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Vegetarianere har dårligere helse og lavere livskvalitet
Av Xstra - 1. april 2019 | 22:24
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Vegetarianere har dårligere helse og
lavere livskvalitet
En kjent men kontroversiell studie fra det medisinske
universitetet i Graz fant at en vegetarisk diett øker risikoen for
kreft, allergier og mentale problemer. Studien...
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En kjent men kontroversiell studie fra det medisinske universitetet i Graz fant at
en vegetarisk diett øker risikoen for kreft, allergier og mentale problemer.
Studien fra 2014 brukte offentlig helsestatistikk for å sammenligne vegetarianere med
kjøttspisere. De fant at vegetarianere spiste sunnere, drakk mindre alkohol og hadde lavere
BMI (body mass index), men allikevel var de totalt sett i en dårligere fysisk og psykisk
tilstand, ifølge en artikkel i Independent.
Kjøttspisere levde etter klassisk målestokk langt mer usunt. De gikk sjeldnere til legen,
drakk mer alkohol og var ikke så flinke til å ta vaksiner etc.
Allikevel konkluderer studien slik:
– Vår studie viser at østerrikske voksne som følger en vegetarisk diett har dårligere helse
(når det gjelder kreft, allergier og mentale forstyrrelser), de har lavere livskvalitet og
trenger mer medisinsk behandling.
Forfatterne bak studien ble umiddelbart anklaget for å jobbe på oppdrag av kjøttindustrien,
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fant at vegetarianere lider mer fra enkelte helseproblemer som kreft, astma og mentale
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Det er unaturlig å tilhøre den arten som er på toppen av næringskjeden, og ikke spise kjøtt.
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invernes • for 16 minutter siden

Linda McCartney så ut som et vandrende lik, selvsagt trenger man kjøtt, sikkert derfor
myndighetene forsøker å begrense det for oss, de vil vi skal bli svake.
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Tja..
Det finnes forskning som også viser at religiøse lever både lenger ,er gjennomsnittelig friskere
og faktisk også oftere oppgir selv at de føler seg lykkelige enn tilsvarende ikke-religiøse.
(Bare å goggle dette fenomenet på f.eks forskning.no.)
Heller ikke der synes forskere finne noen åpenbar årsak til fenomenet.
Kanskje det rett og slett handler om kroppens eget immunforsvar og evne til selvhelbredelse
fungerer bedre hos mennesker som føler seg mer tilfredse og avslappede?
At f.eks religiøse overlater stress og problemer til «en høyere makt» ,
og at dette også kan være årsaken til at ikke-vegetarianere også har det bedre: de rett og slett
slapper psykisk mer av ,enn vegatarianere som hele tiden må tenke over hva de spiser og ikke
spiser (stress og bekymringer)?
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