
fett

Fakta om fett

Fett er et energigivende næringsstoff. 1 gram fett gir 9 kcal. Det er lett  
å glemme at vi faktisk trenger fett; Det gir energi, gunstige fettsyrer, 
fettløselige vitaminer og smak. 

De største kildene til fett i kosten er:
 Spisefett (margarin og annet spisefett*)   28 %
 Meieriprodukter inkludert smør 25 % 
 Kjøtt og kjøttprodukter 21 %

*inkluderer matolje, majones, majonessalater, smult og matfett.
Kilde: Utviklingen i norsk kosthold 2007, Sosial- og helsedirektoratet

Velg rett!
Kjøtt inkluderer alt fra de 
edleste, magreste råvarene 
til bearbeidede kjøttproduk-
ter med ganske høyt fett-
innhold. Hvis du vet hvilke 
kjøttprodukter som har mye, 
og hvilke som har lite fett, 
blir det lettere å velge. 

Fett i kjøtt deles inn i  
tre kategorier:
Finfordelt i musklene, for 
eksempel i flatbiff (minimalt 
med fett) og entrecôte (noe 
mer fett).

Synlig, det vil si som fett 
utenfor musklene, som på en 
svinekotelett med fettkant.  
70 % oppgir at de skjærer 
bort alt synlig fett og lar det 
ligge igjen på tallerkenen.

Usynlig, vil si fett blandet i 
kjøttvaren, altså noe du ikke 
kan skjære bort. Finnes for 
eksempel i pølser, farser  
og deiger. 

Rent kjøtt består av ca:
 Vann  75 %
 Protein  20 %
 Fett           2–5 %

Vitaminer, mineraler og sporstoffer med høy utnyttelsesgrad.



Les ingredienslisten på 
matvarer du spiser ofte! 
Det som står først er det mest 
av, og det som står sist er 
det minst av. Ta også en titt 
næringsinnholdet per 100 g 

I følge engrostall spiser vi 
mer kjøtt og kjøttprodukter 
enn tidligere, men fettmeng-
den fra kjøtt i kostholdet, er 
noenlunde stabil. Siden vi 
har redusert totalinntaket 
av fett i kosten, blir prosent-
andelen fett fra kjøtt høyere. 
Men det er mengden fett du 
spiser som betyr noe, ikke 
prosentandelen!

Oversikt over magert kjøtt og andel umettet fett.

Merk: matvarenes totale innhold av fettsyrer utgjør 
som regel 90–95% av det totale fettinnholdet.‹

Mer info på matprat.no

Svin 115 3,6 1,31 2,1
indrefilet    58,3 %

Svin 105 1,8 0,65 1,06
ytrefilet    58,9 %

Svin  106 2 0,68 1,22
flatbiff    61 %

Storfe 118 3,7 1,87 1,4

indrefilet    37,8 %

Storfe 110 2,3 1,09 0,96

ytrefilet    41,7 %

Storfe 110 2,3 1,0 0,94
mørbrad    40,9 %

Lam  116 3,8 1,58 1,42
indrefilet    37,4 %

Lam 120 3,9 1,88 1,56

ytrefilet    40 %

Lam 104 2,1 0,91 0,92
flatbiff    43,8 %

Reinsdyr  106 2,4 0,88 1,03
steik    42,9 %

Kylling 108 2,1 0,6 1,4
uten skinn    66,7 %

Kylling 106 1,1 0,3 0,7
brystfilet    63,6 %

Kcal Fett
totalt

g

Sum
mettet

g

Umettet i g
% andel
umettet

100 g matvare av  Kcal Fettinnh. i g

Familiedeig 231 18

Kjøttdeig 194 13,2

Kjøttdeig av svin 158 9

Kalvekjøttdeig 145 8

Kyllingkjøttdeig 136 6,2

Karbonadedeig 104 3

Grillpølser 225 18

Grillpølser av kylling 191 13,7

Go og Mager grillpølse 145 9

Wienerpølser 225 18

Wienerpølse av kylling 162 10,7

Go og Mager wienerpølse 145 9

Kjøttkaker, stekt 205 12,6

Eksempler på bearbeidede  
kjøttvarer:

Rent kjøtt trekker ikke til seg fett når det 
stekes i panne eller ved annen varmebehand-
ling! Med rent kjøtt menes kjøtt som ikke er 
bearbeidet og tilsatt stivelse, som det er i far-
ser, pølser etc.
 Faktisk skjer det motsatte, og kalles fett-
avsmelting. 
 Jo fetere kjøttet er, dess mer fett smelter 
ut. Så det er forskjell på fettavsmelting fra 
kjøttdeig kontra bacon. For eksempel når du 
steker 100 g bacon er det gjerne ikke mer enn 
rundt 30 g igjen når det er ferdig stekt!! Da 
er fettmengden betydelig redusert og ligger 

gjerne igjen i og rundt stekepannen, på bril-
leglassene og på tøyet….
 Du ender altså opp med mindre fett i 
kjøttet etter at det er varmebehandlet.

På tide å avlive enda en myte:  
Det stemmer ikke at fett i kjøtt fra dyr med 
fire bein bare inneholder mettet fett! 
•	 For	svinekjøtt	er	andelen	umettet	fett	rundt	 
 60 %, akkurat som i kylling og kalkun. 
•	 For	 storfe	 og	 lam	er	 andelen	umettet	 fett	 
 rundt 40 % av det totale fettinnholdet. 


