de tilfeller hvor en har påvist forgiftninger, har dosene vært 
opptil tidoblet i flere år før noe har skjedd.  
 
De som føler ubehag ved kosttilskudd produserer ofte dette selv gjennom 
en form for placeboeffekt. Placeboeffekten utgjør i mange tilfeller opptil 
30% av virkningen ved inntak av tilskudd, behandling eller medisin.   

 
 
 
 
 

Naturmedisin og vitenskapen 
 
Media rapporterer ofte om gjennombrudd innenfor ernæring og kosttilskudd, der 
den ene rapporten slår den andre i hjel, og dette skaper forvirring. I tillegg har vi 
motstridende medisinske rapporter, som kan gjøre selv de mest skolerte innenfor 
fagfeltet i tvil om hva de skal tro på eller ei.  
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Noen historier om ernæring og kosttilskudd får omtale i større mediekanaler og 
ser da ut til å kunne tas mer alvorlig siden de får stort oppslag og omtales som å 
være vitenskapelig dokumentert. En må da ta i betraktning at det er et press i 
media om stadig å komme med nye sensasjoner som selger mediet som gjør at 
flere historier får mer omtale enn de fortjener i forhold til den faktiske 
vitenskapelige dokumentasjonen som foreligger. I tillegg blir mange historier 
forandret underveis i pressen, for å få den mest interessante vinkelen.  
 
I større media blir også rapporter ofte forkortet fordi de har liten tilgang til tid 
eller plass da det er mange andre nyheter som konkurrerer om 
oppmerksomheten. Da er det verdt å analysere hele kildematerialet om en skal 
kunne finne ut mer om undersøkelsen. Studier har mer tyngde om de er 
gjennomført i større akademiske institusjoner av gode forskere og at det de har 
gjort blir omtalt i medisinske tidsskrifter med godt rykte i fagmiljøene. Hvorvidt 
studiene er gjennomført på dyr eller på større menneskegrupper bør vektlegges.  
 
Ingen enkelt studie, uansett hvor godt den er gjennomført, kan endre den totale 
mengde bevismateriale. Det er mange forbindelser som må trekkes inn i 
prosessen for å kunne trekke konklusjoner om hvilke vitaminer og mineraler 
som kan innvirke på en sykdom. En mengde studier gjennomført forskjellige 
steder er nødvendig for å forstå sykdommen og hva som kan påvirke dem.  
 
Forskning betinger som bevis at det samme eksperimentet kan foretas gjentatte 
ganger med samme resultat. Er et næringsstoff brukbart vil de samme 
virkningene kunne dokumenteres om eksperimentet blir korrekt gjennomført.  
 
 
 
 
 

Urter et alternativ til medisin? 
 
Har du noen gang hatt en dårlig erfaring med medisin på resept? Om du 
regelmessig tar medisin for høyt blodtrykk, allergi, diabetes eller andre kroniske 
tilstander, kan du ha erfart bivirkninger som gjør at legen har måttet justere 
doseringen eller finne andre alternativer som passet deg bedre.  
 
Det finnes alternativer til slike opplevelser, og de kan koste mindre, virke like 
bra eller bedre, og fremme en helhetlig god helse med mindre bivirkninger. Du 
kan få dem som medisinske urter.  
 
Urter og medisiner har noen fellestrekk, men det viktige er at de har forskjeller 
som gjør at urter i mange tilfeller er å foretrekke. Dette må vurderes i hvert 
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enkelt tilfelle i forhold til risiko, fordeler og ulemper. Men urter kan faktisk 
hjelpe på de fleste helseproblemer.  
 
Det er faktisk utviklet urter som alternativ for de fleste sykdommer og plager.  
 
Det å bruke urter har blitt stadig mer populært. For 20 år siden ville de fleste 
leger si at pasienter som tok urter var mindre skolerte og ble lurt av sjarlataner.  
 
Men en studie gjort ved Stanford University viser at de fleste som benytter 
alternative terapier er høyt skolerte. Disse forbrukerne benyttet urter, vitaminer, 
mineraler, essensielle fettsyrer og andre teknikker til å forbedre helsen fordi det 
virket.  
 
Salget av urter har eksplodert de senere årene og interessen for urter har spredd 
seg videre fra forbrukere til leger og medisinstudenter som benytter det i sitt 
yrke. I Tyskland vurderer leger medisiner både ut fra skolemedisin og  
naturmedisin når de skriver resepter.  
 
Før hadde kun noen få skoler noe om urtemedisin på fagplanen mens det nå er 
vanlig i de fleste medisinske fakulteter. Mange tilbyr også kurs i alternative 
helbredelsesmetoder i tillegg.  
 
Kommer du til en opplyst lege i dag med en influensa kan du likeså godt få 
beskjed om å ta Echinacea, sinkpastiller og vitamin C fremfor antibiotika.  
Om legen din gjør en grundig evaluering, av helsen og din måte å leve på, kan 
han kanskje fortelle deg at stress er det som svekker immunsystemet ditt mest 
slik at du er mer mottakelig for sykdom.  
 
Men for at du skal kunne vite hvordan du, ved å ta noen få rimelige urter kan 
styrke immunforsvaret ditt, kan du gå til en forretning som selger kosttilskudd 
eller en ekspert på urter.  
 
Hva er urtemedisin? 
 
Urter var de første medisiner som vi mennesker benyttet. Våre forfedre lærte 
over tid hvilke planter som skadet dem og hvilke planter som hjalp dem. Faktisk 
er dette kunnskap som fortsatt benyttes og 80% av verdens befolkning benytter 
urter mot sykdom og til å lindre eller fjerne plager.  
 
De fant måter å bevare og blande de helbredende stoffene i plantene på. I de 
fleste kulturer verden over finnes det en viss mengde kunnskap om hvilke lokale 
planter som kan hjelpe dem.  
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I mange tilfeller viser det seg at det gamle sivilisasjoner visste om hvordan 
sykdommer kunne bekjempes med urter var rett ifølge dagens vitenskapsmenn 
og forskere. Echinacea for eksempel har vist seg å øke aktiviteten til 
immuncellene og hjelper slik til med å bekjempe virus og bakterier.  
 
Italienske kokker har tilsatt fennikel i århundrer til sauser og det viser seg at 
frøene hjelper fordøyelsen og reduserer gass i magen.  
 
De første urtene kom tidligere rett fra naturen mens mange urter i dag kommer i 
kapsler eller i flasker med væske, som gir lite assosiasjoner om planter. Du kan 
også få tak i produkter der mange urter er blandet sammen eller der et virkestoff 
er isolert fra urten og blitt et høykonsentrat.  
 
Disse produktene kan kjøpes nesten overalt i fra helsekostbutikker, 
supermarkeder til apotek, samt gjennom postordre og Internett 
 
 
 
 
 

Mat som medisin 
 
Det er viktig at vi vet hvilken type mat som kan helbrede og hva som i feil 
mengder kan forårsake sykdom. Riktig mat kan være med å forebygge eller 
lindre de fleste sykdommer og plager. I den senere tid har det kommet stadig 
flere forskningsrapporter som vitner om matens helbredende og medisinske 
egenskaper. Det er også lagt frem mange gode resultater og anerkjente teorier 
om hvordan maten påvirker cellene våre og hvordan det fører til sykdom eller 
god helse.  
 
Forskerne vet for eksempel at om du lider av astma eller leddgikt så er 
sannsynligheten stor for at du kan avhjelpe smerten og plagene ved 
sykdommene ved å innta fiskeolje. De vet også at du kan forverre sykdommen 
ved å ta en feil olje som for eksempel maisolje. Det har også fremkommet en 
mengde informasjon om hvilken type mat som trigger intoleranse og allergier.  
 
Det finnes mange kilder til god helse og kostholdet er jo den beste, rimeligste og 
minst ufarlige formen for medisin vi kan ta. Økende aksept fra skolemedisin for 
disse tankene, vil spare samfunnet for store kostnader ved vanlig medisinsk 
behandling, og kan komme til å bryte ned litt av den farmasøytiske industriens 
medisinmonopol.  
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”Journal of the American Medical Association” viste for eksempel  at hvis en 
benyttet havrekli istedenfor en type kolesterolsenkende medisin ville en spare 
80% av medisinkostnadene, og selvfølgelig unngå eventuelle bivirkninger. Dette 
er bare et av en mengde eksempler på at maten kan redusere både kostnader og 
bivirkninger i forhold til vanlig medisin. 
 
Mange forskere er opptatt av å lage mirakelmedisiner med den nyeste 
teknologien i laboratoriet og bygge på etablerte forskeres viten og data.  
Samtidig har stadig flere forskere begynt å finne legende midler i naturen, som 
kommer fra andre levende arter. Disse stoffene er faktisk med å påvirke oss hver 
dag, enten til det bedre eller verre, avhengig av inntak.  
 
Du vet sikkert at hvitløk er sunt, men visste du at den kan drepe kreftceller?  
Og du har sikkert sett at Skipper’n spiser spinat for å bli sterk, men visste du at 
spinat også kan kapsle og lamme viruset som forårsaker livmorkreft?  
Du har sikkert heller ikke hørt at asparges og avokado blandet med noen 
kjemiske stoffer har stanset spredning av Aids? Og det finnes mange flere 
eksempler på at maten faktisk kan være en fantastisk medisin.  
 
Andre gode eksempler på matens virkning ser vi når vi spiser fiber, som igjen 
frigjør stoffer som gir leveren beskjed om redusere produksjonen av kolesterol. 
Det finnes også mat som kan forhindre at blodpropp oppstår, som virker 
utrensende på kroppen, og som innvirker på våre sinnsstemninger osv. 
 
Hverdagskostholdet er faktisk det som innvirker mest på helsen vår av alle 
faktorer. Maten kan gjøre oss sunne, befri oss fra plager og sykdommer, og 
muntre oss opp og gi oss energien tilbake. Den kan gjøre at vi tenker raskere og 
lindre uro. Maten kan både fremkalle kreft, og fjerne den, eller stoppe den igjen.  
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Fargene i maten vår og hva de gjør med oss 
 
Ikke bare det at frukter og grønnsaker har forskjellige farger, de har også 
forskjellige helsemessige virkninger, avhengig av de fargestoffene de har.  
Dette kan jo være noe å tenke på. 
 
En god ide kan derfor være å sørge for at du spiser et mest mulig variert utvalg 
av de forskjellige fargede grønnsakene, gjerne hver dag, slik at du får alle de 
effektene som disse fargestoffene gir. 
 
De forskjellige fargene i grønnsakene dekker hele regnbuens spekter.  
Rød, orange, gul/orange, rødlilla, mørkerød, grønn, gulgrønn og grønnhvit. 
 
Rødt fargestoff: 
Inneholder Lykopen og finnes bl.a. i tomatprodukter. 
Har en god effekt på alderdomsproblemer, og er spesielt bra mot kreft i prostata, 
men også i tarm og strupe. 
 
Orange fargestoff: 
Inneholder Betakaroten, som finnes i gulrøtter, mango og aprikoser. 
De styrker immunforsvaret og nøytraliserer de frie radikaler. Er også bra mot 
enkelte kreft og hjertesykdommer. 
 
 Gult/Orange fargestoff: 
Inneholder Karotenoider, som finnes i fersken, sitrus frukter, appelsiner og 
ananas. Styrker immunforsvaret og hjelper følgelig mot mange sykdommer. 
 
Grønne fargestoffer: 
Inneholder Sulforafan, som finnes bl.a. i brokkoli. 
Disse stoffer har en sterk krefthemmende effekt. 
 
Gulgrønt fargestoff: 
Inneholder Lutein som finnes i spinat og kål. 
Er krefthemmende for flere forskjellige krefttyper og hindrer dannelse av belegg 
i blodårene. 
 
Grønnhvitt fargestoff: 
Inneholder Flanovoider og Sulfider, som finnes bl.a. i epler, pærer, purreløk og 
asparges. Meget bra for å senke kolesterolet i blodet. 
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Rødlilla fargestoff: 
Inneholder Anthoyanin, som finnes i rødbeter, solbær, plommer og blåbær. 
Bra for immunsystemet og hjernen og i tillegg beskytter det mot kreft og øker 
blodsirkulasjonen. 
 
Mørkerødt fargestoff: 
Inneholder Anthocyanin, som finnes i røde bær av forskjellige slag. 
Bra for hjernen og hjertet, og motvirker enkelte kreftsykdommer. 
 
 
 
 
 

Hva er frie radikaler og antioksidanter? 
 
Begrepet ”antioksidanter” og ”frie radikaler” hører vi stadig vekk om. Enkelt 
definert er en fri radikal høyt reaktive oksygenfragmenter som lages ved 
normale kjemiske reaksjoner i cellene. Disse frie radikaler mangler elektroner 
og prøver å stjele dem fra andre celler for å kunne bli balansert igjen. Denne 
prosessen kalles oksidering og er best kjent for oss som rust på stål i naturen.  
 
Et visst nivå av frie radikaler er viktig for helsen fordi de også er involvert i å 
bekjempe betennelser og i å fremme bevegelser i muskler og blodårer. Men 
overskuddet av frie radikaler forårsaker skader. Cellene har imidlertid også en 
måte å takle dette på gjennom enzymsystemet i kroppen og spesifikke 
antioksidanter.  
 
Frie radikaler forårsaker noe vi kaller ”oksiderende skade” som er det som 
mange mener er det som gjør oss gamle. Frie radikaler har også vist seg å være 
ansvarlig for fremveksten av mange sykdommer, hvorav de mest kjente er kreft 
og hjertesykdommer.  
 
Frie radikaler kan produseres i farlig store mengder gjennom tobakksrøyk, 
kjemiske sprøytemidler, luftforurensning, ultrafiolett lys og stråling. Dette er alt 
for vanlig i det miljøet vi lever i. I tillegg kan stress og overdreven trening 
forårsake store mengder frie radikaler. 
 
Antioksidanter er stoff som beskytter oss mot skader grunnet frie radikaler.  
Det gir fra seg elektroner til oksidanter, inklusive frie radikaler. Men er det ikke 
nok antioksidanter kan frie radikaler forårsake nærmest en kjedereaksjon som 
skaper stor skade, en slags ond sirkel.  
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Da kan sårbare områder i cellene angripes og kronisk sykdom oppstå. 
Næringsstoffer som beta - karoten, selen, vitamin C, og vitamin E har vist seg å 
være viktige når det gjelder å beskytte mot hjertesykdommer, kreft og andre 
kroniske sykdommer. En tror også at antioksidanter bistår i å hemme 
aldringsprosessen.  
 
Basert på utførlig informasjon viser det seg at kombinasjoner av antioksidanter 
vil gi større beskyttelse enn de enkelte gir hver for seg. Så i tillegg til å spise 
mye frukt og grønnsaker anbefales det at en benytter kombinasjoner av flere 
antioksidanter istedenfor store doseringer av enkelte.  
 
