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Lev otte år 

længere 
 

14 kg lettere og otte år længere at 

leve i. Sådan ser prognosen ud, 

hvis man vælger at droppe bøffer 

og pølser til fordel for bønner og 

kål. 

 

Af Lisbeth Kjær Larsen 

 

Det viser ny amerikansk forskning fra 

Loma Linda University, hvor man har  

 

 

 

fulgt et kristent trossamfund med 

96.000 adventister. De lever af en 

vegetarisk kost og har samtidig en 

sund livsstil, hvor man undgår alkohol 

og tobak. Det har vist sig at give otte 

ekstra leveår. 

 

- Studier har vist, at det, at man vælger 

at være vegetar, også hænger sammen 

med andre valg i livet, som kan være 

sundhedsfremmende, som f.eks. 

mindre rygning, mindre alkohol osv. 

Men disse vegetarer har altså mindre 

risiko for det, vi kalder 
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livsstilsygdomme, siger professor 

Susanne Bügel fra Københavns 

Universitet. 

 

De kødspisere, der lever samme sunde 

levevis kan derfor have lige så mange 

ekstra leveår som vegetarer, foreslår 

professor Lars Ove Dragsted fra 

Københavns Universitet. Oftest følger 

den sunde livsstil dog vegetarerne. 

 

- Vegetarianerne adskiller sig på 

mange forskellige måder fra gruppen 

af kødspisere, bl.a. med færre 

stillesiddende aktiviteter, bedre 

nattesøvn og højere indtag af frugt, 

grønt, bønner og grove kulhydrater. 

Hvis man tager en gruppe kødspisere 

og deler op efter disse kriterier, vil 

man også finde mindre sygelighed 

blandt dem, der lever mest fornuftigt. 

Så man kan ikke adskille 

livsstilsforskellene fra vegetarianismen 

i denne undersøgelse, siger han. 

 

I Danmark er godt fire pct. af 

befolkningen vegetarer, hvor de spiser 

fisk og kylling eller den noget striksere 

variant veganer, hvor man helt 

afskriver animalske produkter, 

inklusiv mejeriprodukter og æg. 

 

 I en tid hvor alle sundhedseksperter 

taler om proteinkurer og 

stenalderdiæter, kan mange få 

indtrykket af, det er farligt at udelade 

kød fra sin kost. Sådan er det 

imidlertidigt ikke. 

 

- Man kan sagtens undvære kød - der 

er masser af vegetarer der lever i 

bedste velgående. Min egen personlige 

holdning er dog at vi ikke 

nødvendigvis skal forsage enkelte eller 

flere fødevaregrupper, men vi spiser 

formentlig langt mere kød, end hvad 

der er både sundt og nødvendigt. Kød 

bør efter min mening fylde langt 

mindre på tallerknen og erstattes af 

mere grønt, siger Susanne Bügel. 

Der er dog visse forholdsregler, man 

bør tage, førend man kaster sig ud i en 

vegetardiæt. Man får nemlig ikke lige 

så let opfyldt sine behov for proteiner, 

kalk og B12-vitamin anbefaler flere 

eksperter. 
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Huskeseddel 

for vegetarer 
 

Af Lisbeth Kjær Larsen 

 

Protein 

 

Proteiner forbindes ofte med kød, men 

man kan sagtens få dækket sit behov 

fra korn, gryn, mel, bønner, linser, 

kikærter, frø, nødder, grøntsager og 

frugter. 

 

Kalk 

 
Kalk er vigtigt for kroppen, fordi det 

styrker knoglerne. Udelukker man 

mejeriprofukter fra maden, mister 

man en væsentlig kilde til kalk. En stor 

del af planteriget indeholder dog kalk, 

så man kommer ikke i underskud,s å 

længe man spiser havreryn, grønne 

bladgrøntsager, bælgfrugter, tofu, 

nødder, mandler og beriget sojamælk.  

 

Zink 

 
Det høje kostfiberindhold i vegetarers 

mad, gør det svært for kroppen at 

optage zink. Sørg for at spise 

kornprodukter, nødder, bælgfrugt og 

miso for at få dækket zink-behovet. 

