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Hjertevennlig kosthold  

Kolesterol   

Det er særlig viktig å senke LDL kolesterolet fordi det har en tendens til å avleire seg på innsiden av 

pulsårene og dermed bidra til utviklingen av åreforkalkning. Man kan selv bidra til å senke 

kolesterolet ved å gjøre endringer i kostholdet.  

Begrens inntaket av mettet fett og transfett 

Inntak av mettet fett og transfett øker LDL kolesterolet i blodet. Noe av 

det viktigste man kan gjøre for å redusere risikoen for hjerte- og 

karsykdommer er derfor å begrense inntaket. Mettet fett kjennetegnes 

ved at det er hardt i romtemperatur, og finnes i fete kjøttprodukter, 

fete meieriprodukter, hardt margarin og tropiske oljer. Velg derfor 

magert kjøtt og magre meieriprodukter, og unngå hardt fett i 

matlaging.  

 

Benytt noe umettet fett 

Forskning vise at man kan redusere LDL kolesterol ved å erstatte noe av 

det mettede fettet med umettet fett. Umettet fett er flytende i 

romtemperatur og finnes blant annet i flytende planteoljer, nøtter, frø og 

fet fisk. Selv om umettet fett er bedre for hjertehelsen, er det kaloririkt og 

bør begrenses ved ønske om vektreduksjon.  

 

Spis mer fiberrike matvarer 

Fiberinntak er også vist å senke kolesterolet, og er samtidig gunstig for blodsukkeret. De viktigste 

kildene til kostfiber er fullkornsprodukter, frukt og grønnsaker. Frukt og grønnsaker inneholder også 

antioksidanter!  
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Blodtrykk  

Begrens inntaket av salt  

Salt øker blodtrykket, og det er anbefalt å begrense inntaket til 

under 5 g daglig. Salt finnes spesielt i ferdigmat, salte kjøttpålegg og 

snacks (f.eks chips, popcorn). Ved å begrense inntaket av saltrike 

matvarer vil saltinntaket reduseres. Man bør også begrense salt i 

hjemmelaget mat. Ved å bruke krydder, urter, sitron, løk ol. kan 

man få like mye smak på maten, men med mindre salt.  

 

Spis mer grønnsaker  

Alle typer grønnsaker inneholder kalium som kan ha gunstig effekt 

på blodtrykket.  

 

Matvarevalg 

 Velg flytende planteoljer og mykt margarin i matlaging framfor hardt margarin og smør. Bruk et 

tynt lag mykt margarin eller majones på brødskiven.  

 Begrens fete kjøttprodukter (koteletter, bacon, pølser og farseprodukter). Velg heller magre 

kjøttprodukter og kylling/kalkun.  

 Spis fisk til middag 3 ganger/uke og som pålegg (sild, makrell, tunfisk, fiskepudding). Ta tran eller 

trankapsler.  

 Begrens inntak av fete meieriprodukter (h-melk, fløte, fete oster, iskrem) Velg magre 

meieriprodukter som skummetmelk, fettredusert yoghurt og magre oster.  

 Spis rikelig av grønnsaker. Inkluder til alle dagens måltider og benytt gjerne som mellommåltid. 

Grønnsaker bør utgjøre ½ middagstallerken. Varier med typer grønnsaker og 

tilberedningsmetode.  

 Velg grovt brød og knekkebrød (se på brødskalen). Velg fullkornsvarianter av pasta, ris, 

tortillalefser, pizzabunn ol.  

 Velg matvarer med lite salt og tilsett minst mulig salt i matlagning eller ved bordet. 

 Bruk minst mulig industribehandlet mat/ hel og halvfabrikata 

 Smaksett maten med ulike krydder og gjerne friske urter. 

 

Nøkkelhullsmerket viser et sunnere alternativ innenfor en produktkategori. Produkter med dette 

merket har mer kostfiber, bedre fettsammensetning og lavere innhold av sukker og salt.  

Se etter nøkkelhullsmerket når du handler! 

 