Vi snakker her om en synergieffekt – som kan utrykkes som at 1+1=3.  
For eksempel vil vitamin C kunne reparere et skadet E vitamin, slik at det får 
igjen sin funksjon som antioksidant.  
 
De to grunnleggende antioksidantene i kroppen er vitamin C og vitamin E. 
Vitamin C finnes i vev som inneholder vann og beskytter dette, mens vitamin E 
forekommer i vev som inneholder fettstoffer.  
 
Noen av de sterkeste antioksidantene finnes i ville nyper og valnøtter i naturlig 
tilstand og i grønnsaker spesielt sterkt i grønn kål. Det forekommer ellers i ulik 
grad i mange frukt og grønnsaker.  
 
Rødvin inneholder noe som heter Bioflavonider som er sterke antioksidanter og 
Bioflavonider kan også kjøpes som kosttilskudd. Det sterkeste antioksidant som 
kan fås kjøpt som kosttilskudd kalles Astaxin og er 100 ganger sterkere enn  
E vitamin.  
 
Skader grunnet frie radikaler 
 

•  Frie radikaler angriper arvestoffet i DNA som lager genetisk materiale av 
cellene. Det gjør at cellene dør, muterer eller blir en kreftcelle. 

 
•  Frie radikaler angriper også blodfettet og det kan forårsake hjerte og 

karsykdom. Når kolesteroltypen LDL reagerer med frie radikaler blir det 
skadet og det kan forårsake åreforkalkning. Ødeleggelsen av LDL og 
forbindelsen til høyt blodtrykk og oppbygging av belegg i blodårene ser ut 
til å henge sammen. Når blodårene blir harde og lite elastiske vil dette 
kunne medføre hjerteinfarkt. Det gode kolesterolet HDL som kan 
forebygge hjerte og karsykdom blir også hemmet av frie radikaler.  

 
•  Frie radikaler kan også skade enzymceller og de prosesser som avhenger 

av disse stopper opp eller hemmes. Dette forårsaker celleskader og 
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celledød. Enzymer som skulle vært i begrenset mengde, kan aktiveres si 
større antall enn nødvendig og forårsake skader på kroppsvev.  

 
•  Cellene inneholder noen deler som kalles mitokondrier som er ansvarlig 

for produksjon av energi og pusting. Mitokondrier kan skades av frie 
radikaler og cellens evne til å produsere energi påvirkes slik at den får 
problemer med å fungere.  

 
•  Stoffer som er giftig for nervene kan også frigjøres av frie radikaler og 

forårsake nerve og hjerneskade som for eksempel ved Parkinson.  
 

•  Frie radikaler kan også være involvert i flere øyesykdommer, leddgikt og 
astma.  

 
•  Frie radikaler kan i tillegg forårsake dårlig sæd og fødselsdefekter.  

 
•  Frie radikaler kan også være involvert i forbindelse med 

fordøyelsesproblemer, leverskader og redusert motstandskraft mot 
betennelser og sykdommer.  

 
 
 
 
 

Spis sunt hvis du ønsker å bli gammel og samtidig være frisk 
 
”Alle vil gjerne leve lenge men ingen ønsker å bli gammel” er et gammelt 
munnhell. En av grunnene til at ingen ønsker å ”bli gammel” er selvfølgelig at vi 
forbinder det å være gammel med å være syk, svak og ikke være i stand til å 
klare seg selv og å ha det særlig bra. 
 
Men hva hvis du kunne være frisk og rask, ha god hukommelse og se relativt bra 
ut, hvor gammel ville du da ønske å være? 
 
Jeg synes en gammel dame på over 90 år sa det så bra, da hun ble spurt om hva 
som var årsaken til at hun var blitt så gammel; ”Tran om morgenen og Cognac 
om kvelden” var hennes råd. 
 
Dette forteller egentlig at man godt kan svinge mellom det sunne og det usunne, 
bare man ikke overdriver. Allikevel, det er svært mye du kan gjøre selv for å 
sørge for en bedre helse, langt opp i alderdommen. 
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Hvis du har trang til en liten drink fra tid til annen, bør du skifte fra sprit til 
rødvin, da denne har positive effekter på blodomløpet, fordi den innholder 
antioksidanter og har kolesterolnedsettende virkninger som beskytter blodårene.  
 
Antioksidantene er med på å beskytte hjernecellene mot angrep fra de frie 
radikalene, funksjonssvikt og ikke minst fra for tidlig død.  
 
Og husk, det er aldri for sent å gå i gang fordi hjernen reagerer umiddelbart på 
det som inntas fra dag til dag. Man kan derfor til og med redusere skader som er 
oppstått, pga. tidligere feil eller manglende inntak av næringsstoffer, ved å 
begynne i dag. 
 
La oss være enige om at kroppen vår forfaller etter hvert som vi blir eldre. På 
den annen side, så er det stor forskjell på hvor raskt dette forfallet går hos 
forskjellige mennesker, avhengig av deres gener, den mosjon de får, hvordan de 
tenker og hva de inntar av næringsstoffer.  
 
Først og fremst er det kjent at mennesker i dag får i seg for mye sukker og at 
dette er en av hovedproblemene, til at både hjerne og kropp eldes raskere.  
Høy forekomst av glukose kan fremskynde aldringsprosessen pga. kjemiske 
reaksjoner i hjernecellene.  
 
Fedme er en av de største årsaker til hjerte og karsykdommer og man kan si at 
for mange kalorier både skader og gjør hjernen gammel før tiden. Dette skjer 
fordi det produseres energi  av fett og sukker når vi forbrenner oksygen, men 
samtidig dannes det, i denne prosessen, frie radikaler som igjen bryter ned 
hjernecellene. 
 
Kaloriinntaket bør derfor være under kontroll, hvis du ønsker å bli gammel og 
samtidig være frisk. Det er antagelig derfor at det ikke er så mange overvektige 
mennesker på gamlehjemmene, de er sannsynligvis allerede døde, nettopp av 
ovennevnte årsaker. 
 
Noen mennesker sier at det er bedre å dø tidlig enn å bli gammel og syk, og 
dette er vel de fleste enige om. Men, det finnes alternativ, det er bare det at det 
krever at du tar ansvaret selv og ikke overlater det til andre.  
 
Ved å bli mer bevisst på hva du spiser og drikker, og ved at du begynner med å 
ta regelmessige kosttilskudd med vitaminer og mineraler, vil du kunne se frem 
mot en alderdom som vil være en glede og ikke et problem for deg selv og 
andre. 
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Hukommelsen er også en av de viktigste faktorer ved en god alderdom. Det er 
jo nettopp dette som kjennetegner en frisk person, at hjernen fungerer godt.  
La oss også slå fast en ting, det er liten mulighet for å bli gammel og ha helsen 
og hjernen i god funksjon i dag, hvis du ikke tar noe HELSEKOSTTILSKUDD.  
 
For noen generasjoner siden kunne dette være mulig, men i dag er det også 
mange andre faktorer som spiller inn. 
 
Å sørge for at immunsystemet vårt fungerer, er også noe av det viktigste vi kan 
gjøre, hvis vi ønsker å bli gamle. Det er jo som kjent immunforsvaret vårt som 
hindrer at vi får sykdommer og  i tillegg ”reparerer” alle de sykdommer vi får, 
hvis det bare er sterkt nok.  
 
Det sies at ca. 80% av immunforsvaret sitter i tarmene våre og av den grunn er 
det viktig at tarmene fungerer som de skal.  
 
Et mål på dette kan være at fordøyelsen fungerer normalt. Hvis den ikke gjør 
det, kan det trekkes konklusjon om at noe ikke er som det skal være.  
Vi kan derfor slå fast at dersom tarmene ikke er ”rene” vil ikke vitaminer, 
mineraler og andre næringsstoffer kunne tas opp så godt i kroppen som ellers,  
og resultatet vil bli dårligere immunforsvar. 
 
Det finnes mange helsekostprodukter som har som oppgave å rense maven og 
tarmsystemet, det er bare å spørre i en helsekostforretning om hva som passer 
best for deg. 
 
Når det gjelder immunforsvaret, så kan man godt si at det er kritisk at vi hjelper 
til med å få dette til å fungere på best mulig måte, bl.a. ved å spise riktig og sund 
mat.  
 
Den sannsynligvis viktigste faktoren, når det gjelder oppbyggingen av vårt 
immunforsvar, er imidlertid måten vi tenker på. Måten vi tenker på vil påvirke 
måten vi føler på og dette vil igjen påvirke måten vi handler, både mot oss selv 
og våre medmennesker.  
 
For eksempel, vil en tanke som; ”Det er ikke noe å gjøre med at jeg blir 
gammel, det som skjer det skjer”, føre til at du ikke bryr deg om å foreta deg noe 
og dette kan jo gjøre at du går glipp av mulighetene til et langt og fruktbart liv, 
fordi du ikke gjør det som kunne hjelpe deg. 
 
Du vil derfor, med en slik holdning, ikke spise sunt, ta vitaminer og mineraler, 
fordi du ikke vil ta ansvar for deg selv og ditt liv, men overlater dette til 
tilfeldighetene. 
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En annen tanke som innvirker destruktiv på et immunforsvar er;  
”Jeg er for gammel til det eller det”.  
En slik tankegang fører til at du sender signaler til hjernen om at det er ikke noe 
å bry seg om, fordi du er for gammel allikevel. Dette vil føre til at hjernen ikke 
settes i gang, med noen som helst prosess, verken kreative og løsningsorienterte 
tanker eller fysisk aktivitet. 
 
En av kroppens egne mirakler er at den produserer Endorfiner, som er kroppens 
eget morfinlignende substans. Disse Endorfiner, ikke bare demper smerter av 
fysisk karakter, men hjelper også på psykiske problemer. Endorfinene slippes 
løs i kroppen fra hjernebarken, bl.a. når du ler, eller når du tenker positivt og det 
er en ubegrenset mengde av dem.  
 
Når Endorfinene strømmer ut i kroppen vil du føle deg vel og få et lysere syn på 
livet, mye lik den følelsen man får når en inntar andre stimuli som tabletter av 
forskjellige slag og alkohol m.m. Forskjellen er imidlertid at man blir ikke 
sløvet, som med ”kunstige” hjelpemidler, men snarere skjerpet av stimuli fra 
Endorfiner. 
 
 
 
 
 

Noen anbefalinger for å holde seg ung og frisk i alderdommen 

Inntak av mat og drikke  

1. Spis 4 – 5 små måltider hver dag. 

2. Spis mindre rent generelt, men øk inntaket av råkost.  

3. Spis mer av hvitløk, løk, shiitake sopp, og bygg.  

4. Et glass rødvin er greit men begrense ditt inntak av alkohol 
generelt.  

5. Spis mindre salt. 

6. Unngå koffein, mye rødt kjøtt, hvetemel, sukker, 
tilsetningsstoffer, sprøytemidler og for mye inntak av medisiner.  

7. Drikk filtrert vann eller mineralvann på flasker. 
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8. Få regelmessig mosjon – det forsinker aldersprosessen grunnet 
bedre oksygenopptak. Muskler kan bygges i alle aldre, selv når du 
er over 90 år. 

9. Hold hjernen aktiv – det forebygger at hjernecellene dør. Lær 
deg nye ting, driv med hobbyer, og les. 

10. Spis mye fiber ved å innta ferske grønnsaker, helkorn m.m. 

11. Få nok søvn – og ta deg en tid på dagen da du hviler litt.  

12. Er du eldre er det spesielt viktig at du får i deg vitamin B12.  

13. Bruk Coenzyme 10 for å beskytte hjerte og lever 

14. Colostrum kan forsinke aldringsprosessen – fås på helsekost. 

15. Vitamin B5 og PABA kan forsinke utvikling av grått hår  

 
 
 
 
 

Dette bør du spise hvis du ønsker at hjernen skal fungere bedre 
 
Hjernen er vårt mest dyrebare organ. Det er jo som kjent hjernen som er selve 
senteret for kroppen og alle andre funksjoner hos et menneske. Hjernen sender 
ut elektrokjemiske impulser til hver nerve og muskel og sørger for at vi fungerer 
som vi skal.  
 
Imidlertid er det stor forskjell på hvordan hjernen fungerer, ikke bare hos 
forskjellige mennesker, men hos ett menneske til forskjellige tider. Hjernen kan 
holde et menneske ”ung” lenge, under forutsetning av at den får den næring den 
trenger. 
 
Vi skal ikke bli for tekniske i denne enkle innføringen, men forsøke å forklare 
hjernens viktige funksjon på en forståelig måte, selv om du ikke har verken 
legeutdannelse eller annen forutgående bakgrunn innen fysiologiske studier. 
 
Flere og flere medisinske tidsskrifter skriver om at hjernen kan forbedres 
vesentlig, hvis vi bare forstår ernæringens innvirkning på hjernecellene. Når det 
gjelder en bil, som er en vesentlig enklere ”maskin” enn en menneskelig hjerne, 
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så vet alle at man ikke kan fylle diesel på en bensinbil, da vil den sannsynligvis 
hoppe som en kenguru.  
 
Når det gjelder vår hjerne derimot, så ser det ut til at folk flest ikke helt forstår 
hva som foregår, ellers ville de spist og drukket helt andre ting enn det de gjør i 
dag. Det finnes en hel rekke matprodukter, kostholdstilskudd og medikamenter 
som kan hjelpe hjernen med å fungere bedre og få kroppen til å holde seg yngre 
lenger. 
 
Det er aldri for sent å forbedre hjernens fysiologi og stimulere dens 
funksjonsevne, slik at den oppnår et høyere nivå både funksjonelt og emosjonelt. 
Det har til og med lykkes forskerne å reversere den alvorlige sykdommen 
Alzheimer, ved å innta bestemte Omega 3 fettsyrer  som kosttilskudd. 
 
Hjernen har ca. 100 milliarder celler som kan kommunisere med hverandre i 
løpet av mikrosekunder og bygger samtidig et intrikat nett av nervetråder, som 
sammen utgjør vår intelligens og mentale funksjon. Inne i alt dette nettverket 
finner du hukommelsessystemet som gjør at vi er den vi er. 
Hukommelsessystemet vårt er helt avhengig av riktig stimulans for å kunne 
fungere på sitt beste. Denne stimulans får vi gjennom vårt kosthold og fra de 
fysiske aktiviteter som vi bedriver.  
 
 
De fleste mennesker tenker ikke over(eller de vet ikke) at vi i stor grad selv er 
skyld i hvordan vår hjerne fungerer. Alt for mange putter i seg mat og drikke 
som ødelegger hjernefunksjonen eller i beste fall gjør det vanskeligere for 
hjernen å fungere optimalt. 
 
Richard Wurtman, psykiatrisk forsker ved Massachusetts Institute of 
Technology uttalte: 
Den evnen sammensetningen av et måltid har til å påvirke kjemiske forbindelser 
i hjernen, skiller hjernen fra alle andre organer. De livsviktige stoffene som 
regulerer andre organer, er i stor grad uavhengig av det vi inntok når vi tidligere 
spiste, slik er de ikke med hjernen. 
 
