Samtale 2

I forkant av denne samtalen har vi kartlagt hva som er familiens styrker og utfordringer i
kostholdet. Fokus videre bør være på hvordan familien kan:
 Jobbe videre med å holde på sine gode vaner
 Jobbe videre med sine utfordringer
Hovedvekten skal ligge på det som familien lykkes med. Det er viktig å gi ros for det de
mestrer.
Overordnet mål:
 Fremme motivasjon og mestring
 Følge opp SMARTe mål fra sist. Jobbe videre med endring av levevaner.
 Sikre tilstrekkelig kunnskap om et kosthold som kan redusere overvekt:
o
o
o
o

Fokus på smarte matvarevalg, porsjonsstørrelser og måltidsrytme
Ta utgangspunkt i kostholdskartleggingen fra første samtale
Hovedfokus bør være på de områdene som i størst grad vil bidra til å redusere
barnets energiinntak
Det kan hende denne biten må deles opp i flere samtaler, avhengig av familiens
kunnskapsnivå og utfordringer

SMART mål:
Hvordan har det gått siden sist? Hovedfokus skal være på det som har fungert bra.
Hjelpespørsmål:

 Hva har fungert bra? Hvordan fikk dere det til?
 Hva har vært vanskelig? Undre deg sammen med familien rundt dette, med
fokus på løsning. Hva må de gjøre annerledes til neste gang?
 Behov for å justere SMART målet/målene?

Gi ros for det som har fungert bra. Noen ganger må man prøve flere ganger før man endelig
lykkes. Å etablere en ny vane kan ta tid og krever tålmodighet. Om familien ikke har fått til
endring må dere sammen forsøke å finne ut hva som kan gjøres annerledes. Har de prøvd
alt? Satt av nok tid til planlegging? Har de virkelig bestemt seg og har lyst til å endre? Har de
tro på å få det til? Er det behov for å justere SMART målet/målene?

Kunnskap om kosthold ved overvekt:
Som nevnt tidligere, er det nødvendig å endre kostholdet for at et overvektig barn skal bli
smalere. Det finnes flere måter å sette sammen et riktig kosthold på, og dette må tilpasses
individuelt til den enkelte familie. Det anbefales ingen dietter til barn, men heller endring av
levevaner.
Det overordnede målet med kostholdsendringene er å redusere energiinntaket. Dette kan
gjøres på ulike måter:
 Bytte fra energirike til mindre energirike matvarer:
o For eksempel bytte til nøkkelhullsmerkede matvarer, begrense inntaket av
godteri og snacks, mindre søte drikker, mer grønnsaker, frukt og bær.
 Spise mindre porsjoner
 Spis kun til måltidene (unngå spising mellom måltidene)

Tilstrekkelig kunnskap om kosthold er nødvendig for å gjennomføre de endringene som må
til for at et barn skal redusere sin fedme. Gi familien bekreftelse på det de vet fra før, og tilfør
kunnskap der de har behov for mer.
Det finnes hjelpeverktøy som skal gjøre det enklere for familien å få til de nødvendige
endringene i hverdagen:






Faktaark
Praktiske øvelser
Næringsberegnede kostplaner
Bildebank
Oppskrifter

Kosthold ved overvekt
I dag er det kosthold som er hovedtema. Vi vet at kostholdsendringer er avgjørende for å
redusere fedme, og derfor ønsker vi å gå litt mer i dybden her.
For at et barn eller en ungdom skal bli lettere i kroppen, er det nødvendig å redusere
energiinntaket fra mat og drikke, slik at kroppen er i energiunderskudd.
Det finnes to hovedmåter å påvirke energibalansen på:
1. Smarte matvarevalg: Bytte ut energirike matvarer (for eksempel sjokolade) med
alternativer som er mindre energirike (for eksempel frukt)
2. Redusert inntak av mat, drikke og kosemat:
 Mindre porsjoner?
 Mindre småspising?
 Unngå å spise når ikke sulten (emosjonelt styrt spising)
For å være i stand til å spise mindre porsjoner, eller for å unngå overspising til måltidene, er
det ekstra viktig å spise regelmessige måltider.
Samtidig er det viktig å spise matvarer som gir god metthetsfølelse:





Vann
Grønnsaker
Proteinrike matvarer (kjøtt, fisk, egg, melk, belgfrukter)
Fiber og fullkornsprodukter

Hva er den største utfordringene i familiens kosthold?
Her er det mulig å hoppe rett til det temaet som familien ønsker å ta tak i. Nedenfor finner du
en kortversjon av kostrådene. Disse kan gjennomgås med familien for å kartlegge om det
er noen punkter de er usikre på, eller ønsker å jobbe mer med:













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 – Tre om dagen
Spis mer belgfrukter (bønner, linser og erter)
Forsiktig bruk av nøtter
Spis frukt og grønnsaker hver dag – Fem om dagen
Velg grove kornprodukter - Brødskalaen
Godteri maks en dag i uken
Se etter nøkkelhullsmerket
 Les varedeklarasjonen

