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Det siste nye om middelshavskosthol-
det bekrefter funnet til Ancel Keys og 
medarbeidere i Seven Countries-studien 
allerede på slutten av 1960 tallet, nemlig 
at et plantebasert kosthold med olivenolje 
som den viktigste fettkilden var relatert til 
mindre hjerte- og karsykdom (1). Seven 
Countries-studien, som inkluderte middel-
aldrende menn, var banebrytende i sitt slag, 
men hadde sine metodologiske svakheter. 
Senere har randomiserte, kliniske studer 
bekreftet disse funnene både i sekundær- 
og primærprevensjon (2,3). Middelshavs-
kostholdet har vært karakterisert som et 
kosthold rikt på plantebaserte matvarer 
(frukt, grønnsaker, kornprodukter, bønner, 
nøtter), frisk frukt som den typiske daglige 
dessert, olivenolje som primær fettkilde, 
fermenterte (melkesyregjerdede) meieri-
produkter (yoghurt og ost), fisk og kylling 
i små til moderate mengder, opptil fire egg 
per uke, begrensede mengder rødt kjøtt 
og vin drukket til hovedmåltidene (4,5). I 
denne artikkelen vil jeg først beskrive det vi 
i dag vet om helse effektene ved middels-
havskostholdet basert på resultatene fra 
PREDIMED-studien (Prevención con Dieta 
Mediterránea)(3). Deretter skal jeg komme 
nærmere inn på mulige mekanismer og 
hvordan middelshavskostholdet er i praksis. 
Eller sagt med Ancel Keys ord: How eat well 
and stay well - the Mediterranean way (6). 

Helseeffekter ved 
middelshavskostholdet
Kardiovaskulær sykdom
I «Lyon Diet Heart»-studien fant man at 
et middelshavsbasert kosthold reduserte 
risiko for kardiovaskulær død og -sykdom 
med 37 % når både alvorlige (hjerteinfarkt, 
ustabil angina pectoris, slag, hjertesvikt, 
emboli) og mindre alvorlige hendelser 
(elektiv revaskularisering, restenose, venøse 
tromboser) var inkludert i endepunktet. 
Av de 605 deltagerne i studien var 90 % 
menn, alle med etablert hjerte- og karsyk-
dom og gjennomsnittsalderen var 54 år 
(2). I PREDIMED-studien viste Estruch og 
medarbeidere risikoreduksjon ved et mid-
delshavsbasert kosthold beriket med enten 
kaldpresset oliven olje (HRadj=0,70, 95 % 
konfidensintervall [KI] 0,54-0,92) eller en 
miks av usaltede nøtter (HRadj=0,72, 95 
% KI 0,54 - 0,96) sammenlignet med et 
kosthold som var mer fettredusert. Totalt 
ble 7447 eldre, spanske kvinner (60 - 80 
år) og menn (55 - 80 år) med risikofaktorer 
for hjerte- og karsykdom randomisert i et 
1:1:1-forhold til enten middelshavskosthold 
med kaldpresset olivenolje, middels-
havskosthold med nøttemiks eller et mer 
fettredusert kosthold (kontroll). Nær 50 % 
av deltagerne hadde fedme, en tilsvarende 
andel hadde diabetes type 2, omtrent 2/3 
hadde dyslipidemi og over 80 % hadde 
hypertensjon. Studien ble stoppet etter en 
median oppfølgingstid tid på 4,8 år fordi 
interimanalyser viste risikoreduksjon for det 
kombinerte endepunktet kardiovaskulær 
sykdom, der risikoreduksjonen hovedsakelig 
var drevet av færre slag. Frafallsprosenten 
var i underkant av 10 %, men høyere i kon-
trollgruppen enn i intervensjonsgruppene. 
Subgruppeanalyser viste spesielt gunstig 
effekt av middelshavskosthold beriket 
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med olje eller nøtter blant deltagere med 
hypertensjon, diabetes, dyslidemi, fedme 
og blant røykere (3). Til tross for gunstig 
effekt av et middelshavsbasert kosthold 
med økt inntak av kaldpresset olivenolje og 
nøtter blant deltagere med fedme, bekrefter 
PREDIMED-studien økt totalmortalitet med 
økende abdominal fedme spesielt blant 
kvinner (7). I studien ble abdominal fedme 
målt ved både midjeomkrets og midje-
høyde ratio. Kvinner med midjeomkrets over 
105 cm hadde dobling i risiko for mortalitet 
i løpet av studietiden (HRadj= 1,93, 95 % KI 
1,21-3,07) sammenlignet med kvinner med 
midjemål under 95 cm (7). Man fant ikke 
samme signifikante sammenheng hos menn 
med midjeomkrets over 110 cm (HRadj= 1,57, 
95 % KI 0,99-2,51). Dette kan muligens 
skyldes en viss grad av seleksjonsbias ved at 
menn med økt midjemål i større grad kan ha 
utviklet hjerte- og karsykdom i yngre alder 
og ikke ble inkludert i studien. Det er viktig å 
merke seg at kostintervensjonen ikke redu-
serte den økte mortaliteten ved abdominal 
fedme, men man fant heller ingen økt risiko 
blant deltagerne med høyest midje-høyde 
ratio verken i olivenoljegruppen (P=0,72) 
eller i nøttegruppen (P=0,64). Dette så 
man tydeligst innad i olivenoljegruppen der 
midje-høyde ratio 0,63-0,67 var assosiert 
med redusert mortalitet (HRadj= 0,54, 95 % 
KI 0,30 til 0,98) mens stor grad av abdo-
minal fedme (midje-høyde ratio 0,67-1,00) 
ikke var forbundet med økt total dødelig-
het (HRadj= 1,25, 95 % KI 0,75 til 2,08)
(7). Dette kan tyde på at økt inntak av fett 
fra olivenolje og nøtter trygt kan anbefales 
til eldre menn og kvinner med abdominal 
fedme og økt risiko for hjerte- og karsydom. 
I denne sammenheng kan det bemerkes at 
deltagene i PREDIMED-studien rapporterte 
et relativt høyt daglig inntak av kaldpresset 
olivenolje (2 - 3 ss) og nøtter (13 g) ved 
inklusjon, et inntak som ytterligere ble økt i 
intervensjonsgruppene sammenlignet med 
kontrollgruppen (3).