Dette betyr i praksis at det du spiser NÅ vil sørge for hjernens virkning NÅ og 
det du spiser i morgen vil sørge for hjernens virkning i morgen. På denne måten 
vil vi ved å legge om kostholdet, kunne forbedre hjernefunksjonen vår 
betraktelig og utrette mirakler som vi tidligere bare kunne drømme om. For 
eksempel, så er det et faktum at vi mister hjerneceller av mange forskjellige 
årsaker.  
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Imidlertid så er det også et faktum at det er mer viktig hvordan hjernen styrer de 
elektrokjemiske impulsene eller signalene mellom cellene, når det gjelder 
hukommelsen, intelligensen og sinnsstemningen, enn hvor mange celler som er 
tilstede. Det er her at kostholdet vårt kommer så sterkt inn i bildet.  
 
Vi er i dag hundrevis av år fra det kostholdet vi er skapt til å spise, en såkalt 
”steinalderkost”, og det vi spiser i dag. Flesteparten av de næringsstoffer vi 
spiser i dag fantes ikke engang for 50 år siden og dette er langt fra sunt nok. 
Forskerne stiller seg også tvilende til om hjernen kan gjennomgå en så stor 
forandring av kosthold på så kort, tid uten at den blir skadelidende. 
 
En av de virkelige store og farlige feiloppfatning er at sukker er ”hjerneføde”.  
Riktignok er det sunt med de søtningsmidler vi får i oss fra f.eks frukt, bær og 
honning, men all den raffinerte sukkermengden vi spiser er direkte skadelig både 
for kroppen og hjernen vår.  
 
Disse ”tomme” karbohydratene antas å ha negativ effekt fordi det øker 
konsentrasjonen av bl.a. insulin og glukose i blodet og dette kan føre til 
hjerneslag og funksjonsforstyrrelser i hjernen. 

 
 
Dersom du ønsker å få maksimalt ut av hjernen din, bør du gå inn for å 
spise følgende; 

 
1. Først og fremst, sørg for å få deg minst ett måltid med fet fisk pr. uke, 

eller ta daglige tilskudd av Omega 3 fettsyrer. 
 

2. Begrens all tilførsel av raffinert sukker. Du MÅ ikke ha sukkerbiter til 
kaffen eller i teen. Hold deg også langt unna slikkerier av alle typer. 

 
3. Hvis du MÅ ha noe søtt, så spis mørk sjokolade, ”kokesjokolade” er helt 

fint, da denne inneholder minst 45% kakaopulver, som igjen inneholder 
antioksidanter. 

 
4. Salt ALDRI maten på tallerkenen, det er som regel bare en vanesak å 

slutte. Dessuten er ferdigmat som regel for mye saltet allerede. 
 

5. Spis hvitt kjøtt, helst uten skinnet på. 
 

6. Spis gjerne mye nøtter, men da uten salt 
 

7. Spis så mye frukt og grønnsaker som du bare orker. Ha litt til hvert eneste 
måltid. 
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Et sunt kosthold hjelper godt på familieforholdet 
 
De fleste voksne mennesker i dag lever et hektisk liv og er stressede av mange 
forskjellige årsaker, uten at de nødvendigvis vet hvorfor selv.  
 
Noen av resultatene av stress er viden kjent, men slett ikke alle vet hvilken stor 
fare stress virkelig kan være, både i livet generelt og i familieforholdet 
spesielt. Det sies at stress er opphavet til ca 80% av de fleste store sykdommer 
som vi kjenner til og dette i seg selv kan ha store konsekvenser i enhver familie. 
 
Stress kan derfor ha en stor innvirkning på familieforholdet, fordi 
stresshormonene i kroppen påvirkes negativt og dette gjør at mennesker kan bli 
irritable og i dårlig humør og dette igjen kan føre til dårlig forhold i familien. 
 
Imidlertid så er det heldigvis mange ting man kan gjøre med en stresset hverdag. 
Det viktigste er kanskje å forsøke å tenke positivt og ikke la stress ta overhånd, 
rent mentalt. Man kan også foreta enkle pusteøvelser, gå en tur for å roen ned, 
drive med yoga eller starte med en annen form for trening som kan føre til at 
stress slipper taket. 
 
De fleste vet heller ikke at noe av det kanskje viktigste man kan gjøre er å sørge 
for at alle familiemedlemmene inntar et sunt kosthold hver dag, slik at både 
kropp og sinn kan fungere på sitt beste maksimalt. Alle har vel hørt at det er 
viktig å spise riktig, men hvor mange er det som virkelig forstår dette fullt ut og 
praktiserer det? 
 
Dessverre så er det slik som med det meste annet, vi vet det så godt men gjør 
ikke noe med det. Ernæringsbehovet vårt forandrer seg vesentlig i løpet av livet 
og dette glemmer de aller fleste. Under for eksempel svangerskapet, vil en 
kvinne ha et helt annet behov for vitaminer, mineraler og forskjellige fettsyrer 
enn ellers og dette må vanligvis tas i form av kostholdstilskudd.  
 
Når vi blir gamle har vi heller ikke lenger den samme evnen til å nyttiggjøre oss 
næringsstoffer som når vi var unge, samtidig spiser vi vanligvis også mindre enn 
før og følgelig får vi også i oss mindre næringsstoffer. Enhver familie bør derfor 
søke å spise et så sunt kosthold som mulig, men også huske på at det nesten er 
umulig å få i seg nok vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer bare gjennom 
kosten alene, vi trenger kosttilskudd hver dag. 
 
Tenåringer vokser og utvikler seg og trenger hele tiden mer næring, spesielt i 
puberteten. Det er derfor mange faktorer som må stemme, hvis et familieforhold 
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skal kunne fungere maksimalt, og et sunt kosthold er en forutsetning for å få til 
dette.  
 
Her er noen gode råd på veien; 
Spis mye frukt og grønnsaker, helst ferske.  
Sørg for å lese artikler om Mat og Helse, slik at familien er oppdatert på hva 
som skjer. 
 
Husk på at barn, tenåringer, voksne og eldre må ha forskjellige kosttilskudd, 
avhengig av behovet de har og om de har noen form for sykdommer etc. 
Kostholdstilskudd bør ha Antioksidanter som bekjemper de frie radikaler og 
vitaminer og mineraler, som kroppen trenger til enhver tid. 
Riktig kosthold fører til bedre harmoni i familien og friskere familiemedlemmer. 
 
 
 
 
 

Dette bør du vite hvis du har, eller ønsker å ha, barn 
 
Når barn kommer til verden, vet som regel ikke foreldrene særlig mye om 
verken barneoppdragelse eller hva som er riktig kosthold. De er overlatt til å 
prøve seg frem selv, slik også deres foreldre gjorde det. Kostholdet er i så måte 
meget viktig for at et barn skal kunne utvikle seg best mulig. 
 
Overvekt er en av de farligste ”sykdommer” barn kan utvikle. I dagens samfunn 
blir flere og flere barn rammet av overvekt. Og la meg komme med en sterk 
påstand; ”det er i de fleste tilfeller foreldrenes skyld”.  
 
Det er ikke mange foreldre som liker å høre dette, men slik er det. Når barn er 
små har de ikke satt noen grense for hva og hvor mye de skal eller kan spise, 
dette MÅ foreldrene gjøre for dem. De fleste foreldre putter i barna alt for mye 
og i tillegg feil mat, slik at de danner et negativt vanemønster på et tidlig 
stadium i livet. 
 
Muligheten for at barna får for mye mat er mange ganger større enn at de skal få 
for lite. I tillegg bør foreldre SLUTTE HELT å kjøpe sukkerholdige slikkerier 
og brus til barna, det får de sikkert mer enn nok av fra besteforeldre og andre 
allikevel.  
 
Studier i USA viser at barn som spiser mye sukker også gjør det dårligere i IQ 
tester, får dårligere karakterer på skolen og har større humørsvingninger enn 
barn som ikke spiser så mye sukker.  



 35

 
Det ”gode” sukkeret får du imidlertid fra frukt og grønnsaker og dette kan inntas 
i så store mengder som du bare kan greie å spise. Det har ingen negativ effekter 
man behøver å være oppmerksom på, med mindre man er allergisk mot et eller 
annet. 
 
For mye sukker eller E-stoffer kan også føre til hyperaktivitet hos enkelte barn 
og at de kan miste oppmerksomheten. Dette kan ha stor innvirkning på bl.a. 
skolearbeidet. Når du var liten er det stor sannsynlighet for at du måtte ta Tran 
og det er også stor sannsynlighet for at du ikke likte dette noe særlig.  
 
Tran er som kjent fiskeolje og har, for mange, en vond smak. På den annen side 
så er dette noe av det viktigste middelet vi kan få i oss, og spesielt er det viktig 
for barn som skal bygge opp hjerneceller for fremtiden.  
 
Flere studier har vist at Omega 3 fettsyrer har en meget god innvirkning på 
hjernen vår. Både barn og voksne vil øke sin evne  til å huske bedre ved hjelp av 
Omega 3 og i tillegg sørger Omega 3 for ”smøring” av hjernens membraner, noe 
som er spesielt viktig for hjernens funksjoner. Den motsatte effekten av Omega 
3 får man når hjernen blir utsatt for mye fettangrep, da stivner cellemembranene 
og hjernefunksjonene blir nedsatt.  
 
Cellemembranene må være smidige og i konstant flytende tilstand, for å kunne 
fungere som best. Forenklet kan man si at når cellemembranene blir stive så 
fører dette til at mange av funksjonene blir nedsatt i den samme proporsjon som 
de er stivnet, Det vil si hvis 50% av cellemembranene er stive, så vil 50% av 
funksjonen være nedsatt. 
 
Dette bør du tenke på neste gang du gir dine barn mye smør, pommes frites, 
hamburgere, hvitt brød, potetchips, kaker, kjeks, brus og slikkerier med høyt 
fettinnhold. DET ER SKADELIG, både på kort og lang sikt. Foreldre synes 
kanskje at de er snille, når de gir barna noe ”godt”.  
 
Hadde de bare visst hvilken ubotelig skade de utsetter barna for, så hadde de 
sannsynligvis ikke kjøpt noe i det hele tatt. Husk, det er foreldrene som bygger 
uvanene hos barna. 
 
Barna trenger slett ikke verken godterier, brus eller potetchips for å våre 
fornøyd, det finnes nok av erstatninger for disse sakene. For eksempel, så kan 
usaltede nøtter erstatte potetchips, frukt kan erstatte godterier og usukret 
fruktjuice erstatte brus. Det er nok av alternativ, man trenger bare å være litt 
kreativ og det er uten tvil verdt det, når man tenker på resultatet hos barna. 
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Tenk bare på at det er ca. 5 - 15 ”sukkerbiter” i hver liten flaske med brus på 
markedet i dag. Coca Cola er blant de verste drikkene du kan gi barna og er blitt 
betegnet som ”barnas dop”. 
 
I tillegg til ca 10% sukker, eller ca 10 teskjeer sukker i en flaske med 0,30 liter, 
har Coca Cola også koffein, som skaper avhengighet både hos barn og voksne, 
og surhetsgraden i leskedrikken kan få en tann som blir lagt i et glass Coca Cola 
til å forsvinne i løpet av få dager. Tenk litt på dette neste gang du er i ferd med å 
kjøpe en flaske til dine barn eller deg selv. 
 
Det er også en eksplosiv vekst i diabetes hos unge mennesker i dag, som 
hovedsakelig stammer fra det store forbruket av sukkerholdige varer, fettrikt 
kosthold og av såkalte ”tomme” karbohydrater i mat og drikke. Disse 
karbohydrater er stort sett rene sukkerkalorier, som fører til høyere insulin og 
glukoseverdier (blodsukker) i blodet og er med på å øke insulinresistens, som er 
kjennetegnet på ”sukkersyke” eller diabetes.  
 
En av den største feilene gravide gjør, er at de ikke vet hva som virkelig skjer 
når de går gravide. Mange vordende mødre forstår ikke hva som skjer inne i 
kroppen deres og følgelig kan de risikere å ødelegge fremtiden for det ufødte 
barnet, uten å vite dette selv. La meg forklare: 
 
I det øyeblikk det er unnfanget og fosteret begynner å vokse, vil hjernen hos 
barnet begynne å utvikle seg. Alle kvinner tenker tydeligvis ikke på dette og 
både røyker, drikker alkohol og spiser feil mat i all de ni måneder de er gravide. 
Imidlertid så er det slik at fosteret de bærer tilføres NØYAKTIG DET SAMME 
gjennom mat og drikke som moren selv inntar. 
 
En behøver ikke ha mye fantasi for å forstå at dette vil føre til at barnet, allerede 
før det er født, ubevisst har tillagt seg stygge uvaner og blitt utsatt for stoffer 
som, på kort og lang sikt, kan være skadelig. Det burde derfor være obligatorisk 
at kvinner, før de blir gravide, leser en bok om dette emnet, slik at de kan starte 
det nye barnets livsløp uten en rekke handikap og avhengighetsproblemer, som 
senere kan føre til fysiske og psykiske skader for resten av barnets liv.  
 
Bl.a. mener man nå at det er sammenheng mellom gravides inntak av brus og 
andre sukkerholdige drikker og at flere og flere føder barn på over 4 kg, noe som 
ikke anses å være en fordel for verken moren eller barnet.  
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Kost og Kosttilskudd som stimulerer sexlysten 
 
Det er blitt skrevet mye om forskjellige typer ”Afrodisiakum” det vil si mat som 
øker sexlysten. Vi har ingen intensjoner om å skrive en bok med matoppskrifter, 
da dette vil ha like mye med smak og behag å gjøre, som det at forskjellige 
matvarer øker sexlysten hos enkelte mennesker.  
 
Det er også stor forskjell på hva som stimulerer sexlysten hos menn og kvinner, 
slik at dette må ses på separat. I og med at en kvinne ikke er avhengig av 
ereksjon, for å gjennomføre et samleie, blir kvinnens ”Afrodisiakum” mer 
mentalt eller følelsesmessig enn rent fysisk, selv om selvfølgelig også menn er 
helt avhengig av det mentale aspektet, for å kunne få den lysten som er 
nødvendig. 
 
Begge kjønn har derfor det samme utgangspunkt, når det gjelder å skape lyst, før 
den eventuelle seksualakten starter. Det finnes forskjellige typer mat som 
inneholder verdifulle ingredienser som sies å stimulere sexlysten og derfor ser vi 
litt på dette først. 
 
La oss starte med det viktigste, server IKKE et 3 retters måltid med fet mat, hvis 
ønsket er en elskovsstund etterpå. Som kjent vil da surstofftilførselen til hjernen 
avta fordi systemet bli mer opptatt med å fordøye maten i maven istedenfor å 
holde hjernen i sving, slik at vi blir døsige og ikke særlig interessert i fysiske 
aktiviteter etter et kraftig måltid.  
 
