
Frågor inför läxförhör i näringslära
Till din hjälp har du: hkk-boken s15-26, 38-39, livsmedelsverkets hemsida, 
genomgångar, filmer från sli.se (Vi lär oss om kroppens kemi) 
• kolhydrater, 
• fett
•  protein
• Vitaminer och mineraler

Ta reda på:

1. Hur mycket energi behöver du?

2. Behöver du och jag lika mycket energi? Motivera!

3. Vad är grundomsättningen?

Hur mycket energi ger en banan? Titta i livsmedelstabell http://www7.slv.se/
SokNaringsinnehall
4.

1. Nämn tre anledningar till att vi behöver äta protein. 

2. Vilka typer av livsmedel innehåller rikligt med protein? 

3. Vilken typ av livsmedel måste en vegetarian välja för att få i sig protein? 

4. Varför måste du få i dig protein via maten? 

5. Hur mycket protein ska du äta per måltid? 

6. Vilka vinster får man om man byter ut en köttmåltid mot en vegetarisk 
måltid i veckan? 

1. I vilka tre former finns kolhydrater i vår mat?

2. Varför ska vi äta kolhydrater?

3. I vilka livsmedel finns det kolhydrater?

4. Var i tallriksmodellen hittar du kolhydrater?

5. Varför är det bra att äta fibrer?

6. Varför får du snabbare energi av en frukt än av en potatis? 

1. Nämn tre anledningar till att vi behöver äta fett. 

http://sli.se
http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall


2. Vilken typ av fett behöver du äta mer av, varför? Ge exempel på livsmedel. 

3. Vilken typ av fett behöver du äta mindre av, varför? Ge exempel på livsmedel. 

4. Ge tre exempel på livsmedel som innehåller dolt fett? 

Uppgift:
http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

2. Skriv upp alla livsmedel som du åt till lunch idag.

3. Vilka fettlösliga vitaminer fick du i dig och från vilket livsmedel?

4. Vilka vattenlösliga vitaminer fick du i dig och från vilket livsmedel?

5. Är det något vitamin som du saknar i måltiden, vilket?

5. Vilket/vilka livsmedel måste du lägga till i din måltid för att få i dig det vitamin/vitaminer 
som du saknar? 

http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall


6. Vilket/vilka mineralämnen fick du i dig och från vilket livsmedel?

7. Vilket/vilka mineralämnen saknade du i måltiden?

8. Vilket/vilka livsmedel måste du lägga till i din måltid för att få i dig de mineralämnen    
som du saknar? 


