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Mat – til glede og bekymring
Vil du vite mer om dine produkters 
innhold og sammensetning og mer om 
hvilke virkninger de har på helse? 

DBG AS har et nettverk av eksperter 
som kan hjelpe deg med 

• planlegging og rådgivning

• gjennomføring av studier

• analyser

• kurs

© Fotofil.no/Eli Berge

DBG AS ble etablert av professor Christian A. Drevon i 
2004 med følgende mål:

Å drive helsefremmende arbeid ved å skape og formidle 
ny kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og 
helse.



Rådgivning eller praktiske studier

Det er et økende behov for ny viten om 
sammenhengen mellom kosthold og helse. 
Innhold og sammensetning av maten vi spiser viser 
seg å ha større innvirkning på vår helse enn man 
trodde tidligere. 

DBG AS har et nettverk av dyktige fagpersoner 
med lang erfaring fra sentrale forskningsmiljøer, 
industri og helseforetak. Vi kan ta på oss 
planlegging, oppsett og gjennomføring av 
intervensjonsstudier eller andre studier rundt  
bestemte næringsstoffer eller ingredienser.

I samarbeid med oppdragsgiver, skreddersyr vi 
opplegg som kan gi svar på kundenes 
problemstillinger. Vi har spesielt god kompetanse 
innenfor fett, antioksidanter og vitaminer, samt 
diabetes, metabolsk syndrom, osteoporose, kreft og 
hjerte-karsykdommer, og vi har nært samarbeid 
med flere høy-spesialiserte analyselaboratorier.

Praktisk gjennomføring
De oppgaver DBG AS tar på seg, samt honorar og 
betalingsbetingelser, avtales i en skriftlig kontrakt mellom 
DBG AS og kunden. 

DBG AS kan foruten rent ernæringsfaglige oppgaver påta 
seg diverse administrative oppgaver i forbindelse med 
gjennomføringen av de avtalene som inngås.

DBG AS kan også bidra med
Planlegging og gjennomføring av kurs vedrørende 
levevaner og helse

Foredrag om kosthold og livsstil generelt

Produktutvikling  i næringsmiddelindustrien

Utarbeidelse eller oversettelse av tekster til bruk i 
markedsføring og opplæring

Rådgivning 

Kurs

Litteraturstudier

Intervensjonsstudier

Analyser