Mange vet hva et sunt kosthold innebærer, men som helsepersonell må vi ha i bakhodet at
kostrådene må tolkes litt forskjellig for normalvektige og overvektige.
Det kan være lurt å stille noen kontrollspørsmål for å være helt sikker på at familien har
tilstrekkelig med kunnskap om smarte matvarevalg:
 Hvilke matvarer er det lurt å spise/drikke hver dag?
 Hvilke matvarer bør begrenses og spises av og til?
 Kjenner dere til nøkkelhullsmerket? Hva betyr det at en matvare har fått
nøkkelhull? Hvorfor har Grandiosa fått nøkkelhull?
 Hvordan går dere frem i butikken når dere skal vurdere om en matvarer er et
smart valg eller ikke?
 Vis emballasje på to typer matvarer (for eksempel to ulike typer yoghurt, en med
mye og en med lite sukker). Hvordan går de frem for å sammenlikne ulike
matvarer?
 Hva er sunnest av mørk og lys sjokolade? (omtrent like mange kalorier i mørk og
lys sjokolade, det er derfor den totale mengden sjokolade som er av betydning for
å få en lettere kropp).

Nøkkelhullsmerket
 Nøkkelhullsmerket er en frivillig merkeordning, som skal hjelpe forbrukeren til å ta
smarte valg på butikken.
 Nøkkelhullet kom til Norge i 2009, men svenskene har brukt det siden 1989.
 Nøkkelhullsmerket skal gjøre det enklere å ta smarte valg i en travel hverdag
 Et nøkkelhullsmerket produkt er sunnere enn et tilsvarende produkt i samme
matvarekategori:
o Melk sammenliknes med melk, og brød med brød.
o En nøkkelhullsmerket frokostblanding inneholder mindre sukker og mer fiber,
og er et bedre valg enn en frokostblanding uten nøkkelhull.
Matvarer merket med nøkkelhullet har:





Mindre sukker
Mindre fett
Mer fiber
Mindre salt

… sammenliknet med tilsvarende produkter i samme matvaregruppe

 Spør familien hvilke tanker de har rundt nøkkelhullsmerket? Kjenner de til merket?
Stoler de på det? Ser de etter symbolet selv i butikken?
 Forklar hvorfor Grandiosa har fått nøkkelhullsmerket:
(P.S. Det er svært liten forskjell på vanlig Grandiosa og Grandiosa biff og løk med nøkkelhull)
o Litt grovere bunn, litt magrere ost, litt mer grønnsaker (minst 25 g per
100 g)
o Her er det mer effektivt å redusere på mengden og spise salat eller
grønnsaker til. Mengden kan reduseres effektivt ved å kjøpe mindre
størrelse eller dele pizzaen på flere porsjoner.
 Involver barna og la de være nøkkelhullsdetektiver.
Det finnes Faktaark om Nøkkelhullsmerket.
Les mer på www.nokkelhullsmerket.no. Her finnes det blant annet nøkkelhullsbrosjyrer
oversatt til ulike språk og undervisningsmateriell fra 3.-10. trinn.
Fordi nøkkelhullsmerket er en frivillig merkeordning, og fordi en del matvarer ikke kan få
nøkkelhullsmerket, er det lurt å lære å tolke matvaredeklarasjonen.

Matvaredeklarasjon
 Det er viktig å lære seg og tolke matvaredeklarasjonen, av flere grunner:
o Kostsirkelen består hovedsakelig av rene råvarer, mens i butikken finnes det
utallige ferdigretter som det kan være lurt å forstå innholdet i
o Ikke alle matvarer kan få nøkkelhullsmerket,
 Hva skal vi se etter?
 Her er vår erfaring at mange er forvirret i forhold til om de skal se på sukker,
karbohydrater, fett eller kcal

1 kcal (kilokalori) = 4,2 kJ (kiloJoule)

Les på emballasjone til matvarer
Ved å studere pakningen til en matvare kan vi få tak i viktig informasjon:
 Ingredienslisten:
o

Oppgir alle produktets ingredienser

o

Hovedingrediensen står først, deretter i synkende rekkefølge etter mengde

 Næringsinnhold:
o

Oppgitt per 100 gram eller per porsjon

o

Totalt energiinnhold (kJ eller kcal)

o

Energigivende næringsstoffer


o

Karbohydrater, proteiner og fett

Andre relevante næringsstoffer


Fiber, sukker, salt, type fett

Eksempel 1: Matvaredeklarasjonen til Nugatti Max



De to hovedingrediensene er sukker og
solsikkeolje



Se nærmere på næringsinnhold per
porsjon (15 g):
o Energiinnhold
= 78 kcal
o Fettinnhold
= 4,7 gram
o Sukkerinnhold
= 8,9 gram
(sukkerarter)

Fokus på:
• Les matvaredeklarasjonen når du handler (spesielt på matvarer som ikke har
nøkkelhullsmerket)
• Unngå matvarer som inneholder mye sukker og fett
• Fett inneholder mer enn dobbelt så mye energi som sukker (karbohydrater).
• Det er derfor fettet som påvirker kaloriinnholdet i størst grad
• Næringsinnhold per porsjon, eller totalt i en forpakning, kan være mer relevant
enn per 100 gram
• Per 100 gram kan være lurt å bruke når du sammenlikner to tilsvarende
matvarer

Eksempel 2: Sammenlikning av tre ulike typer Nugatti
Nugatti har kommet med to varianter som inneholder mindre tilsatt sukker:
 Nugatti MAX med 40 % mindre tilsatt sukker
 Nugatti ZERO med 0 % tilsatt sukker
1.

