
BLI SUNN MED  
7.KLASSE

HVA ER PROTEINER?

Proteiner kommer i frukt og du kan bruke 
protein pulver og  det kommer i fisk og kjøt 
og masse mer proteiner er bra for og bygge 
muskler og helsen hvis man hvil ha litt 
muskler er proteiner en grei ting og bruke 
proteiner hjelper for helsen så hvis man hvil 
ha bedre helse kan du spise ting med masse 
proteiner som frukt 

Kilder:

• https://iform.nu/sunn-mat/10-notter-
som-utretter-mirakler

• https://fedon.no/tema/proteiner/

7. 
KLA

SSE’S TIP
S

Skrevet av: Yasmin, Sander og Samuel på 7.trinn.

Nr.1/6 les også gjerne de 
andre brosjyrene om Sundt 
kosthold!
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Nøtter er fylt av masse proteiner. Hver 
type nøtter har sin egen sammensetning av 

næringsstoffer (som inneholder b.l.a 
proteiner)

Men det avhenger av hvilken type nøtter 
du spiser for eksempel så er valnøtter, fordi 

for mye salt ikke er bra for at du skal:
     - Tåle stress bedre
     - Beskytter mot blodpropp
     - Hjelper deg med å sove fortere
     - Forebygger diabetes

Proteiner 

Det finnes to proteinkategorier dyreproteiner og 
plante. Du kan finne dyreproteiner i melk og 
melkeprodukter og alle typer kjøtt. Planteproteiner 
finner vi i nøtter, bønner osv. 

For lite proteiner kan føre til tap av muskler og 
kroppsmasse. For du for mye protein blir noe av 
det omdannet til blodsukker og fett. 

Dette kan du gjøre for og få litt proteiner i deg. 

Til frokost kan du spise en skive med ost. 
Du kan også spise en frukt utover dagen.      

Proteiner er noe man 
finner i frukt grønnsaker 
og fisk og ost og egg. 
Det er bra for kroppen 
helsen muskelene. 
proteiner du kan finnne 
natur prteiner og dyr 
prteiner.  proteiner er bra 
for muskelene du kan 
trenne muskeler bedre 
med protein pulver det 
finnes også i nøtter.

Les mer på https://iform.nu/sunn-mat/10-
notter-som-utretter-mirakler