Diabetes
Insidensen av diabetes var ikke primært 
endepunkt i PREDIMED-studien, men i en 
subgruppeanalyse fant man gunstige effek-
ter spesielt i gruppen som økte inntaket 
av kaldpresset olivenolje (8). Blant 3541 
deltagere uten diabetes ved inklusjon fikk 

80 i olivenoljegruppen, 92 i nøttegruppen 
og 101 i kontrollgruppen diabetes etter 4,1 
års oppfølging. Etter multivariateanalyser 
fant man 40 % redusert risiko for diabetes i 
olivenoljegruppen (HR=0,60, 95 % KI 0,43 
- 0,85) og en mindre ikke-signifikant effekt 
i nøttegruppen (HR=0,82, 95 % KI 0,61 - 
1,10) (8). Her er det viktig å merke seg at 
randomiseringen i PREDIMED-studien ikke 
var stratifisert i forhold til diabetes. Resul-
tatet er i samsvar med en meta-analyse av 
10 prospektive studier som inkluderte 136 
846 deltagere. Her fant man at god etter-
levelse av et middelshavsbasert kosthold 
var forbundet med 23 % redusert risiko for 
diabetes type 2 (9). 

Blodtrykk og andre risikofaktorer
Ved studieslutt i PREDIMED-studien fant 
man at andelen som fikk et bedre kontrol-
lert blodtrykk økte både i intervensjons-
gruppene og i kontrollgruppen. I tillegg så 
man en liten, men signifikant diastolisk 
blodtrykksreduksjon: -1,5 mmHg (95 % KI 
2,0 - 1,0) i olivenoljegruppen og -0,6 mmHg 
(95 % KI 1,2 - 0,2) i nøttegruppen sam-
menlignet med kontrollgruppen, men ingen 
reduksjon i systolisk blodtrykk (10). Disse 
resultatene er basert på standardiserte, 
kontormålte blodtrykk. l et underutvalg av 
235 deltagere målte man endringer i 24 
timers ambulatorisk blodtrykk etter 1 år. Her 
fant man også en effekt på systolisk blod-
trykk i intervensjonsgruppene, men ingen 
effekt i kontrollgruppen (11). 

