
Samtale 2 



Kosthold ved overvekt 

 
 

Smarte matvarevalg 
Regelmessige 

måltider 
Passe porsjoner 



Smarte matvarevalg 
Kort oppsummert 

 Vann som tørstedrikk 
 Forsiktig bruk av fett (både på brødskiva og i matlaging) 
 Velg magert kjøtt og kjøttprodukter 
 Spis gjerne fisk hver uke 
 Velg magre melkeprodukter – 3 om dagen 
 Spis mer belgfrukter (bønner, linser og erter) 
 Forsiktig bruk av nøtter 
 Spis frukt og grønnsaker hver dag – 5 om dagen 
 Velg grove kornprodukter - Brødskalaen 

 
 Godteri maks en dag i uken 
 Se etter nøkkelhullsmerket 
 Les varedeklarasjonen 



 

Nøkkelhullsmerket 
 Matvarer merket med 

nøkkelhullet har: 

 

 Mindre sukker 

 Mindre fett 

 Mer fiber 

 Mindre salt 

 

… sammenliknet med 
tilsvarende produkter i 
samme matvaregruppe 



Smarte valg med nøkkelhullet 



Smarte matvarevalg 

1 

2 3 
4 

5 

6 

8 

7 



Del 1: DRIKKE 

56 kcal 65 kcal 95 kcal 42 kcal 63 kcal 87 kcal 63 kcal 

 Både melk og juice inneholder næringsstoffer som kroppen trenger 

 MEN samtidig er de energirike og må begrenses 

 Både ekstra lettmelk og appelsinjuice inneholder omtrent like mye energi 

     som saft, brus og andre sukkerholdige drikker 

 Energidrikker (som for eksempel Red bull) inneholder mest sukker og energi 

Ekstra  

lettmelk Juice 
Sjokolade- 

melk Saft Iste 
Energi- 

drikk 

Brus  

m/ sukker 



Mye sukker i enkelte drikker 

 Velg vann som tørstedrikk 

 Drikk juice og melk i begrensede mengder: 

- Maks 1 glass juice (2 dl) hver dag 

- Maks 3 glass melk (5-6 dl) hver dag 

 Sukkerholdige drikker i begrensede mengder 

 Kunstig søtede drikker kan være et bedre alternativ, i begrensede mengder 



Del 2: FETT 



Fett inneholder mye energi 

5 spiseskjeer med olje inneholder like mye energi (kalorier) som 1 middagsporsjon 

= 



Sunt fett betyr ikke magert 

 Selv om olje og nøtter har nøkkelhullsmerket, så er disse 

veldig energirike og må begrenses. 

 Mørk sjokolade inneholder like mye eller mer energi enn 

vanlig melkesjokolade. 



Majones 



Del 3: Kjøtt og fugl 



Magert kjøttpålegg 

 5 skiver kalkunskinke tilsvarer 1 skive dansk salami 

 5 skiver Go’ og mager salami tilsvarer 1 skive dansk salami 



Del 4: Fisk og sjømat 

 Spis fisk både som pålegg og til middag flere ganger i uken 

 Varier med mager og fet fisk 

 Bruk fisk som pålegg 

 Velg fortrinnsvis nøkkelhullsmerkede fiskeprodukter 



Laks er en energirik matvare 

 En porsjon laks uten grønnsaker + ekstra laks og potet 

tilsvarer to middagsporsjoner med grønnsaker. 

 1 porsjon middag er nok. Ekstra grønnsaker kan tilbys. 

= 



Del 5: Melk og meieriprodukter 

FOTO: www.melk.no 

 



Smarte valg utgjør en forskjell 



Del 6: Nøtter og belgfrukter 

1 dl nøtter kan inneholde like mye energi som en middagsporsjon  



Peanøttsmør inneholder mye energi 

 1 porsjon peanøttsmør 
inneholder like mye energi 
som en av følgende: 

- 6 skiver kyllingskinke 

- 5 porsjoner magerost 

- 4 porsjoner syltetøy 
 



Del 7: Grønnsaker, frukt og bær  

FOTO: Frukt.no 



Spiser du ”fem om dagen”? 