Fete sauser og salt bør også unngås i den sammenheng. Spis såkalt ”Jetmat” som 
kan beskrives som mat som gir økende energi. Fordi den inneholder de 
nødvendige vitaminer, mineraler og andre viktige næringsstoffer. 
 
Maten bør i så måte bestå av mye grønnsaker, både som forrett og i hovedretten 
og desserten bør bestå av rikelig med frukter. Her bør tilførsel av sukker unngås, 
da frukten kan være søt nok i seg selv.  
 
Nesten alle kroppsfunksjoner trenger daglig tilførsel av næringsstoffer, for å 
kunne fungere på sitt maksimale nivå. Hvis cellene er i ubalanse vil dette føre til 
problemer i kroppens kjemiske prosesser og ende opp med dårligere funksjoner 
innen den seksuelle appetitt og evne. 
 
Her er derfor en enkel oversikt over hvilke vitaminer og mineraler som kan være 
viktig å se litt nærmere på, hvis du ønsker et aktivt seksualliv. 
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VITAMIN A: 
Bygger sterke celler og vev og er bra for å holde huden myk og smidig. 
Dette finnes i lever, fiskeolje, nyrer, eggeplomme, smør, melk, gulrøtter, 
brokkoli, tørkede aprikoser og grønne grønnsaker. 
 
VITAMIN B - Complex: 
Dette vitaminet transformerer karbohydrater til energi, som kan føre til en sterk 
og sunn seksualdrift hos både kvinner og menn. Det styrker også nervesystemet, 
som også er sterkt involvert i seksualdriften og gjør deg mer mottagelig til 
erotisk stimulans.  
Dette får du fra soyabønner, helkornbrød, lever, nøtter, spirer og brun ris, 
for å nevne noen kilder. 
 
VITAMIN C: 
Hjelper å bygge sterke celler og vev, spesielt i de ”reproduserende” organer. 
Den gir også en form for energi som vanligvis stimulerer seksuelle ønsker hos 
begge kjønn. 
Finnes bl.a. i citrus frukter, tomater, brokkoli, kål, poteter og bær. 
 
VITAMIN D: 
Dette vitaminet har en stor oppgave med å øke opptaket og forbruket av viktige 
mineraler for å styrke og friske opp systemet som styrer følelseslivet. Det er 
også viktig for å styrke benstrukturen. D vitaminer gjør at man føler at hele 
kroppen holder seg ung. 
Finnes bl.a. i fiskeoljer, melk, lever, eggeplomme og ikke minst i direkte 
sollys. 
Mange mennesker føler seg klar for en elskovsstund etter en lang dag på 
stranden i solen. Dette er fordi at vitamin D, og andre kvaliteter i sollyset, 
stimulerer kroppens hormoner. 
 
VITAMIN E: 
Dette vitaminet virker som en antioksidant og styrker kroppens seksuelle 
metabolisme. Det hjelper kroppen med å forlenge livet i de røde blodcellene.  
E vitaminet sies også å ha en evne til å forsinke alderdomsprosessen og er derfor 
sett på som en ”ungdomskilde” i seg selv. 
 
Det finnes bl.a. i helkornbrød, frokostblandinger, peanøtter, valnøtter, lever 
og grønne blad-grønnsaker. 
 
I tillegg til ovennevnte vitaminer er det viktig å få i seg nok mineraler av 
forskjellige slag. Mineraler er en av hovedsubstansene i kroppens milliarder av 
celler. Uten mineraler vil det ikke bli mye av seksualdriften, fordi mineralene 
hindrer at den såkalte ”seksuelle alderdom” igangsettes for tidlig.  
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Her er noen av dem: 
 
Kalsium, Magnesium, Fosfor, Kopper, Jern og Sink. 
 
Et avbalansert måltid vil kunne gjøre at mennesker av begge kjønn kan styrke 
sin seksuelle glede uavhengig av alder. Den rette ”kjærlighetsmat”, eller 
kosttilskudd, kan hjelpe på ”frigiditet” hos kvinner og øke den seksuelle 
kapasiteten hos menn. 
 
Her er noen punkter å huske på, hvis du ønsker å få maksimalt ut av din 
”kjærlighetsmat”: 
 
1. Velg å spise mest mulig ”hel” eller fersk mat. Med ”hel” mat mener vi at 
maten ikke er blandet ut med kunstige ingredienser, men er i sin originale 
substans. Unngå derfor mat som er spesielt saltet og sukret, eller blandet ut på 
andre måter, da mye av den originale effekten av næringsmidler blir borte.  Med 
fersk mat mener vi friske frukt og grønnsaker, fersk fisk, ferske egg og ferskt 
kjøtt m.m. 
 
2. Spis mest mulig rå mat så sant det er mulig. Med det mener vi ikke at du bør 
spise rå fisk eller rå kylling, men at du bør spise frukt, grønnsaker og nøtter mest 
mulig rå eller ubehandlet. 
 
3. Beskytt dine seksuelle organer mest mulig fra giftige og fremmede 
kjemikalier, som kan ha en negativ effekt på både celler og vev, samtidig som 
det kan skade forplantningsevnen og seksualdriften. Dette kan nemlig være en 
av hovedårsakene til at det er så mange mennesker som har problemer med 
impotens og frigiditet i våre dager. Mange unge i dag er store forbrukere av 
usunn ferdigmat og dette er ikke bra næring. 
 
4. Planlegg hva du spiser, slik at du inntar en balansert og helsemessig riktig 
kost, til beste for deg og din partner. Det vil i praksis si at du spiser mat med 
mange viktige vitaminer, mineraler og proteiner. 
 
5. Husk på at du ikke overspiser og blir så mett at du ønsker å sove etter maten. 
Spis flere små måltider om dagen og ikke 3 store, som mange mennesker gjør. 
Dersom du imidlertid skulle overspise så sørg for å ta en hvil, før du eventuelt 
går løs på en elskovsstund, ellers vil ikke kroppen og hjernen kunne fungere 
godt nok og resultatet kan bli dårlig. 
 
Det mannlige kjønnsorgan vil ikke kunne virke på sitt beste uten inntak av 
vitamin E og vitamin B complex, da disse vitaminer er essensielle for 
hormonproduksjonen hos mannen. 
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Likeledes er vitamin B1 og vitamin D viktige ingredienser, for å maksimere 
ytelse hos mannen. 
 
Når det gjelder helsekostprodukter så finnes det enkelte produkter som skiller 
seg ut som gode for å kunne oppnå en bedre effekt under seksualakten. En av 
disse er meget kjent og allment akseptert som en potent ”energikilde”, nemlig 
Ginseng. Dette middelet er brukt av kinesere i flere tusen år og har fått en 
kommersiell renessanse de siste årene. 
 
Det finnes en hel rekke andre produkter som også skal ha en spesiell innvirkning 
på mannens evne til å prestere i sengen, alt fra stekte peniser av forskjellige dyr, 
til knuste horn fra både reinsdyr og andre dyr, men dokumentasjonene for slike 
produkter er det så som så med. 
 
Problemet for enkelte menn er egentlig at tilførselen av blod til penis ikke 
fungerer tilfredsstillende, men dette kan man gjøre mye med selv, hvis en vil. 
Først og fremst er det viktig å forstå at sex for en mann begynner i hypotalamus 
i hjernen. 
 
Det er nervesystemet i hjernen som sørger for blodtilførselen til penis gjennom 
bl.a. å produsere et protohormon som kalles Nitrogenoksid og som igjen øker 
produksjonen av andre molekyler som sørger for penis blir i stand til å ta imot  
5-6 ganger så mye blod som vanlig. 
 
Det er også et annet hormon som man ikke kommer utenom når det snakkes om 
evne og lyst til sex og det er testosteron. Testosteron er et hormon som finnes 
hos både menn og kvinner, selv om det ofte blir sett på som et typisk mannlig 
hormon.  
 
Testosteronet har som hovedoppgave å stimulere utviklingen av forskjellen 
mellom mann og kvinne og av den grunn så blir det betegnet et maskulint 
hormon, som sørger for at en mann er en mann på flere forskjellige områder. 
Man kan godt si at testosteron får mannen til å se godt ut og føle seg som en 
mann. 
 
 
Det finnes mange menn, som tar diverse medisiner, som også kan ha en 
hemmende virkning på evnen til å få ereksjon, fordi de ”lammer” 
nervesystemets evne til sende signaler til penis. 
 
Spesielt enkelte hjertemedisiner er kjent for dette. Når det er sagt så finnes det 
da også selvfølgelig medisiner som ”styrker” de samme nervesystemer, slik at 
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ereksjon kan inntreffe. Medisinske produkter som Viagra er jo velkjent for folk 
med potensproblemer, selv om den kun kan fås på apoteket.  
 
Imidlertid finnes det gode norske helsekostprodukter, som folk flest ennå ikke er 
blitt oppmerksom på, og som fås i helsekostforretninger over hele landet.  
Disse produktene har ikke den samme hensikt som Viagra, å få ereksjon, men 
har den effekten at de stimulerer selve lysten til å ha sex.  
 
Dette er en av hovedårsakene til at så mange ikke har et normalt sex liv i dag, de 
orker ikke pga. en stressende tilværelse. Denne typen produkter øker altså den 
seksuelle lysten hos begge kjønn og dette kan jo være med på å forbedre ethvert 
forhold. 
 
Men, det beste middelet for å oppnå et godt sex liv er som tidligere sagt;  
spis sunt, lev sunt og tenk positivt, så kommer du langt. 
 
 
 
 
 

Hvordan bygge en Positiv Mental Innstilling 
 
Tenk Positivt!  
Hvor mange ganger har du hørt disse ordene eller lest noe om dem ved en eller 
annen anledning? 
 
Nesten alle mennesker aksepterer at det å tenke positivt er bra, til tross for at vi 
slett ikke vet hva det egentlig innebærer. Det er bare noe som er allment 
akseptert, og så tenker vi ikke noe mer på det. Det er imidlertid ofte her man går 
i fella. Nettopp fordi vi er kjent med ordene, tror vi av en eller annen merkelig 
årsak at vi kan det og vet hvordan det brukes, og derfor kan vi lese det gang på 
gang uten å gjøre noe med det. 
 
Det hjelper ingenting hvor dyktig du er og hvilke kunnskaper du har, dersom du 
ikke bruker dem er du sidestilt med en som ikke har kunnskapene i det hele tatt. 
Det er jo det samme med alle mennesker som vet hvordan de skal leve sunt 
men ikke gjør dette. Kunnskapen de har er ikke mye verdt, dersom den ikke 
brukes.  
 
Allikevel, er det ingen som begynner å slanke seg, slutter å røyke eller spiser 
sunnere, før de selv føler at de MÅ. Ofte må det en alvorlig sykdom eller smerte 
til, før de bestemmer seg, men da er det fort gjort. 
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Hvorfor ikke tenke positivt og bestemme seg for å gjøre de riktige tingene 
UTEN at du MÅ, slik at dette kan påvirke resten av livet positivt, husk du kan 
hvis du vil. 
 
For at du skal få en full forståelse av hva positiv mental innstilling eller med 
andre ord, det å tenke positivt egentlig er, så la meg her og nå definere det for 
deg.  
 
Positiv Mental Innstilling er;  
Din evne til å tenke positivt når du har grunn til å være negativ.  
 
Det er nemlig slik at når alt går bra og alt ser positivt ut, behøver du ikke positiv 
mental innstilling, den vil allerede være tilstede helt automatisk. Det er først når 
noe negativt oppstår at du overhodet har bruk for positiv tenkning. 
 
La meg ta et eksempel: 
Tenk deg at du kjører bil og er sent ute til en avtale, plutselig hører du et smell 
og du forstår at et av forhjulene har punktert. Naturlig reaksjon for mange 
mennesker som ikke har lært seg å tenke positivt vil være:  
"Hvorfor skal det alltid skje meg", og "hvorfor akkurat nå som jeg hadde liten 
tid fra før" og "Nå vil jeg ikke komme tidsnok til møtet" osv.  
 
Når du har en slik negativ tankegang, så vil dette føre til negative følelser i 
kroppen som gjør at alt blir et ork, ikke bare å skifte hjul på bilen, du vil 
sannsynligvis også være en fare i trafikken på resten av din vei til det forsinkede 
møtet, samtidig som du stiller opp på møtet med beklagelser, unnskyldninger, og 
ikke minst, en negativ følelse.  
 
Hvis din evne til å tenke positivt er trenet opp, vil du naturlig nok konstatere at 
hjulet har punktert og at det var leit, men din sannsynlige tankerekke vil være: 
”Det kunne jo vært verre”, "Heldigvis at jeg ikke mistet styringen og kjørte inn i 
motgående biler eller utfor veien.   
 
Å skifte hjul tar bare noen minutter og tross alt er dette et av de minste 
problemene som kan oppstå hvis det går noe galt med bilen" osv. osv. Med en 
slik tankegang vil du raskt skifte hjulet og være på vei mot ditt møte, og 
sannsynligvis vil hjulskiftet gå raskere enn du hadde tenkt deg og fremfor alt, du 
har opprettholdt den positive følelsen, slik at ikke møtet blir ødelagt.  
 
På samme måten som en positiv mental innstilling vil hjelpe deg med å løse dine 
problemer slik at livet generelt kan bli mye lettere, vil en negativ mental 
innstilling forårsake det motsatte.   
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Begynner du å tenke negativt vil det være som en kreftbyll i kroppen som bare 
sprer seg, slik at alt blir vanskeligere og vanskeligere. Du kan si at den som 
tenker positivt er involvert med løsningen, og den som tenker negativt henger 
seg opp i problemet. Den som tenker positivt har alltid et mål, mens den som 
tenker negativt alltid har en unnskyldning. 
 
Jeg nevnte optimist og pessimist. La meg stille deg et spørsmål:  
"Er du optimist eller pessimist"? 
 
Svaret ditt vil i mange tilfeller avgjøre hvordan du tenker. Er du en positiv 
tenker vil du automatisk svare optimist, og mene at dette er en selvfølge.  
På den annen side, de som svarer pessimist har en tendens til å legge til at de jo 
er realister, men dette er hovedsakelig brukt som en unnskyldning for å slippe å 
tenke positivt, og for å slippe å tenke på konsekvensen av handling.   
 
Den amerikanske psykologen Walter Dill Scott uttalte en gang at suksess eller 
fiasko i livet, uansett i hvilket område du relaterer det til, er helt avhengig av din 
innstilling. Han mente at innstillingen var den viktigste faktoren, til og med 
viktigere enn din mentale kapasitet.  
 
Det vil i praksis si, at uansett hvor intelligent du er og hvor god utdannelse du 
har, med negativ mental innstilling kommer du ingen vei.  
 