I en meta-analyse som inkluderte 
både randomiserte kliniske studier og 
epidemiologiske studier med til sammen 
mer enn 500 000 personer, fant man 30 % 
redusert risiko for metabolsk syndrom ved å 
følge et middelahavsbasert kosthold (12). Et 
middelshavsbasert kosthold sammenlignet 
med et mer fettredusert kosthold har i en 
annen meta-anlyse basert på randomiserte, 
kliniske studier med i alt 2650 deltagere og 
en oppfølgingstid på 2 år vist gunstig effekt 
på blodtrykk, fastende glukose, totalkoles-
terol og vektreduksjon (13). Ett års data fra 
PREDIMED-studien viste bedring i fastende 
glukose og total kolesterol uten endring i 
fysisk aktivitet eller kroppsvekt (11). Dette 
kan tyde på at det er endringene i kost-
holdet og spesielt inntaket av kaldpresset 
olivenolje og nøtter (gitt gratis i anbefalte 
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mengder til intervensjonsgruppene) som 
kan være med på å forklare de gunstige 
helseeffektene. 

Mulige mekanismer 
I en metaanalyse fant man at inntak av 
olivenolje var assosiert med 26 % redu-
sert risiko for slag, men ingen signifikant 
sammenheng mellom inntak av olivenolje 
og redusert risiko for hjertesykdom (14). 
I en prospektiv analyse fra PREDIMED-
studien fant man en 10 % redusert risiko for 
kardiovaskulær sykdom for hver spiseskje 
(10 g) økt inntak av olivenolje (15). Oljen 
som ble brukt i PREDIMED-studien var av 
typen extra virgin. Generelt er olivenolje rik 
på enummetet fett som er mindre utsatt for 
oksidering enn flerumettet fett, men extra 
virgin-varianten er også rik på bioaktive 
stoffer og antioksidanter som polyfenoler, 
phytosteroler og vitamin E. I en tilsvarende 
prospektiv analyse av inntak av nøtter fant 
man at nøttekonsum var assosiert med 
redusert risiko for kardiovasulær og total 
mortalitet (16). Nøtter inneholder som 
olivenolje mye enumettet fett; valnøtter 
inneholder også omega-3 fettsyren 
alfa-linolensyre. I tillegg inneholder 
nøtter fiber, mineraler og andre bioaktive 
stoffer (polyfenoler) som kan tenkes å 
ha gunstige helseeffekter. De eksakte 
mekanismene for hvordan disse 
komponentene kan påvirke 
utvikling av kardiovaskulær 
sykdom, er ikke klarlagt. I 
OmniHeart-studien (The 
Optimal Makronutrient 
Intake Trial to Prevent 
Heart Disease) fant 
man gunstig effekt på 
både lipider (totalko-
lesterol, HDL-kolesterol, 
non-HDL-kolesterol, triglyserider) og 
blodtrykk med økt andel olivenolje og nøtter 
i kostholdet (17). I et utvalg av deltagerne 
i PREDIMED-studien fant man at plasma 
nitrogenoksid (NO) var positivt korrelert 
med urinutskillelse av polyfenol i olje- og 
nøttegruppen. Videre var økningen i NO 
assosiert med redusert systolisk og dias-
tolisk blodtrykk, noe som kan tyde på at 
polyfenolene i den kaldpressede olivenoljen 
og nøttemiksen brukt i studien kan ha hatt 
gunstig helseeffekt gjennom økt biotilgjen-

geligeht av NO og bedret endotelfunksjon 
(18). Et middelshavsbasert kosthold gjen-
nomført som i olivenolje- og nøttegruppen 
i PREDIMED-studien, kan også ha en anti-
inflammatorisk effekt gjennom reduksjon 
i plasmakonsentrasjon av interleukin-6, 
tumor nekrosefaktor- reseptor (TNFR) 60 
og TNFR 80 (19). 

Svaret på spørsmålet om hvordan 
intervensjonen i PREDIMED-studien har 
påvirket lipider i forhold til subfraksjoner 
og for eksempel endinger konsentrasjo-
nen av de mer aterogene små, tette LDL 
ved studieslutt har vi ikke. Det er så langt 
ikke publisert endepunktdata for disse 
variablene eller for vektutvikling i løpet av 
studietiden. Dette vil være avgjørende for å 
få en bedre forståelse av mekanismene.