3.
2.

Kaloriinnhold per porsjon er nesten lik

Sukkerinnholdet er mindre i
Nugatti Max. Nugatti Zero
er helt uten tilsatt sukker.

Fettinnholdet er likevel høyt
Det er kun 5 kalorier i forskjell mellom vanlig Nugatti og Nugatti zero per porsjon
Nugatti original

Nugatti Max

Nugatti Zero

Fett

4,2 gram

4,8 gram

5,3 gram

Kalorier

78 kcal

74 kcal

73 kcal




Her viser vi et eksempel på hvorfor det kan være lurt å forstå
matvaredeklarasjonen.
Et produkt som kalles «zero» eller «mindre tilsatt sukker», trenger ikke
nødvendigvis å være et smart valg for en person med fedme som ønsker å bli
lettere.

Vi kan ikke bare se på sukkerinnholdet i en matvare. Fettinnhold og totalt kaloriinnhold,
gjerne per porsjon, er ofte enda mer viktig.
Det finnes:



Faktaark om matvaredeklarasjon
Praktisk øvelse: Sammenlikning av to ulike matvarer

Kostsirkelen
Kostsirkelen er inndelt i ulike kakestykker, som representerer hver sin matvaregruppe.
Størrelsen på kakestykkene illustrerer hvor mye vi trenger fra hver matvaregruppe. De store
kakestykkene (for eksempel frukt og grønt) trenger kroppen mye av, mens de små
kakestykkene (for eksempel fett) trenger kroppen relativt lite av. Ved å velge fra alle
matvarekategorier, vil du få et variert og sunt kosthold.

Det anbefales å velge produkter med nøkkelhull innenfor de ulike kategoriene – da dette
vil bidra med mindre sukker, fett og salt, samt mer kostfiber (avhengig av type matvare).

Kostsirkelens ulike matvaregrupper:
1. Vann (drikke)
2. Fett
3. Kjøtt og fugl
4. Fisk og sjømat
5. Melk og meieriprodukter
6. Nøtter og belgfrukter
7. Grønnsaker, frukt og bær
8. Grove kornprodukter og potet/pasta/ris

Behov for kosttilskudd?
 Ved å spise variert og velge mat fra alle matvaregrupper, sikrer du inntaket ditt av de
fleste næringsstoffene som kroppen trenger.
 Tran (eller annet tilskudd av omega-3 og vitamin D) anbefales i tillegg.
 De som utelukker en eller flere matvaregrupper, kan ha behov for kosttilskudd.

Ved overvekt er det viktig å ha fokus på:
 Vann som tørstedrikk
 Magre produkter (lite fett)
 Forsiktig bruk av sukker
 Mye frukt, grønnsaker og bær
 Matvarer som gir god metthetsfølelse (fiber/fullkorn, proteiner, vann)

Del gjerne ut brosjyren «Kostråd for familier med overvekt»

Matvaregruppe 1: DRIKKE
Søte drikker inneholder mye sukker. Det er viktig å være oppmerksom på at dette ikke gir
metthetsfølelse og at drikke kommer i tillegg til maten som spises.
Vet dere hvor mange sukkerbiter det er i en sukkerholdig brus? Eller i en lettbrus?
Ta med et eksempel og vis.






Både melk og juice inneholder vitaminer og mineraler som kroppen trenger
MEN samtidig er de energirike og må begrenses
Både ekstra lettmelk (lettmelk < 1 % fett) og appelsinjuice inneholder omtrent
like mye energi som saft, brus og andre sukkerholdige drikker
Energirike drikker inneholder mest sukker og energi

Høyt sukkerinnhold i enkelte drikker





En halvlitersflaske med vanlig brus inneholder omtrent 25 sukkerbiter
1 boks Burn inneholder omtrent 28 sukkerbiter
En halvlitersflaske med iste inneholder omtrent 21 sukkerbiter

Drikkeråd:
 Brus og andre sukkerholdige drikker anbefales i begrensede mengder (maks 5 dl i
uken), da dette bidrar med mye energi og lite næringsstoffer som kroppen
trenger.
 Vann er den beste tørstedrikken. Kan brukes både mellom måltidene og til
enkelte måltider.
 Juice og melk inneholder mange nyttige næringsstoffer som kroppen trenger, men
fordi de også er energirike må inntaket begrenses
 Maks 1 lite glass juice (2 dl) og 3 glass (5-6 dl) mager melk om dagen.
 For noen kan det være vanskelig å ha en juicekartong i kjøleskapet, da bør det
anbefales å begrense innkjøp av juice og heller spise hel frukt.
 Lettbrus er et bedre valg enn brus tilsatt sukker for en stor kropp, men det er viktig
å huske på at lettbrus inneholder syre, og kan ødelegge tennene. Det er også
viktig å fokusere på at ikke alt skal smake søtt. Kunstig søtning kan for noen gi
økt søtsug.
 Kjøp de minste flaskene/pakningene, eventuelt ikke drikke opp alt.