Og selv om du har mangelfull utdannelse og ikke er blant de mest intelligente, 
vil du med en positiv innstilling være i stand til å oppnå langt bedre resultater 
enn de som ellers er deg overlegne, både når det gjelder intelligens og 
utdannelse. 
 
Hvis du synes alt ser håpløst ut og opptar den tanken, vil det ikke være lenge før 
alt er svart, og du vil ikke være i stand til å se noe lys i tunnelen. I et slikt tilfelle 
kreves det selvdisiplin.  
 
I det øyeblikket disiplinen kommer inn i bildet må vi også snakke om tro.  
Dette er fordi hvis du ikke tror at en ting er mulig, så vil du ikke være villig til å 
bruke den selvdisiplinen som skal til for å utføre arbeidet, enten arbeidet er 
tankemessig eller fysisk. 
 
Positiv tenkning er bra, men det er først når positiv tenkning inspirerer til 
handling at noe skjer. Helt tilbake i oldtiden uttalte Marcus Antonius at lykken 
i ditt liv avhenger av hvordan du tenker. 
 
I Bibelen står det også skrevet at "som du tenker, så er du",  
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En positiv, mental innstilling er nemlig den riktige innstillingen  
i enhver gitt situasjon.  
 
Men hva er egentlig positiv, mental innstilling?  
Og hvordan skaffer du deg dette? 
 
La oss først se igjen på definisjonen på positiv mental innstilling som;  
”evnen til å tenke positivt, når du har grunn til å være negativ”.  
 
Dette vil i praksis si den evnen du har til å bytte ut en negativ og destruktiv 
tanke med en mer positiv og givende tanke. Dette er en evne som du kan trene 
opp som du trener en muskel. Etter en stund blir det en vane å tenke positivt, og 
da vil automatikken i din underbevissthet ta over, slik at det går automatikk i 
måten du tenker på.  
 
Ved å søke og tenke positivt i enhver situasjon, vil du samtidig øke følgende 
positive ingredienser: 
Tro, optimisme, håp, integritet, initiativ, mot, generøsitet, toleranse, takt, 
godhet og rettferdighetssans. 
 
Den beste måten å oppnå positiv, mental innstilling på, hvis du ikke allerede har 
det, er ved hjelp av selvsuggesjon. Her kan slagord som:  
"Hver dag, på alle måter vil jeg bli bedre og bedre" eller  
"Gjør det nå" og "intet er umulig" være gode hjelpere. 
  
Skriv disse selvmotivatorer, eller andre som måtte passe deg bedre, på et sted 
hvor du ser dem morgen, middag og kveld, og les det så mange ganger som 
mulig i løpet av dagen, spesielt er det viktig at du leser om kvelden, slik at 
underbevisstheten arbeider med budskapet mens du sover.  
 
Husk at i alle livets situasjoner vil du stå overfor valget, enten ta en negativ, 
destruktiv tanke, eller en positiv som fører til et godt resultat. Valget vil alltid 
være ditt. 
 
Så tenk positivt, det lønner seg. 
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SEKSJON 2: ØKOLOGISK MAT 
 
 
 

Hva er økologisk mat 
 
Økologisk betyr at det er en spesiell måte å dyrke mat på. Det er en form for 
jordbruk basert på å ivareta jorden som en respons på den økte bruken av 
syntetiske og ofte giftige kjemikalier som benyttes for å dyrke mat. Veksten i 
kjemisk dyrking førte i sin tur til større gårder på bekostning av de mindre.  
 
Selv om ikke alle økologiske bondegårder er små, så er dette et alternativ som 
kan hjelpe småbønder til å trives og samtidig være til fordel for samfunnet og 
folks helse.  
 
Økologisk dyrking selv på små gårder er en moderne form for industri. Dette 
blir ofte misforstått som usofistikert og gammeldags, og mange tror at plantene 
blir overlatt til seg selv.  
Det kan ha vært tilfelle for flere titalls år siden, men moderne jordbruk har 
utviklet seg til å være et meget godt alternativ til tradisjonelt jordbruk gjennom 
vitenskapelig kultivering av planter og frø. Dette imøtekommer de høyeste 
standarder til kvalitet og smak.  
 
Faktisk så er økologisk mat ofte foretrukket av gourmetkokker i dag. Mange har 
trodd at økologisk mat er stygg, full av mark, flekkete, rynkete og skadet. Dette 
er en myte som vi kan la hvile. Økologisk mat er ofte den friskeste og mest 
fargerike maten som finnes. Og ved at bøndene er dedikert til biologisk 
mangfold har de ofte en stor variasjon av frukt, grønnsaker og korn som ellers 
ville blitt tapt for oss.  
 
Dette gir et overflod av utvalg som store tradisjonelle dyrkere ikke kan 
imøtekomme, fordi denne graden av utvalg er motstridende til prinsippene til de 
store gårdene som er opptatt av at ting skal være likt og hypereffektivt.  
 
Økologisk mat bærer ikke alltid med seg illusjonen om et perfekt ytre, slik 
tradisjonelt dyrket mat har, men mange forbrukere foretrekker smak i en naturlig 
innpakning fremfor middelmådighet i en perfekt innpakning.  
 
En offisiell definisjon  
 
En definisjon på økologisk mat som er mer offisiell er denne:  
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”Økologisk jordbruk er et økologisk produksjonsstyringssystem som fremmer 
og forsterker biologisk mangfold, biologiske sykluser, og jordens biologiske 
aktivitet. Det er basert på et minimum av bruk av midler utenom gårdsbruket og 
på en praksis som gjenreiser, opprettholder og forsterker økologisk harmoni.”  
 
De prinsipielle retningslinjer går på at økologisk produksjon skal benytte 
materialer og praksis som skal forsterke den økologiske balansen i de naturlige 
systemer inn i en økologisk helhet. Hovedmålsettingen for økologisk  dyrking er 
å optimalisere helse og produktivitet i jordsmonnet, plantene, dyr og folk.  
 
For forbrukeren betyr det at disse gårdene blir styrt etter ett sett andre prioriteter 
enn det tradisjonelle gårdsbruk benytter. For eksempel, så vil de ikke være 
avhengig av syntetiske sprøytemidler, ugressmidler, og kunstgjødsel.  
Her ser vi også at økologisk jordbruk aktivt må fremme jordsmonnets helse, 
ivareta ressursene og et godt utvalg av ulike arter.  
 
Samtidig må en respektere og optimalisere helse og produktivitet på enhver 
form for relatert liv. Dette er ikke ivaretatt på tradisjonelle jordbruk, som er 
kjemisk avhengig og fremmer produktivitet på bekostning av overlevelse.  
 
For å bedre forstå bruken av kjemiske stoffer, og i hvilken grad det tradisjonelle 
matsystemet avhenger av disse, er det viktig å forstå at på verdensbasis benyttes 
det omtrent 3 milliarder kg insektsmidler, ugressmidler, soppmidler, rottegift og 
andre biomidler som tilsettes miljøet hvert år.  
 
Selv om vi ikke benytter sprøytemidler som er forbudt i Norge vil vi kunne få de 
i oss gjennom importert mat og vi har da uansett kommet inn i en giftsirkel. 
 
 
 
 
 

Mer enn frukt og grønnsaker 
 
De fleste av oss tenker på frukt og grønnsaker når vi tenker på økologisk mat. 
Men det er mange flere produkter enn dette som blir produsert økologisk. 
Økologiske etiketter kan finnes på ferdigmat, frossenmat, fyllmat, og varer slik 
som oljer, eddik og krydder. Det finnes også på meieriprodukter, kaffe, 
sjokolade, vin, øl, juice, kjøtt og fjærkre. Samt at det finnes på bomull som 
benyttes til klær, sengetøy og i produkter for personlig pleie.  
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Alt dette kommer fra bondegårder som benytter økologiske dyrkningsmetoder 
som beskytter og ivaretar jordsmonnet og fremmer biologisk mangfold, samtidig 
som det ikke avhenger av syntetisk kjemikalisk kunstgjødsel eller sprøytemidler.  
 
Hver gang du kjøper et slikt produkt gir du din stemme til miljøet og for 
forbrukerens rett til å vite hvordan ting er produsert. I tillegg til det har hvert av 
disse produktene sin egen historie å fortelle som involverer dimensjoner i 
forhold til miljø, helse og rent sosialt. 
 
Økologiske meieriprodukter 
 
Melk, ost, rømme, smør, yoghurt – her finnes det mange økologiske valg. For at 
disse produktene skal kunne sertifiseres som økologisk må bøndene benytte 
sertifisert økologisk mat til dyrene og unngå bruk av antibiotika og 
veksthormoner. Skulle det være behov for antibiotika fjernes dyrene fra flokken 
og kjøttet selges ikke som økologisk senere. Heller ikke syntetiske 
kjemikalietilsetninger eller fargestoffer benyttes i produktene.  
 
Fokus på dyrkning av økologiske meieriprodukter tok av etter at det 
multinasjonale kjemikalieselskapet Monsanto i St. Louis(USA) begynte å 
markedsføre genetiske veksthormoner for kuer. Hormonet øker 
melkeproduksjonen men fører ofte til økt forekomst av betennelser hos dyrene, 
som igjen forårsaker økt behandling med antibiotika.  
 
Dette fører til en kjemisk syklus som er lite humant og farlig, og at bakterier blir 
mer resistente mot antibiotikaene som fører til at den virker dårligere på 
mennesker også. Mye av antibiotikaene som benyttes for dyr benyttes faktisk 
også for mennesker.  
 
Økologiske meieristandarder forbyr bruken av hormoner og genetisk modifiserte 
ingredienser samt antibiotika. Om du tror at det ikke er farlig å innta 
meieriprodukter som inneholder hormoner, bør du vite at også andre hormoner 
øker i verdi og kan forårsake økt forekomst av mage,- og brystkreft.  
 
Økologisk kjøtt og fjærkre  
 
Selv om ikke alle spiser kjøtt er dette et godt alternativ til de som ikke vil ha 
fabrikkfremstilt biff, svin, kylling eller kalkun. Økologisk kjøtt betyr at flokken 
kun er foret med sertifisert økologisk for og gress, samt at dyrene skal behandles 
humant. Ingen antibiotika er tillatt i motsetning til tradisjonell avl der antibiotika 
stadig benyttes. Det er heller ikke tillatt med hormontilskudd.  
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Økologisk bomull  
 
Klesplagget mange av oss kjøper og liker fordi det virker så naturlig kan faktisk 
være mer kostbart for miljøet enn det plagget i polyester som vi avviser. Bomull 
er faktisk noe av det som blir mest utsatt for sprøytemidler under dyrkning, og 
tradisjonell bomullsproduksjon benytter noe av den mest giftige og resistente 
formen for ugrasmiddel som eksisterer. I tillegg holder det nå på å bli en av de 
mest genmodifiserte artene.  
 
Økologisk bomull derimot oppfyller alle løftene som naturlig fiber gir. Det har 
relativt lite innflytelse på miljøet og er mykt og slipper luft igjennom slik vi 
ønsker at bomull skal være. Men allikevel er det vanskelig for de fleste 
mennesker å se verdien av økologisk bomull.  
Når en ser på de miljømessige fordelene og påvirkningen på samfunnet og 
verdens økosystem faller det naturlig å velge økologisk bomull.  
 
Det finnes faktisk en del selskaper som har begynt å lage god design av 
økologisk bomull som for eksempel Patagonia og du kan også se på 
HealthyEverything.com. Det finnes økologisk bomull i dresser, T–skjorter, 
sengetøy, barneklær etc. Også for allergikere er det et godt valg. 
 
Økologisk kaffe 
 
Den velsmakende drikken du gjerne starter dagen med er den siste kjeden i en 
lang kjede med dyrking, industri og sosioøkonomisk aktivitet. Kaffebønnene du 
kjøper har en innvirkning på det globale miljøet. Mesteparten av kaffen dyrkes i 
utviklingsland, og det gjør at kaffen påvirker saker som rettferdig handel, sosial 
rettferdighet og samfunnets helse.  
 
Kaffe er en stimulans og det er forskjellige oppfatninger av hvor mye kaffe det 
er trygt å drikke.  
Noen mener et moderat forbruk er trygt og til og med kan ha noen fordelaktige 
effekter, mens andre mener det er fullstendig usunt og da spesielt for gravide 
kvinner. Det bør overveies nøye av hver enkelt, og en bør observere hvordan det 
virker på en, da det varierer fra person til person.  
 
Om du velger å drikke kaffe, kan et økologisk alternativ være et bedre valg både 
for deg og miljøet, siden kjemisk dyrket kaffe har vist seg å inneholde rester av 
kjemikalier og til og med slikt som DDT som fortsatt benyttes i visse land. De 
samme sprøytemidlene kan også forårsake skader på de som jobber på 
kaffeplantasjen og deres familie, fordi de er utsatt for høye doser uten 
beskyttelse.  
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I det tropiske klimaet som kaffebønnene gror har industrielle vekstmetoder 
forårsaket miljømessige endringer i regionene som kan få globale konsekvenser. 
Kjemisk drift kan forstyrre den sterke balansen som naturen har utviklet. 
Kaffeplantene trives best i et økosystem som har trær av andre slag som igjen er 
en del av et avansert økosystem.  
 
Hver enkelt del av systemet hjelper det andre til å trives og kjemikalier er ikke 
nødvendig.  
Dette innbefatter naturlig pestkontroll og at nærliggende arter sørger for sunt 
jordsmonn og er med å beskytte dyrelivet samtidig.  
 
Økologisk sjokolade  
 
Det finnes mange varianter av velsmakende økologisk sjokolade. Noen er glad i 
god sjokolade, og den økologiske er meget velsmakende. Så nå har vi 
muligheten til å støtte miljøet samtidig som vi nyter sjokoladen. Kakaobønner, 
som sjokoladen lages av, blir hovedsakelig dyrket i utviklingsland med et 
avansert tropisk økosystem. I likhet med kaffeplanter trives kakaoplanter best i 
samkvem med andre nærliggende arter.  
 
Et rikt dyreliv er også avhengig av at disse plantene bevares i et naturlig miljø 
og ikke dyrkes kjemisk på en intensiv industriell måte. Småbønder som dyrker 
økologisk kakao har også muligheten til å selge varene sine i markedet uten å bli 
kjørt over av de store selskapene som benytter supereffektive teknikker på 
bekostning av andre verdier.  
 
Mange sjokolade og sukkertøy produkter inneholder soya lecitin som er 
genetisk konstruert og som jo ikke er tillatt i økologisk produksjon. Økologisk 
sukker, som ofte finnes i økologisk sjokolade, er også mer fordelaktig enn vanlig 
fremstilt raffinert sukker.  
 
På grunn av forbindelsen til regnskogen og tropiske områder så donerer 
økologiske produsenter ofte en del av fortjenesten til miljøprosjekter i disse 
områdene. Noen donerer all fortjeneste til sosiale formål i de samme områdene.  
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Er økologisk mat mer næringsrik? 
 