 

Jern 

 

Planterigets kilder til jern optages ikke 

lige så godt i kroppen som de 

animalske produkters jernkilder. Til 
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gengæld øger C-vitamin optagelsen af 

jern. Det får man fra frugt, bær, 

grøntsager og kartofler. Samtidig kan 

man få jern fra brød, kerner, 

havregryn, grønne grøntsager, 

avokado, bælgfrugter, tofu, miso og 

nødder. 

 

B-12 vitaminer 

 
B-12 vitaminet er nødvendigt for at 

undgå demens. Det findes oftest i kød, 

men man kan også få det ved at spise 

hvedekim, sojabønner, 

bladgrøntsager, champignon og 

mandler.  

 

Vegetarer, der ikke spiser mælk og æg, 

bør supplere kostem med et B12-

vitaminer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-vitamin 

 
Fisk er en af de vigtigste fødevarer til 

at få dækket sit behov for D.vitamin. 

Man finder også D-vitamin i mælk. 

smør og ost, men man bør også tage et 

tilskud D-vitamin og sørge for at få lidt 

sollys, som også hjælper til at danne 

D-vitamin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derfor lever du 

længere 
 

Af Lisbeth Kjær Larsen 

 

Kolesterol 

Kolesterol i kød er en kendt årsag til 

åreforkalkning. En kost uden kød vil 

derfor sænke kolesteroltallet og 

dermed give flere leveår på kontoen. 

 

Hjertekarsygdomme 

Den tidligere præsident Clinton døjede 

med hjerteproblemer, men efter han 

lagde kosten om og blev veganer, har 

han tabt adskillige kilo og fået et sundt 

hjerte. Nogle undersøgelser har vist, at 

det nedsætter risikoen for 

hjertekarsygdomme med op mod 36 

pct. 

 

Type 2 diabetes 

Kosten hjælper med at holde vægten 

nede. Overvægt er et af de største 

risikofaktorer for type-2 diabetes. 

Samtidig har vegetarer og veganere et 

mere stabilt blodsukker, hvilket gør, 

man ikke behøver nær så meget 

medicin. 

 

Kræft 

Adskillige undersøgelser har peget på, 

at en vegetarisk kost kan beskytte mod 

flere kræftformer, heriblandt lunge-, 

bryst- og tyktarmskræft. De mange 

antioxidanter i den plantebaserede 

kost virker forebyggende. 

5 typer vegetar 
 

Lakto-vegetar: Det er mest 

almindeligt, at vegetarer spiser både 

æg og mælk. De kaldes lakto-ovo-

vegetarer. Nogle spiser kun 

mælkeprodukter og kaldes lakto-

vegetarer, mens andre er veganere, 

som hverken spiser æg eller 

mælkeprodukter. 

 

Veganer: Veganere spiser 

sædvanligvis heller ikke honning, 

mejeriprodukter, æg, samt andre 

animalske produkter, og bruger i det 

hele taget ikke produkter fra dyr, som 

fx læder, silke, uld, lanolin og gelatine. 

Kost-veganere spiser en vegansk kost, 

men afstår ikke nødvendigvis fra at 

bruge læder og silke og andre 

produkter fra dyr. 

 

Semi-vegetar: Spiser mindre kød 

end gennemsnittet. Er dermed ikke 

vegetar. 

 

Pesco-vegetar: Spiser fisk og 

fiskeprodukter og kan reelt ikke 

betegnes som vegetarer. 

 

Pseudo-vegetar: Dækker over semi-

vegetarer og pesco-vegetarer. 

 

Kilde: Altomkost.dk 
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Alzheimer 

Tidligere undersøgelser har vist, at 

kød tredobler risikoen for demens. 

 

Luftvejssygdomme---- Som vegetar 

spiser man langt mere frugt og grønt 

end kødspisere, derfor får man alle de 

gode vitaminer og mineraler som 

planteriget har at byde på. Det har stor 

betydning for immunforsvaret og kan 

derfor skærme mod forkølelse m.m. 

 

Nyre 

En af de største syndere, når det 

kommer til problemer med nyrerne, er 

forhøjet kolesterol. Ved at undgå kød, 

nedsætter man sit kolesteroltal. 

 

Fedme 

Mange vegetarer lever generelt en 

sundere livsstil end kødspisere. Derfor 

døjer de mindre med overvægt. 14 kilo 

mindre er der i gennemsnit på 

sidebenene end hos kødspisere. 

 

 