Matvaregruppe 2: FETT

Fett er nødvendig av flere grunner:






Viktig kilde til energi
Transport av fettløselige vitaminer
Beskytter indre organer
Essensielle fettsyrer
Gir maten god smak

1 gram karbohydrat = 4 kcal
1 gram protein
= 4 kcal
1 gram fett
= 9 kcal
1 gram alkohol
= 7 kcal

Fett er det næringsstoffet som inneholder mest energi (dobbelt så mye som sukker), og
fettrike matvarer kalles ofte for energitette matvarer. Med energitett menes at det
inneholder mye kalorier på liten mengde. Et høyt inntak av fett kan lett tilføre kroppen for
mange kalorier. Fordi kroppen trenger fett i små mengder, har det fått tildelt en liten plass i
kostsirkelen. Fett finnes både naturlig og tilsatt i mat.
Naturlig fett
En del matvarer inneholder naturlig fett, som for eksempel fettranden på koteletten. Dette er
synlig fett som det er lett å se. Men en del matvarer, som for eksempel avokado, oliven og
nøtter inneholder også mye fett. Dette forekommer som skjult fett.
Tilsatt fett
En del matvarer blir tilsatt ekstra fett under produktutvikling:
o For eksempel strimlede poteter som frityrstekes i fett og blir til pommes frites.
o Eller en kakeoppskrift som inneholder smør eller margarin.
Vi tilsetter også fett under tilberedning, som for eksempel margarin og majones på
brødskiven, eller olje til steking.
Sunt eller usunt fett?
Noen typer fett, som for eksempel transfett og mettet fett, blir betegnet som usunt fett, mens
umettet fett blir omtalt som sunt fett. Norske helsemyndigheter anbefaler oss å bruke olje,
myk og flytende margarin fremfor hard margarin, for bedre hjertehelse.

Vi skiller mellom:
1. Mettet fett: Finnes for eksempel i helmelk, smør og fettranden på koteletten.
Kjennetegnes ved at det blir hardt i kjøleskaptemperatur.
2. Umettet fett. Fet fisk, oliven, avokado, planteolje og tran.
Kjennetegnes ved at det er flytende eller mykt i kjøleskaptemperatur.
Les mer i Faktaark om fett

Hvilke kilder til fett har familien i kostholdet sitt?

Eksempel 1: Fett inneholder mye energi

 Fem spiseskjeer olje inneholder like mye energi som en middagsporsjon.
 Det kan være lurt å måle opp mengden fett som brukes i matlaging.
 1 spiseskje olje per person bør være nok til steking.

Eksempel 2: Sunt fett betyr ikke nødvendigvis magert

 Selv om både rapsolje og nøtter inneholder sunne planteoljer, så inneholder de
mange kalorier.
 Både olje og nøtter må begrenses ved fedme.
 Mørk sjokolade inneholder like mye energi eller mer enn vanlig melkesjokolade.
Eksempel 3: Majones er veldig energirikt

 Majones er et annet eksempel på en matvare som i utgangspunktet er sunn (laget av
eggeplomme og olje), men som er veldig energirik.
 1 spiseskje (14 gram) majones inneholder omtrent 100 kalorier.
 Ved å velge lettmajones kan du spare omtrent halvparten av kaloriene
 Det er likevel betydningsfullt å begrense mengden lettmajones.
 Det anbefales å smøre et tynt lag på brødskiven fremfor å lage slalomløype.

Et barn som spiser 4 skiver per dag med til sammen 4 spiseskjeer majones (som
vist på bildet), vil få i seg en energimengde tilsvarende en barneporsjon med middag
ekstra daglig.

Matvaregruppe 3: KJØTT OG FUGL
Kjøtt er en av de viktigste kildene til proteiner i det norske kostholdet. Animalske proteiner
inneholder alle de essensielle aminosyrene, og er av høy kvalitet. I tillegg er mager kjøttmat
en viktig kilde til jern og B-vitaminer. Proteiner gir også bedre og mer langvarig
metthetsfølelse enn karbohydrater og fett.

Smarte valg av kjøtt og kjøttprodukter:
 Velg nøkkelhullsmerkede produkter
 Velg rent kjøtt fremfor bearbeidet kjøtt
 Maks 500 gram rødt kjøtt (svin, storfe, sau) per uke. Dette tilsvarer 2-3 middager og
litt kjøttpålegg.
 Velg gjerne magre produkter. De har samme innhold av næringsstoffer, men
inneholder mindre fett og dermed mindre energi (kalorier).
 Velg produkter med mindre salt (for bedre hjertehelse).
 Les varedeklarasjonene, og vær spesielt bevisst på innholdet av fett. Jo høyere
fettinnhold, jo høyere energi (kalori) innhold.

Velg gjerne produkter som inneholder < 10 gram fett per 100 gram.

Valg av kjøttpålegg
Smarte påleggsvalg kan bidra til å spare mange kalorier over tid. Det er ikke nødvendig å
kutte ut salami som pålegg, men heller velge et magrere alternativ.

 1 skive dansk salami inneholder like mye energi som fem skiver Go` og mager
salami, eller fem skiver kalkunskinke.
 Go’ og mager salami har ikke nøkkelhull, men er allikevel et smartere valg.

