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FIKK ENERGI: Etter mange år
med lite overskudd og hjernetåke, hentet Elin fram sykkelen
og la ut på lange turer. Nytt
kosthold endret livet hennes.
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Elin (40) la om kostholdet og tok fordøyelsesenzymer:

Ble kvitt mageplager
og gikk ned 20 kilo
Med grundig omlegging av kostholdet ble Elin Falkenhall kvitt både mageplager og
rundt 20 kilo overvekt. Fordøyelsesenzymer som kosttilskudd er til stor hjelp for henne.
TEKST: TONE SOLBERG FOTO: XENIA VILLAFRANCA
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Det er flere år siden Elin, som er
mer enn middels opptatt av
helse, fikk mistanke om at
kroppen hennes ikke produserte
tilstrekkelig av de enzymene
som bidrar til å fordøye maten
på en ordentlig måte. I flere år
led hun av det legene gjerne
kaller irritabel tarm.
Hun kjente seg oppblåst, løs
mage skiftet til hard uten at hun
ante hvorfor, og innimellom
hadde hun betydelige smerter.
De mange legebesøkene
medførte at det ble tatt ulike
tester, men hun fikk aldri
noen diagnose.
Derfor kvalifiserte hun
heller ikke til å få resept på
fordøyelsesenzymer som
tilskudd. Frem til 2011 var
disse reseptbelagt, og forbeholdt
pasienter med påvist svikt
i bukspyttkjertelen.

FJERNET MELK OG MEL
Som så mange med tilsvarende
erfaringer skjønte Elin at hun
måtte ta «skjeen i egen hånd».
Hun leste masse om kosthold og
fysiologi.
Utifra nuvunnet kunnskap
gjorde hun målbevisste
endringer i eget kosthold. Først
sluttet hun med matvarer som
inneholdt laktose. Det vil si at
hun fjernet smør, melk og ost,

men fortsatte å spise yoghurt og
drikke syrnet melk.
Da hun også kuttet ut gluten
og sukker, ble hun veldig mye
bedre.
Som erstatning for korn og
mel brukte hun quinoa,
boghvete, hirse, mandelmelk og
andre typer nøttemel. I tillegg
sørget hun for å få i seg
ananaskjerner og artiskokker
som hun visste er naturlig rike
på enzymer.
– Det hele var tidkrevende og
komplisert, men jeg opplevde at
det var verdt det, sier Elin entusiastisk. – Jeg kjente meg så bra.
Det nye kostholdet ga meg en
ny form for energi.
Elin forteller at hun etter
mange år med lite overskudd og
hjernetåke, hentet frem sykkelen
og la ut på lange turer. Hun
kjente seg på alle vis mer våken
og tilstede.
Og uten at hun tenkte særlig
over det, hadde hun i løpet av
cirka to år gått ned rundt
20 kilo.

KOKKEKJÆRESTE
For seks år siden skjedde det
som forstyrret Elins strenge
kostholdregime: Hun traff
spanske Alex, som hadde tatt
kokkeutdannelse i Paris og nå
jobbet som kokk i Oslo. Han

«Det nye kostholdet ga meg en ny
form for energi.»

MYE GRØNT OG RÅTT: Elins kosthold består av mye
grønt, og en god del rå grønnsaker, som gir viktige
fordøyelsesenzymer. Hun tar også tilskudd.

både inviterte henne ut på
restaurant og hjem til seg selv.
Hun ble servert de deiligste
retter. Da var det ikke enkelt å
være striks i matveien. Som hun
litt frydefullt minnes:
– Jeg hadde jo lyst til å bli
kjent med ham. Det passet
dårlig å pirke i maten og opplyse
om at jeg verken tålte det ene
eller det andre.
Elin fant en løsning i helse-

kostbutikken hvor hun selv
arbeider. Riktignok har hun en
bachelorgrad i byutvikling fra
Universitetet i Tromsø, men
bijobben som bidro til å finansiere studiene, er blitt arbeidet
hun brenner for. Da Elin møtte
Alex, var fordøyelsesenzymer
i salg både i helsekost og på
apotek.
– Jeg vil nesten si at
tilskuddet reddet både magen
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GURU: Lege Berit
Nordstrand har fokus
på fordøyelsesenzymer i sine kostholdsanbefalinger.

