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HELSE

Det er nesten merkelig at det finnes sjuke folk igjen 
i Norge, når vi bruker så mye av alle disse fantastiske
midlene, skriver Pernille Nylehn.

overs for denne industrien og lovnadene deres.
Men hvis vi skreller vekk de mest fantasifulle
påstandene, er det ikke lurt med litt ekstra vita-
miner, jern og antioksidanter? 

Det korte svaret er: nei. Hvis man har et balan-
sert kosthold, spiser grønnsaker og frukt, fiber og
fisk, trenger man ikke tilskudd av verken vita-
miner eller antioksidanter. De finnes naturlig i
vanlig sunn mat, og man trenger ikke pøse på
med mer. Det eneste tilskuddet alle bør ta er tran. 

DET STILLER seg naturligvis annerledes hvis
man har en mangelsykdom, eller hvis man av en
eller annen grunn ikke får i seg nok mat. Da kan
det være nødvendig med tilskudd. Men en frisk
person trenger det ikke. 

Men er det så farlig da, om vi tar litt ekstra til-
skudd for sikkerhets skyld? 

Tja. For det første kan det være ganske skadelig
for lommeboka – mange av disse produktene er
temmelig kostbare, og man kunne heller brukt
pengene på skikkelig mat. 

For det andre er det ikke alltid slik at dobbel
dose er dobbelt så sunt. Vi trenger bare en viss
mengde vitaminer, og noen av dem kan være ska-
delige i for store doser. 

For det tredje kan tilskudd bli en litt for lettvint
løsning: Hvis man tar kosttilskudd i stedet for å
spise grønnsaker og fisk, får man kanskje vitami-
nene man trenger, men går glipp av de andre gun-
stige sidene ved maten. 

ET SISTE problem er at det er lite kontroll med
kosttilskudd og helsekost, spesielt det som selges
på nettet. Det er ikke sikkert at tilskuddet du kjøp-
er inneholder hva det lover … og kanskje innehol-
der det noe du ikke ønsker – det har hendt at man
har finner både giftstoffer og tungmetaller i «hel-
sekost». 

Mitt enkle råd er: Ta deg ei pære. Og en tomat.
Og ei skje med tran. 

vert år kjøper nordmenn
helsekost og kosttilskudd
for 2 milliarder kroner. Ret-
tere sagt, det er den delen
av omsetningen vi har
oversikt over fordi den selg-

es over disk. Hvor mye vi kjøper på nettet er det
ingen som vet, men det er antagelig betydelige be-
løp. 

Enhver matvarebutikk med respekt for seg selv
har egne hyller, for ikke å si reoler, med vitaminer
og antioksidanter og kosttilskudd; helsekostbu-
tikkene ser mest ut som velassorterte apoteker.
Kanskje ligger det noen forskremte økologiske
gulrøtter i en krok, men ellers er det meste i pakk-
er og glass. Jeg er noen ganger fristet til å spørre
damen i disken om hvor hun har helsekosten hen.
For «kost» betyr da vitterlig mat? 

MAN KAN knapt åpne en avis eller et ukeblad uten
å lese om et nytt vidundermiddel: det er blåbær
fra Sibir, salt fra Himalaya og ekstrakt fra is-
raelske ørkenplanter. Nettet formelig flommer
over av tilbud på allehånde midler, det ene mer
fabelaktig enn det andre. 

Produsentene reklamerer med at tilskuddene
deres er fulle av antioksidanter, vitaminer, aloe
vera og kinesiske edderkopptenner. De virker
rensende, gir energi og humør, lindrer leddplager,
åreknuter, menssmerter og eksem, stabiliserer
blodsukkeret, bedrer immunforsvaret, reduserer
kolesterolet, regulerer pH, åpner energiblokker-
inger … lista er nærmest uendelig. Og produk-
tene er selvfølgelig hundre prosent naturlige og
økologiske. 

DET ER nesten merkelig at det finnes sjuke folk
igjen i Norge, når vi bruker så mye av alle disse
fantastiske midlene. 

Den våkne leser aner kanskje en sarkastisk un-
dertone her, og det er helt riktig. Jeg har lite til

H
Piller og pulver, 
trenger vi dem?
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