 2 ½ porsjon frukt/bær 

 

 2 ½ porsjon grønnsaker 

 

 1 porsjon = en håndfull 

 

 Frukt og grønnsaker inneholder 

mange næringsstoffer, metter godt 

og bidrar med lite energi/kalorier 
 



Frukt og bær er søtt og sunt 



Del 8: Grove kornprodukter  

FOTO: www.brodogkorn.no 
 



Brødskala’n 

 Brødskala’n = grovhetsskala på brød 

 Angir hvor stor prosentandel (%) hele korn, sammalt mel og kli det er i et 

brød 

 Velg brød som er minst 50 % grov 

 Grovt brød gir et mer stabilt blodsukker og bedre metthetsfølelse enn fint 

brød 



Kosemat 

 Har ofte lite næringsstoffer som kroppen trenger 

 Inneholder mye energi og kan lett bidra til energioverskudd 

 Begrens inntaket av godteri og søtsaker til en dag i uken 

 Anbefalte mengder: 

 100 gram smågodt per uke 

 Dette inneholder like mye energi som en liten middagsporsjon 



Kosemat kan fort gi for mye energi 

= 

= 

= 

100 g 

100 g 



Les på emballasjen til matvarer 

• Ved å studere pakningen til en matvare kan vi få tak i viktig informasjon: 

 

• Ingredienslisten 

– Oppgir alle produktets ingredienser 

– Hovedingrediensen står først, deretter 

     i synkende rekkefølge etter mengde 

 

• Næringsinnhold  

– Oppgitt per 100 gram eller per porsjon 

– Totalt energiinnhold (kJ eller kcal) 

– Energigivende næringsstoffer 

• Karbohydrater, proteiner og fett 

– Andre relevante næringsstoffer 

• Fiber, sukker, salt, type fett 

• De to hovedingrediensene er 

sukker og solsikkeolje 

• Se nærmere på: 

     - Næringsinnhold per porsjon: 

     - Energiinnhold 

     - Fettinnhold og sukkerinnhold 



Et eksempel 

• Nugatti har kommet med to varianter som inneholder 

mindre sukker: 

– Nugatti MAX   = 40 % mindre tilsatt sukker 

– Nugatti ZERO = 0 % tilsatt sukker 

1. 3. 

2. 

Sukkerinnholdet er mindre 

Men ikke fettinnholdet 

Kaloriinnhold per porsjon er nesten lik 



Passe porsjoner 



Passe porsjoner 
Kort oppsummert 

Hovedutfordringen for mange er å finne riktig 
mengde mat 

Foreldre må hjelpe barna med å redusere 
mengde mat og kosemat 

Spis sakte og tygg maten godt 

Grønnsaker gir god metthetsfølelse 

Aldersinndelte kostplaner viser anbefalte 
porsjoner 

Inntaket må justeres ut i fra vektutviklingen 

 

 



Aldersinndelte kostplaner 

Mindre barn (4-6 år): 

- 1 dl kokt pasta 

- 50 gram karbonadedeig 

(kylling) 

- 200 gram grønnsaker 

Større barn (13-15 år): 

- 2 dl kokt pasta 

- 100 gram karbonadedeig 

(kylling) 

- 300 gram grønnsaker 

Barn (7-12 år): 

- 1,5 dl kokt pasta 

- 75 gram karbonadedeig 

(kylling) 

- 250 gram grønnsaker 



|   

Tallerkenmodellen 

1. 

3. 

2. 



Hva er en passe porsjon pizza? 



Tips til porsjonskontroll 
• Unngå at det går for lang tid mellom måltidene (maks 4 timer) 
 
• En porsjon middag er nok. Server eventuelt mer grønnsaker og/eller drikk et glass 

vann dersom barnet er mer sulten. 
 

• Reserver minst 1/3 av tallerkenen til grønnsaker 
 

• Lær å lytte til kroppen!  
• Metthetsfølelsen kommer etter 20 minutter, spis til man ikke er sulten 
• Er det sult eller ”lysten på noe”? 

 
• Lag opp akkurat nok mengde mat 

 
• La maten stå på kjøkkenbenken 

 
• Spis ved kjøkkenbordet uten skjerm 

 
• Den som er yngst har behov for minst mat 

 
• Det er ikke farlig å være sulten! 



Måltider 



Måltider 
Kort oppsummert 

• Start dagen med frokost 

• Spis regelmessige måltider ca. hver 3.-4. time 
– Ikke la det gå mer enn 4 timer mellom 

hovedmåltidene 

– Unngå småspising mellom måltidene 

• Øv på å kjenne forskjell på sug og sult 

• Ha med matpakke på skolen 

• Spis middag hver dag 

• Fyll på med mellommåltider 

 
 



 

 

Mellommåltider 

Konkrete forslag til små mellommåltider (0-100 kcal): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkrete forslag til større mellommåltider (100-200 kcal): 

 

 

 



Mål til neste samtale 

 

• Jobbe videre med SMART mål og 
endringstrappen 

 

• Praktiske øvelser og faktaark 

 

• Neste samtale om 3-4 måneder 