Spørsmålet om, hvorvidt, økologisk mat er mer næringsrik enn mat dyrket på 
tradisjonelt industrielt landbruks prinsipper, er stadig aktuelt. Selv om du 
aksepterer at sprøytemidler som er i mye av den maten vi putter i oss kan være 
skadelig, er det jo også viktig at maten er næringsrik.  
 
Har en gulrot som er dyrket i økologisk jordsmonn mer betakaroten enn en som 
er dyrket i en kjemisk suppe? 
 
Intuitivt virker det riktig at økologisk dyrket mat er mer næringsrik enn 
tradisjonelt dyrket mat. Rik, næringsrik jord med mange naturlige næringsstoffer 
bør jo kunne frembringe frukt, grønnsaker og korn rikere på næring enn det som 
dyrkes industrielt?  
 
Økologisk mat har sannsynligvis friskere smak fordi ingen syntetiske 
konserverende stoffer er benyttet. Tradisjonell dyrket mat er mer sannsynlig 
lagret lengre, transportert over lengre distanser og/eller har fått modningstiden 
kunstig forsinket.  
 
Dette illustrerer et viktig poeng. Det er så mange andre faktorer foruten fravær 
av kjemiske stoffer som påvirker den næringsmessige verdien og vår evne til å 
måle den nøyaktig, som gjør at vitenskapelige metoder å måle på er meget 
vanskelig. Tradisjonell mat er ofte tilsatt syntetiske vitaminer etter at den 
næringsrike delen av planten er fjernet, som gjør at du får mat som har 
næringsverdi men som er tungt bearbeidet.  
 
Dette gjør at vi simpelthen ikke vet hva som er korrekt i kvantifiserbare 
vitenskapelige termer. Det er altså ennå ikke bevist. Men hvis mange nok 
forbrukere krever denne informasjonen belyst vil nok vitenskapen finne måter å 
dokumentere det på. Et viktig argument er allikevel at økologisk mat er mer 
sunn og helhetlig dyrket.   
 
Men dette er også feil spørsmål å stille. Økologisk handler ikke bare om helse 
men om å bygge en måte å produsere mat på som ivaretar menneske og miljø. 
Økologisk mat er det beste valget sett i forhold til miljøhensyn og for at små og 
mellomstore gårdsbruk skal kunne overleve, samt at det gir oss muligheten til å 
få informasjon om hvordan maten blir fremstilt fra åkeren og inn til vårt 
matbord.  
 
En undersøkelse gjort på Kushi Instituttet i Becket, Massachusetts som jobber 
med makrobiologisk utdannelse, sjekket næringsinnhold i tradisjonelt dyrket 
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mat i over 22 år frem til 1997. Gjennomsnittsnivåene jern, kalsium, vitamin A, 
vitamin C i 12 ferske grønnsaker har gått betydelig ned, og jern hele 37% ned.  
 
En annen studie over 50 år i England viser at næringsinnholdet har gått 
betraktelig ned i forhold til stoffer som kalium, kalsium og jern i grønnsaker 
dyrket i England i disse årene.  
 
Årsakene til disse betydelige endringene er ikke klarlagt, men kjemisk jordbruk 
er en mulig synder. Teknikker der store mengder kjemikalier og sprøytemidler 
benyttes og der ensidig dyrkning gjennomføres, tømmer jordsmonnet for 
næringsstoffer, mens økologisk dyrking setter jordsmonnets helse som en 
førsteprioritet.  
 
Sunn mat 
 
Siden næringsverdi er relatert til jordsmonnets kvalitet kan økologisk mat meget 
vel være mer næringsrik enn tradisjonelt dyrket mat. Det er mer fritt for kjemisk 
innhold siden dette kan ligge i økosystemet og kan være umulig å rense helt 
bort. Men det er uansett mye mindre av kjemikalier i det og sannsynlig bedre for 
helsen i det lange løp. Men det er også mindre håndgripelige måter som vår 
velvære kan ha fordeler av et økologisk valg.  
 
Det er vanlig at når en spør barn hvor maten kommer fra så sier de butikken. Vi 
har mistet mye av bevisstheten om at mat kommer fra bondegården. De fleste av 
oss er kun en eller to generasjoner fra mennesker som levde av jorden og som ga 
avkall på mye for å opprettholde denne næringsveien.  
 
Mat som spises med en forståelse for kilden er sunnere mat. Vårt forhold til 
maten får en annen kvalitet når vi kjenner gården den kom fra. Selv om du ikke 
kjenner gården så vil du vanligvis støtte en liten gård når du velger økologisk.  
 
Høye nivåer av effektivitet i matproduksjon er basert på å kultivere likhet som 
noen ganger kan være ønskelig. Egnethet er også av verdi, og få av oss ønsker 
vel å gi fullstendig opp ferdig bearbeidet, frossen og ”fastfood” mat som kan 
gjøre livet enklere. Men for mye av det samme, og for mye bearbeidelse kan 
rane oss for en overflod i smak og utvalg.  
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Prinsippene ved økologisk jordbruk 
  
Økologisk jordbruk er mer enn at man ikke bruker kjemiske sprøytemidler. Om 
det ble drevet som vanlig jordbruk og en kun kuttet ut kjemikaliene ville det 
fortsatt være mange ulemper med det. Økologisk jordbruk er også opptatt av å 
aktivt bygge sunne økosystemer.  
 
Prinsippene ved økologisk jordbruk er først og fremst fokusert på jordsmonnets 
helse og fertilitet. Et nøkkelelement er fokus på biologisk mangfold, som betyr 
at mange dyr og planter er med i samspillet for å få økosystemet til å fungere, i 
motsetning til industrialisert jordbruk der kanskje bare en plante dyrkes og 
fokuseres på, uavhengig av hva som påvirker denne naturlig.  
 
Konseptet om gjensidig avhengighet, at alt liv på gården er forbundet og at alle 
former for liv er med å påvirke hverandre er tatt hensyn til ved økologisk drift. 
Innenfor dette rammeverket av økologisk helhet benyttes spesifikke teknikker, 
slik at energi og ressurser benyttes korrekt.  
 
Det innebærer også sunt husdyrhold og benyttelse av økologiske kilder med 
minimum inntak av tilførsel utenom gården for å holde skadedyr unna plantene.  
 
Enhver gartner vet at godt jordsmonn er nøkkelen til suksess. I økologisk 
jordbruk er jordsmonnets tilstand og fertilitet overveldende viktig.  
I industrialisert jordbruk benyttes jorden kun til å holde planten oppe, og det 
tilføres kunstige kjemikalier gjennom kunstgjødsel som næring til planten.  
 
Kunstgjødselen inneholder i tillegg bare en liten andel av de sporstoffer og 
mineraler vi vanligvis får i oss gjennom økologisk jordbruk. Det betyr at vi lider 
av undernæring av disse stoffene. 
 
Om du prøver å lage saltvann kunstig, vil ikke saltvannsfisk kunne overleve på 
dette. Like lite kan en skape jordsmonn kunstig gjennom kunstgjødsel, for det 
vil alltid være usynlige elementer som ikke kan kopieres, og grunnlaget for et 
sunt liv gjennom tilførsel fra slike planter blir i beste fall begrenset.  
 
Industrialisert jordbruk utarmer næringen fra jorden da den gjerne dyrker det 
samme slaget år etter år, istedenfor å drive vekselbruk slik at jorden kan få 
bygget seg opp igjen. Dette er kunnskap som er kjent fra det tidligste jordbruk 
som ikke tas hensyn til i dag, i vår såkalte opplyste tid.  
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Økologiske bønder observerer jordsmonnets beskaffenhet nøye, og ser på dette 
som den viktigste ressursen for at planten skal få næring, utenom vann og sol 
selvfølgelig. Jordsmonnet sees på som en ressurs som med riktig kultivering kan 
bli rikere for hvert år istedenfor at det utarmes. ”For jorden – ikke planten” er et 
ordtak som økologiske dyrkere ofte benytter som prinsipp.  
 
De ønsker å oppbygge, vedlikeholde og forbedre jordsmonnet for å få til en 
tilstand av balanse, fruktbarhet og stabilitet i det.  
 
Sunt jordsmonn er fullt av liv. Bønder snakker ofte om meitemark og hvordan 
de øker sterkt i antall i jordsmonn som er kultivert med økologiske metoder, 
men disse er bare en av de største medlemmene i jordsmonnets liv.  
 
En teskje med rikt økologisk jordsmonn kan inneholde millioner av 
mikroorganismer. Jordsmonnets bakterier bistår også i den næringsrike syklusen 
som ligger innbakt i jordsmonnet.  
 
Økologisk jordsmonn fører til sterkere planter som får bedre motstandskraft mot 
sykdommer og skadedyr på naturlig måte, samtidig som næringsverdien er 
vesentlig større. 
 
 
 
 
 

Grunner til å støtte økologisk dyrkning 
 
Ved å se nærmere på forskjellene i økologisk jordbruk i forhold til tradisjonelt 
jordbruk får vi et innsyn i fordelene ved økologisk landbruk. Jordsmonnets 
tilstand settes i første rekke for økologiske bønder. Kjemisk intensiv praksis 
utarmer toppen av jordsmonnet og gjør det kun til et redskap for å holde 
plantene oppe mens kunstige næringsstoffer, sprøytemidler og ugressmidler blir 
tilsatt. Og disse kan bli igjen i jorden i mange år fremover.  
 
Økologisk jordbruk fremmer sunne planter ved å bygge sunt og rikt jordsmonn 
som forbedres med tid og gode dyrkningsmetoder. Denne måten å dyrke på 
beskytter også grunnvann og vannkilder mot å bli forurenset av utslipp fra 
jordbruket. Siden kommer vannet til havet, der de kjemiske virkningene påvirker 
fiskens miljø. Faktisk er mange fisk så forurenset enkelte steder, at det anbefales 
av flere forskere å spise visse typer fisk kun en gang i uken, da disse inneholder 
mye giftstoffer, av blant annet dioksin og PCB.  
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Økologisk jordbruk fremmer et mangfold av ulike sorter vekster istedenfor å 
praktisere dyrking av kun en spesiell vekst år etter år som gjerne gjøres i såkalt 
”industrielt landbruk”. 
 
Dette gjør at jordsmonnet tømmes for verdifulle næringsstoffer som igjen 
forårsaker en ubalanse i jordsmonnet. Jordsmonnet er ”utslitt” og tomt og kan 
ikke benyttes uten at det blir restaurert og ved at flere vekster plantes i det.  
 
Biologisk mangfold er med på å skape et harmonisk økosystem med naturlige 
pestdrepere og bidrar til at ting trives og truer ikke sårbare arter i økosystemet. 
Denne respekten for de ulike artene gjør at økologisk jordbruk, som involverer 
dyr, betinger humane måter å ivareta dyrene på.  
 
Sprøytemidler i mat og miljø er en reell trussel mot barns helse siden de ofte kun 
er sjekket mot korttidsvirkninger på voksne og ikke på barn. Ny forskning viser 
at vi må vektlegge en bedre evaluering av de ulike sprøytemidler ettersom de 
samles opp i systemene over tid og hvordan dette påvirker kroppen.  
 
Disse kjemikaliene kan også være spesielt giftige for barn fordi nervesystemet 
fortsatt er under utvikling. Barn spiser vanligvis mer frukt og grønnsaker enn 
voksne og inntar således mer sprøytmidler i forhold til kroppen enn voksne. 
Mange sprøytemidler som forskere sier er ”mistenkelige” benyttes fortsatt under 
dekke av at de er sikre.  
 
Sprøytemidler i mat og i miljø forårsaker en giftbyrde som kan bidra til å øke 
ulike former for kreft, og økte tilfeller av astma, allergi og andre 
helseproblemer. Tidligere evalueringsmetoder for å analysere og godkjenne 
sprøytemidler av myndighetene, blir kontinuerlig avslørt å være lite brukbare.  
 
Den oppsamlede effekten av sprøytemidler og andre gifter i miljøet forårsaker 
en meget stor belastning på kroppen som har uante effekter. Bønder får ofte selv 
en stor belastning på kroppen av kjemiske midler som gjør at de ofte ikke 
beskytter seg tilstrekkelig når sesongen er på topp.  
 
Økologisk mat er som oftest den friskeste, og mest smakfulle maten i markedet. 
De som har vokst opp med mat rett fra gården sier at de knapt gjenkjenner den 
maten de ser i de moderne supermarkeder, tappet som den er for virkelig smak 
og friskhet. Økologisk mat kan gi tilbake alt det maten er ment å være; 
smaksensasjoner som gjøres mulig gjennom et rikt jordsmonn, rent vann og sol 
istedenfor kjemiske sammensetninger.  
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Dette er en liten oppsummering av hvorfor du bør støtte økologisk dyrkning.  
 

1. Beskytte fremtidige generasjoner 
 

Barn er opptil fire ganger mer utsatt for kjente kjemiske sprøytemidler 
som forårsaker kreft enn voksne. Maten du velger i dag vil påvirke barnas 
helse i fremtiden. 

 
2. Forhindre utarming av jorden  

 
Jordsmonn eroderes inntil syv ganger raskere enn det bygges opp naturlig. 
Jordsmonnet er grunnlaget for matkjeden i økologisk dyrkning, mens det i 
vanlig gårdsdrift mer benyttes som et medium for å holde plantene i 
vertikal posisjon, så de kan behandles med kjemisk kunstgjødsel.  

 
3. Beskytte vannkvaliteten  

 
Vann utgjør opp til 2/3 deler av kroppsmassen og dekker 3/4 deler av 
planeten. Selv om vannet er viktig er de fleste vannkilder inklusive 
grunnvann blitt forurenset i større eller mindre grad.  

 
4. Sparer energi 

 
Moderne gårdsbruk bruker mer fossilt drivstoff enn noen annen industri. 
Store mengder energi går med til å produsere syntetisk kunstgjødsel. I 
tillegg kommer økologisk mat ofte fra mer lokale kilder enn tradisjonell 
mat, som gjør at det blir en kortere transportvei.  

 
5. Holder kjemikalier vekk fra maten din  

 
Det er beregnet at 60% av alle ugressmidler, 90 % av alle soppdrepende 
midler, og 30 % av alle insektsmidler er kreftfremkallende. I mange land 
er det påvist forbindelser mellom bruken av disse og kreft blant bønder. I 
tillegg kan de forårsake fødselsskader, nerveskader og genetiske endringer 
av arvestoffet.  

 
6. Beskytter bøndenes helse 

 
Undersøkelser har vist at bønder som jobber med kjemiske ugressmidler 
har seks ganger større risiko for å få kreft enn bønder som ikke jobber 
med det. De som arbeider på åkeren direkte har veldig økt risiko. Helsen 
til bønder er også et stort problem i utviklingsland hvor kjemiske 
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sprøytemidler er dårlig regulert. Mange kjemiske sprøytemidler som er 
bannlyst i industriland brukes i utviklingsland.  
Kjemikaliene kommer da tilbake til industrilandene gjennom import.  