Det finnes Faktaark om smarte påleggsvalg.

Matvaregruppe 4: FISK OG SJØMAT
Fisk og sjømat inneholder flere viktige næringsstoffer som kroppen er avhengig av for å
holde seg sunn og frisk.

Hvorfor spise fisk:





Sunne omega-3 fettsyrer gir friskt hjerte
Vitaminer (A, D, B) og mineraler (jod, jern, selen)
Proteiner gir god metthet
Forebygger livsstilssykdommer

Smarte valg av fisk og sjømat:
 Velg fisk både som pålegg og til middag
 Anbefalt fiskeinntaket tilsvarer totalt 300-450 gram ren fisk i uken (= 3
middagsporsjoner).
 Minst 200 gram bør være fet fisk (som laks, ørret, makrell eller sild)
 Seks påleggsporsjoner med fisk tilsvarer omtrent én middagsporsjon.
 Varier med ren fisk og fiskeprodukter (gjerne > 60 % ren fisk)
 Se etter nøkkelhullsmerket

Selv om fisk er sunt og næringsrikt, så er det viktig å spise passelige porsjoner

Les mer på www.godfisk.no

Matvaregruppe 5. MELK OG MEIERIPRODUKTER
Melk er hovedkilden til kalsium i norsk kosthold, men inneholder også andre viktige
næringsstoffer som proteiner, vitamin B2, B12, jod og fosfor.
Kalsium er blant annet viktig for å oppnå sterke tenner og et sterkt skjelett, men inngår også i
mange viktige prosesser i kroppen.

Tre porsjoner med meieriprodukter hver dag gir kroppen nok kalsium.
En porsjon kan være:
 1 glass melk (2 dl)
 1 brødskive med hvitost
 1 lite beger yoghurt
Test ut kalsiumkalkulatoren på melk.no for å se om du får i deg nok kalsium:
http://www.melk.no/helse-og-livsstil/verktoy/kalsiumkalkulator/

Selv om melk og meieriprodukter er næringsrike matvarer, så inneholder de også en
del energi. Det er viktig å begrense inntaket ut over disse tre porsjonene, for å
unngå et unødvendig energiverskudd.

Smarte valg av meieriprodukter:
 Velg magre produkter (lite fett og sukker)
 Se etter nøkkelhullsmerket
 Kunstige søtede alternativer kan være et smart alternativ ved fedme, selv om
matvarer med kunstig søtningsstoff ikke kvalifiserer til å få nøkkelhullsmerket.
Eksempel: Smarte valg kan utgjøre en forskjell

 1 beger God morgen yoghurt inneholder ca. 250 kcal.
 1 beger Yoplait dobbel 0 % inneholder ca. 50 kcal.
 Et beger God morgen yoghurt tilsvarer energiinnholdet i fem beger Yoplait dobbel 0
%.
Ved å bytte ut et beger vanlig God Morgen yoghurt med et beger Yoplait dobbel 0 %,
kan du spare 200 kcal.

 Yoplait double 0 % har ikke nøkkelhull da den inneholder kunstig søtning.
 Kunstig søtstoff anbefales ikke til barn under 3 år.
 Andre lure valg for mindre barn kan være barneyoghurt med mindre tilsatt sukker eller
yoghurt naturell.
God morgen ZERO er tilsatt søtstoff: 1 beger inneholder ca. 190 kcal.
Les mer på www.melk.no.

Matvaregruppe 6: NØTTER OG BELGFRUKTER
Nøtter er en kilde til kostfiber, proteiner, jern og flere vitaminer og mineraler. Samtidig
inneholder nøtter mye fett, og er derfor en meget energirik matvare.
En valnøtt inneholder nesten 70 % fett. Mandler, som er den typen nøtter som inneholder
minst fett, inneholder ca. 50 % fett. Men det er fremdeles mye.
For de som ønsker å bli smalere er det viktig å begrense inntaket av nøtter til maks 20 gram
daglig. Dette er det som anbefales daglig for en god hjertehelse, og er mindre enn en liten
håndfull.
Er det vanskelig å ha en pakke liggende uten at det forsvinner nøtter, kan det være like greit
å unngå nøtter helt.
Eksempel 1: Nøtter er næringsrike, men inneholder mye energi

En stor håndfull nøtter (1 dl)kan inneholder like mye energi (kalorier) som en middagsporsjon
Eksempel 2: Peanøttsmør anbefales ikke som hverdagspålegg ved fedme

1 porsjon peanøttsmør
tilsvarer:




6 skiver skinke
5 porsjoner magerost
4 porsjoner syltetøy

1 porsjon peanøttsmør = 15 gram = en liten spiseskje = 95 kalorier.