Fakta om
fordøyelse

Fordøyelsesenzymer
produseres først og
fremst i bukspyttkjertelen. Uten
fordøyelsesenzymer
kan ikke kroppen
absorbere og bryte ned
næringsstoffer fra maten
og levere næring til hele
kroppen. Symptomer på
mangel av fordøyelsesenzymer er blant annet
matintoleranse, allergi,
tretthet, luft i magen
og generelt dårlig
fordøyelse.
Fordøyelsesenzymer
er å få kjøpt som
kosttilskudd på apotek
og i helsekostforretninger.
På apotek: Creon 10
000. I helsekost: Super
Digestaway fra Solaray
og SHIFT SuperZym.

«Første steg er å
tygge maten
mer grundig.»
Lege Berit Nordstrand
og kjærligheten, sier Elin spøkefullt. – Der og da var det viktig å
kunne nyte og sette pris på
oppvartningen jeg fikk.
Etter tre års samboerskap er
hverdagskostholdet til Elin og
Alex tilpasset det hun tåler å
spise, og som også han opplever
at gir ham mer energi.
Elin mener boksen med
fordøyelsesenzymer gir henne
en frihet som hun tidligere ikke
hadde. Hun setter pris på av og
til å kunne spise en croissant
eller smørbrød når hun er på
kafé. Og hun trenger ikke lenger
ta med egen mat eller takke nei
til det hun normalt ikke tåler,
når hun er invitert som gjest.
– Ikke minst er det deilig å ha
et slakkere forhold til hva jeg
kan spise når vi er på ferie.

– TYGG MATEN BEDRE
Fordøyelsesenzymer er ifølge
lege Berit Nordstrand gode
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hjelpere som ikke så mange
kjenner til.
At en betydelig del av befolkningen har for lite fordøyelsesenzymer, og derav magetrøbbel, har ifølge Nordstrand
flere forklaringer. Den første er
den enkleste av dem alle, nemlig
at kroppen med årene selv
produserer mindre av det
meste, inkludert fordøyelsesenzymer.
– Naturens gang er at vi eldes
innvendig i samme tempo som
det ytre. Konklusjonen er at vi
som eldre også må bli mer
bevisst på hvordan vi selv kan
produsere flere fordøyelsesenzymer, og få i oss tilstrekkelig
gjennom kostholdet. Første steg
er å tygge maten mer grundig,
sier livsstilslegen.
– Spyttet inneholder fordøyelsesenzymer som ikke får
mulighet til å virke når vi ikke
tygger maten skikkelig. Fordi vi

mennesker har et kortere mageog tarmsystem enn andre
pattedyr, er vi fullstendig
avhengige av at fordøyelsen
starter i munnen. Ideelt sett bør
vi tygge hver eneste bit 25–30
før vi svelger. Ingen av oss
gjør det.

SPIS MER RÅ MAT
Årsak nummer to til mangel på
enzymer er at vi spiser for lite rå
mat. Fordøyelsesenzymer tåler
oppvarming dårlig. Erfaring og
forskning viser at enzymer i
maten tåler varmebehandling
opp til 49 grader.
– Enzymene er altså virksomme, eller levende, i rå
tilstand, forklarer Nordstrand. –
Dersom maten varmes opp til
mer enn 49 grader, ødelegges
peptidenes tredimensjonale
struktur, og enzymene er ikke
lenger aktive. Når du spiser lite
rå, enzymrik mat, må kroppen

klare seg med sine egne fordøyelsesenzymer. Har du for lite
enzymer, blir halvfordøyd mat
dumpet ned i tykktarmen, der
den blir fermentert av tarmbakterier. Maten blir ufullstendig
fordøyd, og resultatet kan bli
prompegass og gjerne løs,
gråaktig, illeluktende og skummende avføring.

MANGEL PÅ SYRE?
Med årene blir også magesekkens evne til å produsere nok
magesyre redusert. Dette er
ifølge Nordstrand en tilstand
som er svært vanlig, men ikke
så kjent. På fagspråket heter
den hypoklorydri. Tilstanden
forverres ved at mange trendy
dietter anbefaler betydelige
inntak av vann til maten, noe
om kan utvanne magesyren,
svekke «syrelåsen» og endre pH
slik at fordøyelsen og næringsopptaket svekkes. Nordstrands
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Slik får du mer enzymer
●●Tygg maten lenge: 25–30
tygg er optimalt.
●●Spis mer av maten rå og
melkesyregjæret/fermentert.
Legg gjerne nøtter, frø og
belgfrukter i bløt over natten.
Grønne spirer er fulle av nyt-