Middelhavskostholdet  
i praksis
Middelhavskostholdet er på mange 
måter frodig. Dette vises i rådene gitt til 
deltagerne i henholdsvis olivenolje- og 
nøttegruppen i PREDIMED-studien (3). 

Deltagerne ble anbefalt daglig inntak av 
henholdvis 4 ss (1/2 dl) olivenolje eller 1 

håndfull nøttemiks (15 g valnøtter, 7,5 
g hasselnøtter, 7,5 g mandler). Det 
ble lagt vekt på å spise både frukt og 
grønnsaker til minst to måltider per 
dag. Belgfrukter som bønner, kikerter 
og linser samt fisk ble anbefalt 3 gan-
ger i uken. I tillegg ble det anbefalt å 
erstatte rødt kjøtt fra svin og storfe 
med hvitt kjøtt fra kylling. Når det 
gjelder alkohol, var vin i moderate 

mengder (1 - 2 glass) tilatt til 
hovedmåltidet for dem som 
allerede hadde denne vanen. 
Anbefalingene for begrenset 

inntak gjelder stort sett for de 
samme matvarene som vi kjenner fra de 
norske kostrådene (begrens inntaket av 
rødt kjøtt og fete kjøttprodukter, smør, fløte, 
sukker og salt)(20). Det som skiller disse 
anbefalingene er først og fremst mengden 
olje og nøtter som ikke er kvantifisert i de 
norske kostrådene. 

Hovedfokus i PREDIMED-studien var 
matvarebasert; det var helheten i kostholdet 
som var viktig. Man kan si at i olivenolje- og 
nøttegruppene optimaliserte man dette ved 
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å fokusere på økt inntak av den eksklusive, 
kaldpressede olivenoljen og økt inntak av de 
tradisjonelle nøttene. Deltagerne i olje-
gruppen fikk 15 l kaldpresset olivenolje, og 
deltagerne i nøttegruppen fikk 4,7 kg nøt-
temiks delt ut ved hver tre-måneders visitt 
i studietiden. Dette ga rom for litt «ekstra» 
til resten av familien. Både biomarkører og 
kostholdsdata bekrefter at intervensjonen 
i disse gruppene var vellykket. I gruppen 
som fikk fettredusert mat var det derimot  
begrensinger på både dette fettet og 
«sofritoen», som er den tradisjonelle sausen 
laget ved å la olivenolje og løk godgjøre 
seg med tomater på svak varme over tid, til 
smaken kommer skikkelig fram. Smak er en 
viktig ingrediens i middelshavskostholdet. 
Olivenoljen setter smak til grønnsaker og 
belgfrukter som bønner og linser. Fett kan 
redusere tømmings raten i magesekken etter 
matinntak, øke utskillelsen av glukagon-lik 
peptid-1 (21) og kan dermed påvirke mett-
het og apetittregulering. På samme måte 
kan nøtter ha en mettende effekt (22). 
Intervensjonsgruppen ble anbefalt å spise 
nøttene som snacks i løpet av dagen eller 
før siste måltid, for dermed å kunne redu-
sere inntaket til neste hovedmåltid, og med 
dette redusere risiko for vektøkning. Det er 
ikke publisert data for vektutvikling fram 
til studieslutt i PREDIMED-studien, men 
det er verd å merke seg at i denne studien 
fant man risiko reduksjon for kardiovasku-
lær sykdom uten restriksjoner på mengde 
fett fra olivenolje og nøtter. Man fant ingen 
slik risikoreduksjon i LookAHEAD-studien 
(Action for Health in Diabetes) der man 
intervenerte med energirestriksjon i et 
fettredusert kosthold (23). 