Belgfrukter: er en samlebetegnelse for bønner, linser og erter. Dette har etter hvert blitt mer
vanlig i det norske kostholdet

Fordeler med å spise mer belgfrukter:
 Bønner, linser og erter er veldig næringsrike
o Inneholder mye folat, jern, magnesium, kalsium, sink, fosfor
o Antioksidantrik
 Bidrar med mettende proteiner
 Inneholder lite fett (med unntak av soyabønner)
 Har mye kostfiber som også gir god metthet
 Har vist seg å være fordelaktig for personer med fedme
 Er et mer miljøvennlig alternativ til kjøtt

Praktiske tips
 Tørkede belgfrukter må bløtlegges over natten
 Det finnes ferdigkokte belgfrukter i butikken
 Bytt gjerne ut litt av tacokjøttdeigen med bønner eller tilsett røde linser i
tomatsuppen
 Velg bønner, kikerter eller linser i salatbaren
 Ha en kjøttfri middag i uken, gjerne med belgfrukter

Les mer om tips ved bruk av belgfrukter og vegetarisk kosthold her:
https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/vegetarisk-kosthold

Matvaregruppe 7: GRØNNSAKER, FRUKT OG BÆR
 Alle typer frukt, grønnsaker og bær i sin naturlige form kvalifiserer for
nøkkelhullsmerket.
 Frukt og grønnsaker kan brukes både som pynt til brødmåltidene, som mellommåltid,
til middag og til øvrige måltider.
 Fem porsjoner frukt og grønt anbefales hver dag for best mulig helse.
 Bildet viser et eksempel med ”Fem om dagen”.

Hva er fem om dagen?
Fem om dagen innebærer fem porsjoner frukt og grønt daglig:
 1 porsjon = en håndfull (omtrent 100 gram)
 2,5 porsjon frukt og 2.5 porsjon grønnsaker
Familien kan holde frem hendene sine (voksne og barn) og vise hva dette betyr i mengde.



Grønnsaker gir god metthetsfølelse
uten å tilføre mange kalorier.



Dette er fordelaktig for de som ønsker
å få en lettere kropp



De fleste kan spise ubegrenset med
grønnsaker

Tallerkenmodellen
 Reserver alltid plass på tallerkenen til grønnsaker først, for å unngå for høyt
energiinntak.
 Minst 1/3 av fatet bør bestå av grønnsaker.
 Fyll gjerne på med ekstra grønnsaker dersom barnet fremdeles er sulten etter en
porsjon
 For de som strever med å spise grønnsaker, bør likevel 1/3 av fatet holdes av til
grønnsaker.
Hvordan få barna til å spise mer grønnsaker?





Tilby grønnsaker til middag hver dag
Barn som ikke liker grønnsaker oppfordres til å smake på en liten bit til hver middag.
For å venne seg til nye smaker, må man gjerne smake en matvare 10-15 ganger.
Prøv gjerne praktisk øvelse med Grønnsakssmaking.

En 100 grams melkesjokolade inneholder like mange kalorier som mengden frukt og bær
som vist på bildet.
Frukt og bær inneholder flere næringsstoffer, fyller magesekken og gir bedre metthetsfølelse
enn sjokolade.

Bruk gjerne frukt som erstatning for kosemat og søtsaker

Det finnes Faktaark for Fem om dagen og praktisk øvelse for grønnsakssmaking.
Les mer på www.frukt.no

Matvaregruppe 8: GROVE KORNPRODUKTER

 Både nøkkelhullsmerket og brødskalaen gir oss en indikasjon på grovhetsgraden til et
kornprodukt
 Havregryn med nøkkelhullsmerket, inneholder mindre sukker og mere fiber
sammenlignet med en annen type frokostblanding uten nøkkelhull
 Et grovt brød inneholder mer fiber enn et lyst brød.
 Fiber gir bedre metthetsfølelse og kan gjøre det lettere å regulere mengden mat
 Selv om brødet er grovt inneholder det energi, og mengden må begrenses.
 Se alderstilpassede kostplaner på www.kostverktoyet.no for anbefalt mengde brød
per måltid.
Brødskala´n:
 Grovhetsmerking av brød
 Sier noe om hvor mange prosent hele korn, sammalt mel og kli det er i brødet.

 Brødene deles inn i fint (0-25 %), mellomgrovt (25,1-50), grovt (50,1-75) og ekstra
grovt (> 75).
 Det anbefales å velge brød med en grovhetsprosent på 50 eller mer.
 Baker man brød selv er anbefalingen at man bruker minst 50 % sammalt mel, hele
korn og kli, og mindre enn 50 % siktet hvetemel




Kostfiber gir god metthetsfølelse, som gjør det enklere å regulere mengden og
holder sulten i sjakk
Fiberrike matvarer inneholder også kalorier, og det er viktig å begrense
mengden

Nøkkelhullsmerkede frokostblandinger skal gjøre det enklere for oss å velge de sunneste
alternativene.
Ved å velge nøkkelhullsmerkede frokostblandinger vil du:
 Unngå de mest usunne produktene med mye sukker, fett og salt.
 Enkelt finne frem til de produktene med mest fiber.
Eksempel: Nøkkelhullsmerket frokostblanding inneholder mindre sukker

 Honnikorn har ikke nøkkelhullsmerket. Dette produktet inneholder hele sju sukkerbiter
per porsjon
 Havrefras er nøkkelhullsmerket, og inneholder kun to sukkerbiter per porsjon
Det finnes et Faktaark om grove kornprodukter.
Oppskrifter på grove brød finner du her: www.brodogkorn.no

