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Fakta om protein

Protein er et av tre energigivende næringsstoffer som finnes i maten.  
Men protein spiller liten rolle som energikilde sammenliknet med de  
andre energigivende næringsstoffene: karbohydrat og fett. 1 gram  
protein gir 4 kcal. 

Kilder til protein i kosten:
 Kjøtt og 

 kjøttprodukter  27 %
 Brød og 

 kornvarer 24 %
 Melk og 

 meieriprodukter 22 %
 Fisk og sjømat   7 %
 Egg 3 %Protein er bygget opp av 20 aminosyrer 

hvorav åtte er essensielle, dvs. livsnødvendige. 
Kroppen klarer ikke å produsere essensielle 
aminosyrer selv, så de må vi få fra maten.  
 Protein med mange essensielle amino-
syrer kalles protein av høy kvalitet. Kjøtt og 
andre animalske matvarer inneholder protein 
av høy kvalitet.

Proteiner fra maten brytes ned til aminosyrer 
i fordøyelsessystemet. Aminosyrene brukes til 
byggemateriale og vedlikehold av kroppens 
eget protein i muskler, bindevev, sener, hud 
og hår eller som energikilde. 

Protein kalles gjerne for «kroppens bygge-
steiner» fordi aminosyrene er helt nødven-
dige for oppbygging, reparasjon og vedlike-
hold av alle celler i kroppen. Protein er også 
byggemateriale for hormoner, antistoffer og 
enzymer i kroppen vår. 

Kjøtt og kjøttprodukter er den største kilden 
til protein i det norske kostholdet. 27 % av 
proteinet vi spiser kommer fra denne matvare- 
gruppen.

Anbefalt inntak  
av protein:
• 10–20 % av totalt  

energiinntak. 
• Tilsvarer ca. 1 g protein  

per kilo kroppsvekt.

Rent kjøtt består av ca:
Vann  75 %
Protein  20 %
Fett           2–5 %
Karbohydrat 0 %

Vitaminer, mineraler  
og sporstoffer med høy  
utnyttelsesgrad.

*Kilde: Utviklingen i norsk 
kosthold 2007, Sosial- og 
helsedirektoratet
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Trening og protein
Trener du hardt og lenge har du gjerne høy-
ere behov for protein enn de generelle anbe-
falinger tilsier. Men trener du mye spiser du 
gjerne mer, og velger du gode proteinkilder, 
så trenger du ikke proteintilskudd.
 «Alle» vet at vi bør spise karbohydrater 
før en treningsøkt slik at vi «holder lenger», 
men det er mange som ikke vet at det også er 
viktig å spise rett etter trening! 
 Rett etter trening trenger kroppen både 
væske, karbohydrat og protein til restitusjon.  

Proteininntaket stimulerer både proteinsyn-
tesen (reparasjon av muskelvev), og glyko-
genlagringen. Du bør derfor innta protein-
holdig drikke og/eller mat sammen med 
karbohydratene i løpet av den første halvti-
men etter hard trening. Det er smart å bruke 
magre proteinkilder fordi fett forsinker kar-
bohydratopptaket. 

Ved lettere trening holder det at du venter 
med proteintilførselen til det første måltidet 
etter treningsøkten. 
 

Oversikt over noen matvarer 
og proteininnhold per 100 g:

 Yoghurt 3,4 g

 Cottage cheese 12,7 g

 Egg 12,4 g

 Svin ytrefilet 22,2 g

 Storfe mørbrad 22,2 g

 Karbonadedeig  19,3 g

 Kylling m skinn 18,6 g

 Kylling brystfilet 23,8 g

 Torsk 18,1 g

 Laks 19,9 g

 Grovbrød   8,7 g

 Pasta kokt    4,5 g

 Potet   1,7 g

 Gulrot   0,7 g
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I tillegg til å være byggemateriale og energi-
kilde, ser det også ut til at protein har stor  
betydning for metthetsfølelse. 

Undersøkelser viser at protein gir bedre, og 
mer langvarig, metthetsfølelse enn fett og 
karbohydrater. Det betyr i praksis at protein-
rike måltider holder oss mette lenger, og da 
småspiser vi mindre. 
 Noen studier har også vist at protein- 
rik kost, dvs. at når 30 % av energien vi spis-
er kommer fra protein, påvirker det basale  

energiforbruket, – uten negative effekter. I 
praksis betyr det at forbrenningen øker noe. 
Videre forskning vil vise om dette er riktig. 
 
Det er protein i mange matvarer, men den 
beste kvaliteten på protein finner du i animal-
ske matvarer, som kjøtt, fisk og egg. 
 Spiser du bare vegetabilske matvarer, bør 
du kombinere korn med bønner, linser eller 
erter i ett måltid. Slik får du god nok kvalitet 
på proteinet til å dekke behovet ditt. 


