GRATIS NETTKURS!

NETTBASERT
KOSTHOLDSKURS
For brukere og pårørende innen rus og
psykisk helse

A-LARM BRUKER OG PÅRØRENDE ORGANISASJON
En enkel måte å få grunnleggende kunnskap om ernæring, gode
rutiner, lære om måltidenes sosiale rolle, og betydningen
av et sunt kosthold i rehabiliteringsprosessen.

Kurset er en del av A-larmskolen.

12 UKERS
KOSTHOLDSKURS
PÅ NETT
Enkle og informative
videosnutter og valgfrie små
oppgaver - nye hver uke!

Lær om et sunt og næringsrikt kosthold!
Få matglede og mestringsfølelse over
det å lage sunn og næringsrik mat.

I løpet av 12 uker vil du lære om:
Hva er et sunt kosthold?
Dagens ulike måltider
Kosthold og hverdagsmestring
Kosthold og fysisk helse
Kosthold og psykisk helse
Matens sosiale betydning
Kosthold i en tilfriskningsprosess
Hvordan lage enkle, næringsrike og
gode måltider

Ønsker du å ta kurset?
Scann QR-koden og
registrer deg i dag!

Eller besøk:
www.nbkv.mykajabi.com
Kurset er gratis!

KOSTHOLDETS BETYDNING FOR

FYSISK HELSE

Vår fysiske helse påvirkes i stor
grad av hvordan vi spiser. I kurset
lærer du om hvordan et næringsrikt
og variert kosthold kan styrke ditt
immunforsvar, redusere faren for
livsstilssykdommer, regulere vekt,
og bidra til en sunn og sterk kropp.

KOSTHOLDETS BETYDNING FOR

PSYKISK HELSE

Hva vi spiser påvirker også hvordan
vi føler oss og hvordan hjernen
fungerer. I kurset lærer du om
effektene av et sunt kosthold for
mentale funksjoner og følelser, og
hvordan du kan spise for å styrke
din psykiske helse. Kurset har også
fokus på hvordan mat knytter
mennesker sammen.

Ytterligere informasjon om kostholdskurset:
Mari Røsland
Prosjektkoordinator
mari@a-larm.no / 907 35 942

«TAKKET VÆRE A-LARM HAR JEG
FÅTT EN FØLELSE AV TILHØRIGHET
OG ET VELDIG GODT NETTVERK MED
GODE FLOTTE TILBUD.»

A-larm tilbyr trygge sosiale fellesskap for brukere og pårørende
innen rusfeltet.
Vi fokuserer på selvhjelp, personlig utvikling og ny kunnskap.
Åpent hele året inkludert helger og ferietid/helligdager
Grupper ledes av personer med egenerfaring
Våre tilbud er gratis

Erfaring og fag på samme lag
Se tilbud: www.a-larm.no

E-post: post@a-larm.no | Telefon: 454 23 454
a-larm.no | facebook.com/alarm.norge
Region Agder facebook.com/alarm.agder
Region Rogaland facebook.com/alarm.rogaland
Region Vestland facebook.com/alarm.vestland
Region Vestfold og Telemark facebook.com/alarm.vestfold.telemark
Region Viken Region facebook.com/alarm.viken
Region Trøndelag facebook.com/alarm.trondelag
Region Oslo facebook.com/alarm.oslo