Kosemat
 Frem til nå har vi tatt utgangspunkt i kostsirkelen, og pratet om hverdagsmat og
smarte matvarevalg.
 Kosemat er en betegnelse på energitette matvarer som ofte inneholder lite
næringsstoffer og mye sukker og fett. For eksempel godteri, snacks, søte drikker og
andre søtsaker.
 Kosemat har ingen plass i kostsirkelen, men det er likevel rom for å kose seg en gang
i blant. Det er viktig å begrense mengden, da små porsjoner fort kan tilsvare en
middagsporsjon i kalorier.
Eksempel: Kosemat kan inneholde mye energi

 1 muffins eller 100 g blandet smågodt eller 100 g potetgull inneholder omtrent
samme energiinnhold som i 1 tallerken middag
 Dersom alt dette (potetgull, muffins og smågodt) spises i løpet av en uke, vil dette
tilsammen utgjøre omtrent 3 middagsporsjoner ekstra.
 Dette kommer som oftest i tillegg til maten vi normalt spiser, og kan bidra til et
energioverskudd som på sikt fører til at kroppen blir tyngre.
Velg gjerne frukt, bær eller grønnsaker som alternativ kosemat

Hvilket forhold har familien til kosemat?





Hva legger de i begrepet kosemat?
Diskutere gjerne forskjell på hverdagsmat og kosemat.
Hvor ofte koser familien seg med mat? Hvilken type kosemat?
Mengder? Hvor mye godteri bruker barnet å få på en typisk helg?

Lørdagsgodteri er helt greit, men barn med fedme må få dette i kontrollerte mengder.

Eksempel 1: 100 gram smågodt med tre ulike alternativer. Velg en av disse.

Eksempel 2: Velg enten 10 dl Potetgull eller 5 dl popcorn.

Eksempel 3: Velg enten 50 gram smågodt og 5 dl popcorn, eller 50 gram smågodt og
2,5 dl potetgull.

Fokus på:
• Kosemat hører ikke hverdagen til
• Inneholder lite næringsstoffer, men mange kalorier
• Kan lett bidra til energioverskudd
• Begrenset inntak en dag i uken (for eksempel lørdagsgodteri)
• Frukt, grønnsaker og bær som et alternativ
Det finnes Faktaark om kosemat og Faktaark om sukker.

Porsjonsstørrelser
 Utfordringen for mange barn og unge med overvekt eller fedme, er å finne riktig
mengde mat og drikke.
 Vi vet at barn trenger mindre mat enn voksne, opp til en viss alder.
 En hovedregel for normalvektige er at foreldrene bestemmer hva et måltid skal
inneholde, mens barnet selv skal bestemme hvor mye det ønsker å spise.
 For en god del barn og unge med fedme, som strever med å kjenne
metthetsreguleringen, vil ikke dette fungere.
 Mange barn med behandlingstrengende overvekt er avhengige av at foreldrene
hjelper dem med å begrense mengden mat.
 På sikt er målet at de skal lære seg hvor mye mat kroppen trenger, og etter hvert
lære og regulere mengden selv.
 Unngå å tvinge et barn til å spise opp all maten på fatet.
Kostplaner
Det finnes kostplaner tilpasset ulike aldersgrupper, med forslag til tre ulike dagsmenyer for
hver aldersgruppe. Disse kan brukes som et utgangspunkt for å se hvilke mengder som
anbefales for de ulike aldersgruppene. Deretter må matinntaket justeres ut i fra videre
vektutvikling.

Spisehastighet
 For å la kroppen få en sjanse til å respondere på metthetssignaler i tide, er det viktig
å spise sakte og tygge maten godt.
 Det tar om lag 15-20 minutter fra man begynner å spise til metthetsfølelsen kommer
for fullt. Sett derfor av god tid til måltidene.
 Legg ned bestikket mellom hver munnfull og tygg hver munnfull minst 20 ganger.
 Øv på å spise sakte sammen med barnet

Fokus på:
• Spis sakte
• Tygg maten godt
• Spis mye grønnsaker og drikk vann
• Kostfiber fyller magen og gir god metthetsfølelse
• Aldersinndelte kostplaner viser anbefalte porsjoner
• Inntaket justeres ut i fra videre vektutvikling
• Foreldre må hjelpe barna med å begrense mengden

En porsjon er nok












Ha som en hovedregel at en porsjon er nok
Husk at det er god omsorg å bremse en uheldig vektutvikling
Mengden som legges på fatet må gjerne begrenses
Størrelsen på fatene kan påvirke porsjonsstørrelsene, så velg små fat/skåler/glass
Lag opp akkurat nok med mat
Husk at magesekken er elastisk, og vil på sikt kunne bli mett av mindre porsjoner
Tilby grønnsaker til alle måltider
Spe på med grønnsaker dersom barnet spør om mer mat
La kasserollene stå på komfyren
Unngå at det står matrester tilgjengelig og frister
Dersom rester kan disse eventuelt fryses ned

Praktiske tips:
 For barn som ikke liker grønnsaker, anbefales det likevel til å smake på grønnsaker til
enkelte måltider
 For å venne seg til nye smaker, må man gjerne smake en matvare 10-15 ganger.
 Familien oppfordres til å gjøre Praktisk øvelse med grønnsakssmaking.
 For noen barn er det motiverende å bruke et belønningsskjema.

