
SUPERMAT FOR FORDØYELSEN!
Disse matvarene er supermat for fordøyelsen. I tillegg til at de er mageregulerende, 
bidrar de også til å bekjempe ugunstige bakterier i hele tarmsystemet.
En av måtene denne maten bekjemper bakterier, virus, sopp og biofilm på, er gjennom 
de viktige enzymene prolinaser, som de er spesielt rike på.
Spesielt prolinrike matvarer er papaya, ananas, fiken, kiwi, ingefær og galangal.

Disse proteasene heter papain i papaya, bromelain i ananas, ficin i fiken, actinidin i kiwi, GP-I 
and GP-II i ingefær (I) og galanin i galangal (rot som ligner litt på ingefær). 
For at disse prolinasene skal ha full effekt er det viktig at de ikke varmebehadles for mye, de 
skal helst ikke varmes over 67 grader for da mister de sin struktur og funksjon. 
Alle plantene enzymene fra denne maten har litt forskjellig funksjon, det vil si at de klipper opp 
proteinkjedene (som vi får fra proteinrik mat) på forskjellige steder, til forskjellige aminosyrer, di- 
og tripeptider som vi kan fordøye å nytte oss av proteinene vi spiser. 

Har du reist i sydligere strøk, særlig i Asia har du sikkert opplevd at disse matvarene er vanlige 
å ha i nesten enhver rett som serveres, enten det er morgen, middag eller kveld. Dette er slett 
ikke tilfeldig, siden de har en klar stimulerende og beskyttende funksjon. 

Vi mennesker danner ikke selv enzymet prolinase, og dette utnytter bakteriene i tarmsystemet. 
Mikrobene har en evne til å “kle” seg med en protein- og sukkeraktig “hinne" for ikke å bli brutt 
ned av våre enzymer i magen. Studier viser at bromelain i ananas bekjemper streptokokker 
godt, ananas og ingefør sammen kan ha en viss effekt på MRSA stafylokokker. Bromelain ser 
også ut til å ha gunstig effekt i nedbrytelsen av biofilm dannet av avfall fra bakterier og sopp. 
Det forskes også på proteasenes effekt på virus som herpes (CMV) og borelia, siden disse også 
dekker seg med et skall av proteiner og sukkermolekyler. 

Gurkemeie er også godt kjent for sin antiinflammatoriske effekt på grunn av sin sterke 
antioksidant curcummin, men det ser også ut som om det er enzymer involvert også her, siden 
gurkemeie har god effekt i avgiftningsprosesser i leveren (hvor det i studier er sett at gurkemeie 
øker UDPGT enzymaktiviteten i fase 2, (II). 

PROLINASE
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Du trenger sånn sirka: 

1/4 papaya i biter 
1 tykk skive ananas i biter med kjernen (den inneholder aller mest bromelain enzym) 
1/2-1 cm ingefær grovhakket (hvor mye du liker må du prøve deg litt frem med) 
1/2-1 kiwi 
1-1,5 dl juice av fersk presset appelsin med fruktkjøtt eller eple, lime og ingefærjuice som du 
kan få kjøpt ferdig eller presser selv.  
Hvis du vil ha en smoothie med litt mindre sukker og mer fett, bytter du appelsin/eple/lime juice 
med kokosmelk, gjerne med litt presset lime. Kokos er også supermat for tarmen og bidrar også 
til å bekjempe bakterier og sopp. Du kan også blande halvparten av hver av drikkene. Andre 
juce alternativer kan være drue eller ananas juice. 

Dette er nok til en stor og god smoothie porsjon. Hvis du vil ha den som et måltid anbefaler jeg å 
ha i ca. 20g med proteinpulver fra en god kilde som fra myse (om du tåpler melkeprotein) eller 
fra erter som inneholder alle de essensielle aminosyrene. 

Ha alt sammen i en blender og bland godt. På toppen kan du ha noen frø fra papayaen som er 
veldig gode mot forstoppelser. Bare tygg de i deg, selv om de ikke smaker så godt. 

Du må bruke fersk frukt, ikke fra boks, så hvis du ikke får spist en hel ananas og papaya før de 
blir gamle, så rens de og skjær de i biter og frys de ned i posjonsposer, så har du alle 
ingrediensene klare i en fei neste gang du skal lage denne superdeilige smoothien.

SUPER DUPER -
FORDØYELSES 
SMOOTHIE!
Hvis du lager denne smoothien på 
ferskpresset appelsinjuice, hvor du tar med 
fruktkjøttet vil denne drikken inneholde ca. 
250 mg med C-vitamin og dekke ditt daglige 
behov. 
Staten anbefaler daglig inntak på 75 mg.
Kroppen kan nytte seg av opptil 250 mg pr, 
dag, Derfor kan mer enn 75mg hver dag kan 
være gunstig, særlig hvis du stresser litt (eller 
mye) og utsettes for forurensning og 
forskjelllige giftstoffer i hverdagen, slik de 
fleste av oss gjør.
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