 
7. Hjelper små gårdsbruk 

 
Fordi lønnsomheten ved tradisjonell gårdsbruk er sterkt svekket kan 
økologisk dyrkning redde mange små og mellomstore gårdsbruk fra å 
legges ned. Beredskap for landet i form av matreserve i tilfelle feilslått 
avling i større deler av verden kan være lønnsomt for nasjonen.  

 
8. Du støtter en reell økonomi  

 
Selv om økologisk mat ser ut til å være dyrere enn tradisjonell mat, så 
reflekterer ikke vanlig mat de skjulte kostnader som må betales gjennom 
skatt i form av subsidier, kostnader for miljøet og kostnader direkte på vår 
helse og kostnader til pleie. 

 
9. Friskhet og farge 

 
Det er gode grunner til at mange kokker benytter økologisk mat i sine 
oppskrifter. De smaker ofte bedre og er mer næringsrike.  

 
10. Du vet hvordan maten er fremstilt og unngår genetisk modifiserte 

ingredienser 
 

Opptil 2/3 av maten i mange butikker kan inneholde genetisk modifiserte 
ingredienser med fremmede gener spleiset inn i plantene, for å skape 
egenskaper som tjener de som fremstiller og selger produktene mer enn 
det gagner forbrukeren.  

 
 
 
 
 

Økologiske valg 
 
Økologiske valg har man muligheten til å ta hver dag. Enten det er 
supermarkeder, torgutsalg, eller utsalg for naturlig mat eller kosttilskudd.  
I tillegg selger bønder økologisk mat i form av frukt, grønnsaker og kjøtt.  
Men det finnes også økologiske melkeprodukter, klær, hermetikk, vin, bær, 
sjokolade, kaffe og te m.m.  
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Utvalget av de økologiske valg er frukten av hardt arbeid, innovasjon og en 
revolusjon blant bønder og produsenter. Forbrukerne har reagert så positivt på 
denne sikrere og mer ansvarlige måten å produsere mat på, at det som før bare 
var forbeholdt noen få interesserte, begynner å bli anerkjent av et stadig 
voksende marked. Men selv nå har de fleste forbrukere bare en vag anelse om 
hva det virkelig betyr.  
 
Vanligvis koster den litt mer enn tradisjonell fremstilt mat, men hva gjør at den 
er verdt det?  
Betyr økologisk det samme som at det er fritt for sprøytemidler, og hvorfor er 
det bedre for meg og miljøet?  
Hvorfor er det dyrere?  
Har jeg et stort nok budsjett til å kunne spise bare økologisk?  
Hvordan vet du hva som er økologisk?  
Er økologisk mat sikker?  
Hva er sertifisert økologisk?  
Dette er bare noen få av de spørsmålene som vi ønsker å besvare i denne boken.  
 
Om du har bare den vageste anelse om hvordan sprøytemidler og kjemikalier 
kan påvirke miljøet, og helsen din vil en klar forståelse av hva økologisk betyr 
gjøre det enklere for deg å handle klokt og sikkert, slik at du gjør valg som er til 
det beste for deg og din familie.  
 
Vi tror at det å velge økologisk mat i dag er det beste valget du kan ta. Bønder 
som jobber biodynamisk samt miljøaktivister og helseaktivister har jobbet hardt 
for å skape et alternativ til tradisjonell mat og jordbrukssystemer, som de mener 
har sviktet dem og forbrukerne.  
 
Disse pionerene har strevet for å bygge og definere et nytt system basert på 
retten til å vite hvordan maten vår blir dyrket og bearbeidet, hva som tilsettes 
den, og hvordan den påvirker miljøet vårt. Det er et nåtidsdrama som foregår der 
mennesker daglig kjemper mot den kjemiske tidevannsbølgen samtidig som de 
må skape en riktig og sann måte å fremstille mat og drikke på.  
 
Moderne supermarkeder har distansert oss fra dette fundamentale dramaet, men 
forbrukerne har nå, ved å bruke sine penger og sine røster vist at de også ønsker 
et matsystem som gir mer enn kjemikalier og e-stoffer. Dette gjør at det 
økologiske markedet vil vokse raskere enn noe annet innen grossistindustrien.  
 
Selvfølgelig er heller ikke den økologiske industrien perfekt slik at forbrukerne 
fortsatt må være bevisst over hvor maten kommer fra, hva merkingen på 
emballasjen betyr, og hvor den passer inn i en helhetlig diett. For helsens skyld 
må du fortsatt velge mat som er sunn både for lommeboken og for helsen.  
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Men den viktigste grunnen til å velge økologisk mat er at økologisk jordbruk 
ivaretar, beskytter og gjenoppbygger vårt miljø i meget sterk grad. Og dette 
gjelder for økologisk dyrket øl så vel som for økologisk dyrket frukt. Å få 
fornyet vårt sinns kobling til landbruket er viktig, for at vi skal kunne ta de rette 
valg, og for at vi får en ny verdsettelse av hva som er sunt.  
 
I tillegg vil en gjennom vektlegging av en annen type jordbruk kunne være med 
å forhindre nedleggelser av små og mellomstore gårdsbruk, og gi dem en ny 
lønnsomhet, giv, respekt og stolthet for hva de driver med.  
 
Dette er også viktig for våre etterkommere. Få av de kjemikaliene som blir tilsatt 
maten er skikkelig testet og mesteparten er kun sjekket i forhold til voksne og 
ikke barn. Barnets kropp som er i stadig vekst og utvikling, er mer sårbart for 
effektene av sprøytemidler og kjemikalier. Vi har akkurat begynt å analysere 
risikoen for barna.  
 
Hensikten med denne boken er ikke å skremme eller få deg til å føle deg 
skyldig, men kunne få deg til å forstå hva økologisk er, hvor viktig det er, hvor 
du kan få tak i det og et håp om at du vil bidra ved at du velger det oftere.  
 
Med bare noen få økologiske valg hver uke, kan du begynne med å påvirke 
miljøet, samtidig som kvaliteten på maten blir bedre for deg og dine. Mange 
velger også å dyrke en liten kjøkkenhage med økologisk mat selv.  
 
Lær også litt om hvordan maten dyrkes der du bor, og ta gjerne og besøk en 
økologisk bondegård, for å se hvordan den fungerer i praksis. 
 
 
 
 
 

Økologisk mat på budsjettet 
 
Hvert kjøp vi foretar involverer en kompleks kombinasjon av faktorer som; 
oppfattet verdi, oppfattet kvalitet, vår økonomiske situasjon, våre følelser i 
forhold til penger og hvordan vi bruker dem, og for noen forbrukere ugripelige 
verdier som miljø og helsefordeler.  
 
Men kostnader er også relatert til hva vi er vant til å betale og hva vi synes at 
noe skal koste. Når det eneste kriteriet for å velge økologisk eller ikke, står kun 
på den økonomiske verdien, sier det seg selv at om det kun er 50 øre dyrere, så 
vil den ubevisste forbruker velge den billige kjemiske varianten av mat.  
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Det er bedre å investere økologisk og gi sin stemme til bevaringen av en bedre 
verden og til utviklingen av et bedre matsystem.  
 
Et godt kjøp er kun gjort om det tilfredsstiller dine behov. Om vi forstår 
hvorfor det økologiske er et bedre alternativ, og hvorfor det koster mer og 
vanlig mat koster mindre, så vil nok ikke valget være så vanskelig.  
 
Vanligvis så kjøper selv den meste bevisste økologiske forbruker en blanding av 
økologisk og vanlig mat fordi det er mange hensyn som må tas. Det må altså 
ikke være det ene eller det andre. Noen føler seg som hyklere om de kjøper 
Maryland Cookies sammen med økologiske gulrøtter.  
 
Det er ikke hva det handler om. Ethvert økologisk kjøp er meningsfullt men du 
behøver ikke å følge noen andres regler.  
 
Å handle økologisk sier noe om dine verdier, men det definerer ikke hvem du er, 
hva du stemmer på, eller hva du kjører. Sannsynligvis forstår du verdiene og 
fordelene ved økologisk gårdsbruk, verdiene for miljøet, helsen og forbrukernes 
rettigheter, men dette velger du.  
 
Hold deg informert og foreta de best mulige valg du kan ta i forhold til din 
situasjon. Begynn i det små med å kjøpe noen få økologiske grønnsaker og noe 
frukt dersom det passer best for deg.   
 
Det er måter å redusere kostnadene på også når du handler økologisk, og det er 
retningslinjer for hvordan du kan ta gode valg når du ikke har anledning til å 
handle alt økologisk. Har du barn som er under seks år bør økologisk mat 
prioriteres til dem. Det gjelder spesielt varer som babymat, frukt og grønnsaker 
samt juice.  
 
 
Hvorfor koster økologisk mer 
 
Delvis fordi prisen på tradisjonelt dyrket mat er kunstig lav og ikke uttrykker 
den virkelige kostnaden for å få den til markedet. Og den uttrykker i alle fall 
ikke kostnadene for miljøet og bondenæringen.  
 
Beregninger som har vært foretatt har vist at hvis en kalkulerer de indirekte 
kostnadene for tradisjonelt dyrket matproduksjon(rensing av forurenset vann, 
erstatning av utpint jord, kostnader for helsestell for bønder og arbeidere etc) ble 
tatt med i prisen ville økologisk mat være rimeligere.  
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Andre årsaker til at økologisk mat koster mer er at det er mer arbeidsintensivt 
med mindre operative gårdsbruk som ikke drives i den kostnadseffektive skalaen 
som store gårdsbruk som driver mer industrielt kan benytte. I tillegg er det 
etterspurt i større grad enn det produseres, som igjen gjør at en kan ta høyere 
priser.  
 
Men kjøper du på torget, eller direkte fra gården eller gjennom en kooperasjon 
er det sannsynlig at bonden får mer for varene enn at du kjøper fra en stor 
grossist.  
 
Men når du skal kjøpe varene så er du selvfølgelig der og da opptatt av hva du 
har råd til. De som understøtter økologisk mat er pionerer blant forbrukerne og 
er med på å endre markedet med bemerkelsesverdige resultater.  
 
Selv om du på en måte må lide litt for det nå, vil du kunne høste på sikt i form 
av lavere priser når flere begynne å handle økologisk fast. For vi kan betale dyrt 
i fremtiden i form av sykdom og ved at barna får lide av et miljø som er 
gjennomsyret av kjemikalier i fremtiden.  
 
Her er noen tips for å handle smart og rimelig:  
 

1. Når det er mulig så finn ut hvilke torg som har bønder som selger 
økologisk mat. 

 
2. Når du kjøper fersk økologisk mat kan du handle sesongvare og helst 

lokalt.  
Da er også maten mer sannsynlig mer fylt av næring og også ferskere.  

 
3. Du behøver ikke å kjøpe sofistikert innpakket økologisk mat, kjøp heller 

større kvanta i store pakninger som er rimeligere.  
 

4. Følg med på annonser og se om det finnes spesielle tilbud fra tid til 
annen.  

 
5. Har du mulighet så lag en liten kjøkkenhage og dyrk litt økologisk mat.  

 
6. Involver familien. Snakk med dem om hva det koster å kjøpe økologisk 

mat og se hvordan dere sammen kan redusere noen kostnader så dere 
kan kjøpe mer økologisk. 

 
7. Må du begrense innkjøp av økologisk mat så la spesielt barna få dette, 

da de tåler sprøytet mat dårligere enn voksne.  
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Økologisk mat for barn 

 
En av de viktigste grunnene til å handle økologisk mat er å beskytte miljøet. 
Men utenom det er det mange fordeler å høste fra det økologiske alternativ 
innen matproduksjonssystemet. Spesielt når det gjelder barn kan økologisk mat 
utgjøre et viktig bidrag for å ivareta deres livslange helse og optimale psykiske 
og fysiske utvikling.  
 
En voksen kan tåle en viss andel belastning av sprøytemidler mens det samme 
ikke nødvendigvis er tilfelle for barn. Mange helseeksperter mener den risikoen 
vi utsetter barna for er for høy.  
 
Foreldre som har oppdratt barn etter krigen, og frem til for en del år tilbake, 
manglet kunnskap om faren for barna når de utsettes for sprøytemidler og andre 
kjemikalier. Men i dag vet vi mer, og har flere alternativer. I dag kan vi fremme 
en bedre livsstil for barna og fremtidige generasjoner.  
 
Som foreldre, onkler, tanter, lærere og beskyttere er det noe vi alle kan være 
delaktige i og ønsker for de barn vi setter pris på. Men for at det skal kunne skje 
må barna beskyttes for usikre doser av sterke og ofte giftige kjemikalier.  
 
Er det godt nok for barna? 
 
Hvor mye barn tåler av sprøytemidler og kjemikalier har aldri vært skikkelig 
undersøkt og derfor bør man ikke eksperimentere med å la de innta dette. Skal 
noen ha økologisk i husholdningen er det først og fremst barna som bør få det.  
 
Noe av den fødevaren som er mest forgiftet er visse frukter og fruktjuicer som 
vanligvis utgjør mer i prosent av barnas diett enn de voksnes andel. Dette både i 
forhold til mengde og kaloriinntak i forhold til kroppsvekten. I de yngres diett er 
det også viktig å vite at en stor del av det vannet som inntas også er forurenset.  
 
Dette kompliseres ytterligere av det faktum at langsiktige virkninger ved 
overeksponering i forhold til barn kan forårsake varige plager mer enn akutte 
over tid. Selv om barn er i faresonen, vil man ofte ikke kunne se på dem at de 
har blitt forgiftet. I steden kan de ha økt forekomst av helseproblemer som er 
indirekte relatert til kjemiske forurensere. Dette kan gjøre at de får astma, 
allergier og kreft.  
 
Noen helseeksperter studerer også atferdsendringer, sett i forhold til kjemisk 
eksponering fra mat og miljø. Det er også økende bevis for at barn med tidlig og 
stadig eksponering for sprøytemidler og kjemikalier har større risiko for sykdom 
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i voksen alder, slik som brystkreft og manglende befruktningsevne. Bedre liv 
gjennom kjemikalier ser ut til å ha en mørk side som forårsaker enorme 
innvirkninger på allmenn helse og barnas fremtid.  
 
Er du glad i babyen din? 
 
Nybakte foreldre vil gjøre omtrent alt som står i deres makt for å holde babyens 
miljø fritt for synlig, illeluktende møkk og skadedyr. Men det kan likeså godt 
være kjemikalier, som ikke kan sees eller luktes som kan være mest skadelig.  
 
Disse kjemikaliene kan være i alt fra bleier, maling, tepper, 
rengjøringsprodukter, og sprøytemidler som benyttes i hjemmet for å holde det 
fritt for skadedyr. I tillegg kommer også sprøytemidler, ugressmidler, kjemisk 
kunstgjødsel, kunstige tilsetningsstoffer og fargestoff  tilsatt maten.  
 
