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Bananer, karto!elmos og cola. Mange tricks er prøvet, når først 
en tarminfektion har meldt sin ankomst på feriedestinationen 
sydpå. Nogle gange virker cola, andre gange vil man bare være 
alting foruden, for colibakterierne fra det fremmede køkken gi-
ver kvalme og mavekneb med kolikagtige smerter. Det skærper 
bestemt ikke appetitten, og kroppen beder da også om a"ast-
ning, så den koncentrerer sig om afgiftning af de lange tarme 
frem for mere mad fra oven. 

Tag Garpro med i tasken
Hvidløg og mælkesyrebakterier har efterhånden været kendt i 
årevis for at have en gunstig e!ekt på tarmene, og i kombination 
giver de en helt særlig e!ekt: Hvor hvidløgets indhold af allicin 
dræber de fremmede indtrængere, vil mælkesyrebakterierne 
beklæde den sarte tarm, så den lettere kan komme ovenpå igen 
efter et bakterielt angreb.
Det er en to-i-en løsning, som ikke kun kan bruges, når først 
uheldet er ude, men også kan hjælpe med at forebygge, at du 
overhovedet kommer i den pinagtige situation.

Brug den stabile allicin
Det aktive stof i hvidløg er allicin, og laboratorieforsøg og kli-
niske studier viser, at det netop er af vital betydning, at man 
får det i en koncentreret og stabil form, så allicinen kan nå at 
gøre sin virkning gennem de lange tarme og ikke blive omdan-
net og nedbrudt til ikke-virksomme sto!er allerede i mavesæk 
og tyndtarm.

Fremmede himmelstrøg, fremmede bakterier
Det behøver ikke altid at være et spørgsmål om hygiejne på de 
restauranter, du besøger. Bu!eter er et sandt mekka for bakte-
rier, men også de fremmede bakterier, som #ndes i de eksotiske 
egne, kan være en udfordring for de danske tarme. 

Hvis uheldet er ude
Søg læge, hvis du er i tvivl om symptomerne, og især hvis det 
er børn. Drik rigeligt med væske, to til tre liter er nødvendigt 
pga. varmen og de vandige diareer. Cola, bananer, rå havregryn 
og karto!elmos kan lindre.

Øv, få ugers ferie sydpå og det hele ødelagt af en lillebitte colibakterie,  
der i løbet af få timer udvikler sig til en kaskade af toiletbesøg. 
Det vil alle vel gerne være foruden, og hvorfor så ikke forebygge hjemmefra.

Feriemave!
Af Marianne Palm

Mælkesyrebakterier kan du ikke sådan bare spise dig til
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