råd er drikke et glass vann tilsatt
eplesideredikk, eller presset
sitron, i forkant av måltidene for
å opparbeide en «syrelås».
– Føler du deg stinn etter å ha
spist et kjøttmåltid, kan
problemet være at du produserer for lite magesyre, påpeker
Nordstrand. – Du kan også få
halsbrann eller svie øverst i
magen, altså de samme symptomene som for mye magesyre gir.
Mange som tror at de har for
mye magesyre, og tar syrenøytraliserende medikatementer,
kan ha det motsatte problemet
– altså for lite magesyre. For lite
magesyre svekker fordøyelsen
ved at enzymene ikke virker like
godt ved feil pH.

TEST HOS FASTLEGEN
Selv om det beste bidraget til
bedret fordøyelse og mer

tige enzymer.
●●Drikk et glass vann med rå
eplecidereddik før hvert måltid for bedre magesyreregulering.
Kilde: Lege Berit
Nordstrand

rikholdig enzymvirksomhet er
å sikre seg mer rå og levende
mat, har Nordstrand i prinsippet ikke motforestillinger
til å få litt drahjelp fra
fordøyelsesenzymer som
kosttilskudd.
Hun forklarer:
– Du kan få testet om du har
nok fordøyelsesenzymer hos
fastlegen ved å ta en avføringsprøve som heter elastase 1.
Elastase 1 er en av flere
proteaser som lages i bukspyttkjertelen, og prøven anses som
en god markør på bukspyttkjertelens funksjon. Har du
ofte problemer med oppblåsthet
og løs mage, er det en fornuftig
prøve å få tatt. Viser det seg at
du har mangel på fordøyelsesenzymer, kan du ta tilskudd. Disse
finnes reseptfritt både på apotek
og i helsekost.

GOD HJELPER:
Eplesideredikk
er en god
hjelper for
fordøyelsen.

GOD HJELPER: Litt sitron i et
glass vann kan være lurt å
drikke før måltidet.

GOD HJELPER: Fermentert mat som
kål og andre grønnsaker gir kroppen
gode enzymer.

– Mange trenger tilskudd
Som terapeut har Irene Korsmo i en årrekke anbefalt fordøyelsesenzymer
som kosttilskudd til mange av sine pasienter.
– DET ER KANSKJE det

enkeltproduktet jeg er mest
glad for at er blitt reseptfritt,
sier Irene Korsmo.
Hun har lang fartstid som
akupunktør og homeopat, og
jobber nå ved Eureka Kiropraktikk i Sandvika. Hun
forteller at hovedtyngden av
hennes pasienter kommer
nettopp på grunn av
mage-tarm-problematikk.
– Tidligere anbefalte jeg
pasienter å kjøpe fordøyelsesenzymer i Sverige, røper hun.
– Det er tilskudd som har
hjulpet mange. I starten kan

det også være lurt å ta litt
større dose enn det som står
på forpakningen, som to til tre
i døgnet i stedet for én.
Også Korsmo kan fortelle at
mange forveksler det som kan
være mangel på enzymer med
overskudd av magesyre.
– Et kosthold bestående av
store mengder kornvarer og
sukker kan for mange føre til
gjæring i magen – og sure
oppstøt. Det å ta magesyrehemmende medikamenter,
som mange gjør, vil på sikt
bare forsterke fordøyelsesplagene, samtidig som det redu-

serer opptaket av viktige
næringsstoffer som B12,
forklarer hun.
Et tilskudd av fordøyelsesenzymer bør suppleres med
kostendringer. Først og fremst
gjelder det å få i seg mat som
inneholder aktive enzymer.
Som eksempler nevner
Korsmo rå grønnsaker, gravlaks, rakfisk, kaldrøkt fisk,
gammelost, pultost og gjerne
annen fermentert mat.
– Jo bredere utvalg av
matvarer uten varmebehandling, jo mer enzymer får vi
tilført. Slik mat vil også stimu-

GIR RÅD FOR FORDØYELSEN:
Homeopat Irene Korsmo.

lere produksjonen av egne
enzymer, konkluderer hun,
men legger til:
– Fra og med 50-60-årsalderen er det mange som
likevel ikke produserer nok av
magesyre og fordøyelsesenzymer til å klare seg uten
tilskudd. Spesielt tunge kjøttmiddager kan skape
problemer.
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