Fra det øyeblikk babyen fødes kan det kjemiske angrepet forårsake en stor 
belastning for kroppen, selv om virkningene av dette ikke viser seg før etter 
mange år eller før den neste generasjonen blir voksne. Noen virkninger kan 
gjøre at et barn aldri når sin fulle potensielle mentale kapasitet, koordinasjon, 
hukommelse, eller andre kognitive ferdigheter pga. kjemikalienes påvirkning på 
nervesystemet i tidlig barndom.  
 
I områder som pga. økonomiske forhold utsettes for høyere belastninger av 
giftstoffer, ser man ofte en økt forekomst av lidelser som astma og allergier hos 
barn. De skremmende konsekvensene av kjemisk eksponering er et resultat av 
fullstendig lovlige kjemikalier som myndighetene har bedømt som sikre i 
henhold til etablerte standarder. Men sikker betyr ikke at de er harmløse på noen 
som helst måte.  
 
Sprøytemidler er for eksempel spesielt laget for å drepe andre levende 
organismer, og det skjer ofte ved å ødelegge nervesystemet med en såkalt 
nevralgift. Mange av de sprøytemidlene som benyttes har dokumentert å kunne 
forårsake kreft, ufruktbarhet, hjerneskader, skader på nervesystemet og 
fødselsdefekter hos barn.  
 
Myndighetene har kun sagt at fordelene ved kjemikaliene er mindre enn 
risikofaktorene, og det uten å ta hensyn til langtidsvirkninger.  
Men si dette til de foreldre, barn og voksne som er ødelagt og spør dem om de 
synes risikoen er verdt det. 
 
Babyer som fødes i dag er i risikoen for å bli syke fra den dagen de fødes. Å gi 
brystmelk er forbundet med mange positive fordeler, men samtidig har det et av 
de mest ufordelaktige, da babyen mottar mat fra toppen av næringskjeden. Noen 
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av de farligste og sterkeste kjemikaliene i miljøet blir mer og mer konsentrerte 
etter som de beveger seg oppover matkjeden.  
 
De kan lagres i fettvev som i brystene og gjøre brystmelk til en bærer av 
intensiverte giftstoffer. Mens babyen får bryst blir de utsatt for større kjemisk 
belastning enn noen gang senere i livet. På kun seks måneder med brystmelk får 
babyen i seg mer enn maksimum anbefalt dosering av dioksiner i løpet av et helt 
liv.  
 
 
 
 
 

Hvor kan en kjøpe økologiske varer 
 
Hvor kan du så finne all denne økologiske maten? Nå for tiden kan du faktisk 
finne det nesten over hele landet og ikke bare i spesialbutikker eller i store byer. 
De fleste helsekostbutikker har flere økologiske produkter både i form av mat og 
kosttilskudd.  
 
Matkjeder som Centra og spesielt Coop kjeden har en rekke økologiske 
produkter og vil nok også øke utvalget etter hvert. I den senere tid har 
butikkjeden Ultra og Meny også begynt å føre en del økologisk mat.  
I Bergen fører butikkjeden Safari også en del økologisk mat.  
 
Smart Club fører også en rekke økologiske varer og finnes i Trondheim, Oslo og 
Råde(mellom Moss og Sarpsborg).  
 
Den kjeden som har størst utvalg og har holdt på med dette siden 1969 er Helios 
som nå begynner å få en bedre dekning i flere byer og steder(Andebu, Bergen, 
Bodø, Haugesund, Larvik, Nesoddtangen, Oslo, Sandefjord, Stavanger, Tromsø, 
Trondheim, Tønsberg, Ranheim og Ås p.t)  
 
Helios(Slemmestad ved Drammen) produserer også en del økologisk mat, og i 
tillegg leverer selskapet Alternativ Mat i Årnes også en del økologiske 
alternativer. Et annet selskap som gjennom mange år har levert økologisk mat er 
Nordic Nature Pharma i Drammen.  
 
Butikkjeden Maxi har begynt å føre økologisk mat og de ligger i dag i områdene 
Drammen, Hamar, Haugesund, Moholt(Trondheim), Larvik, Porsgrunn, 
Sandnes, Ski, Skårer, Østfoldhallen(Fredrikstad) og Ålesund.  
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Når det gjelder helsekostkjeder som fører et utvalg av økologisk mat i Norge 
kan vi nevne; Sunkost, Naturlivis, Life og Brit`s Helsekost som er en kjede i 
Rogaland.  
 
Ønsker du å støtte rettferdig handel kan du også kjøpe produkter merket med 
Max Havelaar som spesielt finnes på kaffe, te, juice og bananer i Norge.  
 
Naturvernforbundet i ditt distrikt kan være behjelpelig med å finne frem til 
økologiske gårdsbruk om du vil besøke et eller abonnere på varene deres hjem 
til deg.  
 
Når du handler økologisk så sjekk at det er merket med ”Ø”, som betyr at det er 
sertifisert av organisasjonen Debio. Dette er en offisiell godkjenningsinstans for 
økologisk lagde produkter i Norge.  
 
 
 
 
 

Genetisk modifisert mat og det økologiske alternativ 
 
Om du handler i en vanlig butikk er det mulig at en stor del av maten der 
inneholder genetisk modifiserte ingredienser. Maten har ingen merking som 
indikerer at den er blitt produsert med genetisk modifisering også benevnt 
genetisk design, genetisk omsøm, bioteknologisk dyrkning, eller transgenetisk 
teknologi.  
 
Kornbaserte og soyabaserte ingredienser er de mest vanlige genmodifiserte 
typene mat. Hva bety dette for deg og din familie?  
Bør det bekymre deg, og har du noe alternativ? 
 
Sertifisert økologisk mat er en måte å merke maten på som sikrer at maten ikke 
er dyrket eller produsert med gentekniske modifikasjoner. For at du skal forstå 
verdien av denne garantien må du først forstå hva genmodifisert betyr. Og i 
tillegg også hvorfor mange miljøforkjempere, bønder og næringseksperter tror at 
vi har for lite kunnskap om de langsiktige konsekvensene å omfavne denne 
teknologien uten grenser.  
 
Ingen vet sikkert hvordan bioteknologisk jordbruk kan benyttes uten å skade 
mennesker eller miljøet, verken på kort eller lang sikt. De tøffe leksene vi har 
fått, ved å bruke årtier uten testing av sprøytemidler, burde lære oss å vise 
forsiktighet.  
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Videre er fordelene ved umerket genetisk mat hovedsakelig til gagn for store 
kjemiske selskaper snarere enn de som dyrker og spiser den. Dette går direkte 
imot et matsystem som forbrukerne har full kunnskap og full mulighet til å delta 
i. Det økologiske valget blir ennå viktigere sett i forhold til dette.  
 
Hva er genetisk modifikasjon? 
 
Genetisk modifikasjon er en prosess der genetisk materiale fra en art – utvalgt 
DNA(arvemateriale) med særskilte, forutbestemte egenskaper – blir spleiset inn 
i DNA`et til andre arter. Fremmed genetisk materiale kan overføres fra bakterier 
til planter, og fra dyr til planter og fra andre arter til dyr.  
 
Dette skiller seg fra tradisjonell dyrking av planter som primært kultiverer 
ønskelige egenskaper innenfor sitt slag, men som ikke overfører genetisk 
materiale fra andre arter.  
 
Primært har transgenetisk teknologi blitt benyttet til å skape planter som kan 
bekjempe sine egne skadedyr, og derigjennom sørge for en begrensning i bruk 
av kjemikalier mot disse, eller at de designes slik at de kan motstå sterke 
kjemiske stoffer slik at ugressmidler kan benyttes og i teorien kun ødelegge 
uønskede planter.  
 
Og i noen tilfelle blir fremmede gener benyttet til å forsinke modningen av frukt 
og grønnsaker eller til å forsterke egenskaper som er ønsket av dyrkerne. 
Tomater og jordbær har for eksempel blitt utstyrt med gener fra fisk for å styrke 
dem mot lave temperaturer.  
 
Hvem er det som får fordelene? 
 
Hva er fordelene ved transgenetisk teknologi, og hvem høster belønningene?  
Kjemiske produsenter har investert hundrevis av millioner for å utvikle det og 
har kjørt store kampanjer for å lansere det som ufarlig. Disse selskapene tjener 
mest på det, og ikke bønder, forbrukere eller utviklingsland.  
 
Bønder som har blitt overbevist om å benytte denne teknologien må kjøpe 
såkorn som har blitt gjort sterilt slik at de ikke kan lagre såkorn til å plante det 
neste året, og bistå dem i å spare penger hvert år. Siden bonden må kjøpe såkorn 
og kjemikalier av det samme selskapet, så mister de styringen over sin egen 
avling og hva som må betales, og hvor mye de vil tjene kan bestemmes indirekte 
av selskapet.  
 
Kjemiske produsenter leverer kjemisk modifisert mat til grossister uten å spørre 
forbrukerne om hva de ønsker, samtidig som emballasjen ikke er merket med at 
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det er genetisk behandlet mat. Når forbrukere ønsker å undersøke hvor klokt og 
hvor sikkert denne teknologien er, sier de samme selskapene at forbrukerne ikke 
vil forstå verdien av genetisk modifikasjon, og derfor ønsker de ikke å merke 
maten for forbrukerne vil kunne bli unødig skremt.  
 
De samme produsentene sier nå at om forbrukerne insisterer på å kjøpe mat som 
ikke er genmodifisert så vil de måtte betale mer fordi de da må skille genetisk 
mat fra ikke genetisk mat.  
 
Forbrukerne bør være rasende over denne manipulasjonen av mattilførsel og av 
lommeboken. Det disse selskapene behøver er nye måter å tjene penger på siden 
myndighetene stadig forbyr bruken av flere sprøytemidler som disse selskapene 
har tjent mye penger på fra før av.  
 
 
Forbrukerne har ikke noen spesiell fordel av genetisk modifisert mat om de da 
ikke er opptatt av at maten kan stå lengre i hyllene, som igjen skaper større 
fortjeneste for butikken og ikke nødvendigvis forbrukeren. Det er mange måter 
du kan protestere mot dette på – ved at du for eksempel sier til butikken at du 
kun ønsker mat som ikke er genetisk behandlet.  
 
 
 
 
 

Økologisk Konklusjon 
 
Et av spørsmålene når det gjelder økologisk mat er kanskje hvordan du 
tilbereder dem. Svaret er som all annen mat. Utvalget av økologisk mat er så 
stort og kvaliteten så høy at du kan lage de fleste retter, og det med en bedre 
smak og utbytte i tillegg.  
 
Du kan blande økologisk mat sammen med vanlig mat så mye du vil, selv om 
det forhåpentligvis ikke skjer på markedsplassen. Vi håper at du vil begynne å 
spise ferske sesongvarer og ikke kun begrense dine økologiske erfaringer til 
unntakstilfeller. Vi håper at det du har gjennomgått her om økologisk mat har 
gitt deg en ny dimensjon og bevisstgjøring i forhold til det du lager og spiser av 
mat.  
 
Gjennom å forstå økologisk jordbruk og dets hensikt vil du kunne bygge en ny 
forståelse for forholdet mellom mat og jordbruk. Når du en gang har fornyet din 
forståelse av hvor maten kommer fra, er mulighetene mange for å kunne være 
med å påvirke samfunnet til å bruke mer økologisk mat.  
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Det kan synes å være hardt arbeid å lære alt om kjemiske sprøytemidler og 
hvordan de kan påvirke helsen og å skille ut hva som er gode 
matproduksjonsprosesser.  
 
Men å være en informert forbruker betyr ikke at det tar vekk moroa ved å spise. 
Faktum vil du kunne glede deg stort over å vite hvor maten kommer fra, for 
gledene ved maten øker når du får mer forståelse og kommer nærmere kilden til 
maten.  
 
Når du støtter økologisk dyrkning kan du samtidig nyte nydelig mat som har 
vært fulgt årvåkent fra åkeren til bordet med en form for økologisk ansvarlighet. 
Det betyr at våre samfunn igjen vil begynne å inkludere jordbruket sterkere i 
samfunnet.  
 
For mange kokker betyr det at de må endre sine oppfatninger av hva gourmet 
mat kan være, og introdusere menyer for et nytt og kreativt kjøkken, basert på 
ferske varer, og følge sesongenes ulike tilbud av økologisk mat.  
Noen restauranter vil nok begynne å samarbeide med økologiske leverandører 
som kan sørge for ferske forsyninger til kokkene.  
 
Økologiske dyrkere som står hånd i hånd med forbrukerne vil endre måten mat 
dyrkes på, og forandre den måten vi ser på mat og hvordan vi spiser ute.  
Alt dette beriker samfunnet vårt og kan være med å revitalisere bruken av 
kjøkkenhager.  
 
I tillegg vil det revitalisere alle typer former for hagebruk.  
Å dyrke mat er den mest fundamentale forbindelsen vi har med jorden og er 
meningsfullt både for oss selv og andre. Og hva vi spiser er faktisk blitt en form 
for politisk handling i seg selv. 
 
Vi håper at du har hatt nytte av informasjonen om sunt kosthold, 
kosttilskudd og økologisk mat i denne enkle boken, og at du bruker disse 
kunnskapene til fordel for deg selv og din familie i årene fremover, og at  
du samtidig har lært noe som kan føre til at dere alle får et lenger og 
sunnere liv 
 
Vi ønsker deg lykke til. 
 
 
 
 
 



 68

 
 
 


	SEKSJON 1: HELSEKOST OG KOSTTILSKUDD
	Introduksjon av forfatterne:
	Helsetilstanden i Norge
	Hvorfor og hvordan vi ”blir hva vi spiser”
	Et liv fri for sykdommer – er det mulig?
	Helsekosttilskudd – et nødvendig middel for et godt liv
	Myter om kosttilskudd
	Naturmedisin og vitenskapen
	Urter et alternativ til medisin?
	Mat som medisin
	Fargene i maten vår og hva de gjør med oss
	Hva er frie radikaler og antioksidanter?
	Spis sunt hvis du ønsker å bli gammel og samtidig være frisk
	Noen anbefalinger for å holde seg ung og frisk i alderdommen
	Dette bør du spise hvis du ønsker at hjernen skal fungere bedre
	Kost og Kosttilskudd som stimulerer sexlysten
	Hvordan bygge en Positiv Mental Innstilling

	SEKSJON 2: ØKOLOGISK MAT
	Hva er økologisk mat
	Mer enn frukt og grønnsaker
	Er økologisk mat mer næringsrik?
	Prinsippene ved økologisk jordbruk
	Økologiske valg
	Økologisk mat på budsjettet
	Hvor kan en kjøpe økologiske varer
	Genetisk modifisert mat og det økologiske alternativ
	Økologisk Konklusjon