Kanskje skal vi ta frodigheten i 
middelshavskostholdet med oss inn i våre 
kostråd til pasienter med risikofaktorer for 
kardiovaskulær sykdom? Kostholdsdata 
fra pasienter med høy risiko for hjerte- og 
karsykdom og lang erfaring som klinisk 
ernæringsfysiolog har vist meg at innta-
ket av olje, nøtter, grønnsaker, belgfruk-
ter og frukt er langt under det som var 
anbefalt i PREDIMED-studien. Erfaring 
fra PREDIMED-studien kan tyde på at vi 
kan gi praktiske råd uten øvre grense når 
det gjelder inntak av disse matvarene 
for optimal helseeffekt av middelshavs-
kostholdet. Utfordringen ligger i å tilpasse 

rådene i forhold til norske mattradisjoner og 
spisevaner. I «Lyon Diet Heart»-studien ble 
intervensjonen tilpasset deltagernes smak 
ved å inkludere en rapsoljebasert margarin 
i tillegg til olivenolje som fettkilde i kosten 
(24). Mennene fra distriktet rundt Lyon 
likte ikke smaken av olivenolje på samme 
måte som spanjolene i PREDIMED-studien. 
Likeledes kan kaldpresset olivenolje være 
mindre smakelig for noen norske ganer. 
Da kan det være en mulighet å inkludere 
alternativer som rapsolje, rapsoljebasert 
margarin og avocado i måltidene i stedet. 
Disse matvarene har ikke vitenskapelig 
dokumentasjon på harde endepunkter, men 
rapsolje inkludert i et nordisk kosthold har 
vist forbedret lipidprofil (25), og avocado 
i et ellers hjertevennlig kosthold har vist 
bedret lipidprofil og redusert konsentrasjon 
av små, tette LDL-partikler (26). 

Oppsummering og 
anbefaling
PREDIMED-studien har vist at et middels-
havsbasert kosthold med daglig inntak av 
kaldpresset (extra virgin) olivenolje eller 
usaltede nøtter reduserte risiko for hjerte- 
og karsykdom med 30 % blant eldre kvinner 
og menn i primærprevensjon. Mekanismene 
er ikke avklart, men risikoreduksjonen for 
det kombinerte endepunktet kardiovaskulær 
sykdom var hovedsakelig drevet av færre 
slag. Ved studieslutt er det rapportert en 
liten, men signifikant senkning i kontormålt 
diastolisk blodtrykk (-1,5 mm Hg i olivenol-
jegruppen og -0,6 mm Hg i nøttegruppen 
versus kontroll). Både den kaldpressede 
olivenoljen og nøttene (valnøtter, hassel-
nøtter og mandler) inneholder blant annet 
bioaktive stoffer som polyfenoler. Disse 
kan tenkes å redusere blodtrykk gjennom 
bedret endotelfunksjon. I tillegg har de vist 
en anti-inflammatorisk effekt. Effekten av 
midddelhavskostholdet i forhold til risiko 
for diabetes var ikke et primært endepunkt 
i PREDIMED-studien, men i en subgrup-
peanalyse fant man 40 % redusert risiko 
for diabetes i olivenoljegrupppen og ingen 
signifikant risikoreduksjon i nøttegruppen. 
Det er ikke rapportert endringer i lipidprofil 
ved studieslutt, og dette vil være viktig for å 
få en bedre forståelse av mekanismene for 
den reduserte hjerte- og karrisikoen.
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Hvis man skal forsøke å overføre 
anbefalingene for det middelshavsbaserte 
kostholdet i PREDIMED-studien til norske 
forhold, er det viktig å huske på at kostråd 
alltid skal individualiseres og ta hensyn til 
smak og kultur. Å endre matvaner tar tid og 
alle små skritt i riktig retning er positive. 

Anbefalinger for et middelshavsbasert 
kostråd:

 y Forsøk å inkludere olivenolje som dres-
sing eller som fett i matlagning hver 
dag. Hvis du ikke liker olivenolje, kan 
du eventuelt variere med rapsolje eller 
rapsoljebasert margarin.

 y Ha gjerne 1 håndfull nøttemiks som et 
daglig mellommåltid. 

 y Forsøk å inkludere salat til lunsj, slik at 
du spiser grønnsaker 2 ganger per dag 
(totalt helst 400 g).

 y Forsøk å spise 2-3 frukt hver dag (600 
g), gjerne som en erstatning for andre 
søtsaker.

 y Inkluder belgfrukter som bønner, linser 
og kikerter i salater eller andre middags-
retter og supper, helst 3 ganger per uke.

 y Spis gjerne fisk og sjømat 3 ganger per 
uke; varier ellers med kylling slik at du 
spiser mindre rødt kjøtt. 

 y Bruk gjerne tomatbaserte sauser med 
olivenolje og løk, i stedet for mer krem- 
og smørbaserte varianter.
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