Det finnes kostplaner for:





Barn 4-6 år (barnehage)
Barm 7-12 år (barneskole)
Ungdom 13-15 år (ungdomsskole)
Ungdom 16-18 år (videregående skole)

Tallerkenmodellen
Dette er en metode som kan brukes for å sikre en fornuftig inndeling av et måltid.

1. Start med «å reservere» 1/3 av fatet til grønnsaker
2. 1/3 til potet/ris/pasta eller annen karbohydratkilde
3. 1/3 til fisk, kjøtt, fugl, belgfrukter eller annen proteinkilde

Dersom barnet ikke liker grønnsaker er det viktig at denne delen av tallerkenen
ikke fylles opp med annen mat. Da blir det fort overskudd av energi.

Eksempel 1: En porsjon kan fort tilsvare energiinnholdet i to porsjoner middag, dersom
grønnsakene utelates

 Grønnsaker inneholder lite energi, og kan spises i store mengder.
 Laks og potet inneholder energi, og må begrenses.
 Fet fisk er et eksempel på en matvare som er sunn og næringsrik, men som samtidig
inneholder mye energi.

Eksempel 2: Hva er en passe porsjon pizza?

Det er ikke alltid slik at den forpakningen vi kjøper representerer en porsjon.
 Tallerkenen til venstre illustrerer hva mange tenker på som en porsjon = en full
tallerken med pizza.
 Bildet til høyre viser hva som er energimessig riktig mengde til et større barn.
 Hvor stor del av tallerkenen maten vil fylle, vil være avhengig av type mat.
 Grønnsaker anbefales både for å sikre god metthetsfølelse, samt for å begrense
energiinntaket.

Det finnes en oppskriftsbok med tips til sunne middagsoppskrifter
Tips til god porsjonskontroll







Unngå at det går for lang tid mellom måltidene (maks 4 timer)
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
En porsjon middag er nok. Server eventuelt mer grønnsaker og/eller drikk et glass
vann dersom barnet er mer sulten.
 Legg på rikelig med grønnsaker (gjerne 1/3 av tallerkenen eller mer)
 Lær å lytte til kroppen!
o Metthetsfølelsen kommer etter 20 minutter, spis til man ikke er sulten
o Er det sult eller ”lysten på noe”?
Det er ikke farlig å være sulten!

Regelmessige måltider
 Undersøkelser viser at viser at barn og ungdom som spiser frokost har bedre
forutsetninger for å prestere bedre på skolen.
 Ved å spise regelmessige måltider gjennom hele dagen vil det for mange være
enklere å få kontroll på porsjonsstørrelsene.
 For de fleste passer det å spise 3-4 hovedmåltider i løpet av en dag:
o Frokost, lunsj, middag og eventuelt kveldsmat
 1-2 mellommåltider daglig kan fylles inn der det går mer enn fire timer mellom
måltidene
 Ha med matpakke
 Planlegg dagens måltider
 Unngå småspising mellom måltidene, da dette lett kan bidra til for mange kalorier
totalt.
 Vær bevisst og kjenn forskjell på sug og sult
 Noen må lære seg og spise etter klokka
En del tenker at man «sparer» kalorier ved å kutte ut måltider. Men ved å utelate måltider
som frokost og/eller lunsj tidligere på dagen, ser man ofte at mengden mat på slutten av
dagen er større, og dermed kan bidra til at man får for mye energi totalt i løpet av en dag.
Barn og ungdom anbefales små, regelmessige måltider fremfor sjeldne måltider og store
porsjoner.

Tidligere trodde man at små måltider økte forbrenningen, men nyere forskning har
vist at måltidshyppigheten ikke spiller noen rolle for forbrenningen. Det er det totale
energiinntaket i løpet av dagen som teller.

Mellommåltider






Dersom det går mer enn 4 timer mellom hovedmåltidene, anbefales det et
mellommåltid.
Hovedårsaken til dette er for å unngå overspising til neste måltid.
Et mellommåltid kan inneholde mellom 50 og 200 kalorier.
Et mindre mellommåltid (dersom <1 time til mat) kan for eksempel være grønnsaker
eller frukt.
Et større mellommåltid (dersom > 1-2 timer til mat) kan være en ekstra brødskive, to
knekkebrød, en smoothie eller en liten yoghurt med havregryn.

Etter skolen




Mange barn er sultne når de kommer hjem fra skolen, og det kan være lurt å legge
inn et fast mellommåltid her.
Størrelsen på mellommåltidet må stå i samsvar med ventetid til neste måltid.
Småspising og snavling etter skolen er ugunstig for et barn som har fedme.

Det finnes et faktaark om mellommåltider.

Mål til neste samtale:
 Jobb videre med SMART mål og endringstrappen
 Del ut aktuelle faktaark og praktiske øvelser
 Bli kjent med nettsiden www.kostverktoyet.no
 Tidspunkt for neste samtale
o Behov vurderes individuelt
o Det bør ikke gå mer enn 3-4 måneder
 Det anbefales å ha kontakt via telefon eller mail minst en gang i
mellomtiden, for å høre hvordan det går.

