
t i l
i r r i t a be l  t y k t a rm

DIÆTIST TRACY PARKER
OPSKRIFTER AF SARA LEWIS

Irritabel tyktarm findes hos 1 ud af
5 personer. At vælge den rigtige
kost kan give en utrolig lindring
af symptomerne. 
• Ekspertviden om hvad symptomer og årsager er

for irritabel tyktarm

• Ideer til enkel kost og livsstil, som lindrer
symptomerne på irritabel tyktarm

• Her finder du 50 lækre opskrifter og gode
ernæringstips, som gør det nemt at spise det
rigtige

Tracy Parker er diætist og har brugt mere end 15 år på at
arbejde med mennesker, som lider af irritabel tyktarm. Heraf
tilbragte hun seks år som forskningsdiætist på Addenbrook's
Hospital i Cambridge, hvor hun studerede irritabel tyktarm

atelier
K

ogebog til irritabel tyktarm
Omslagfoto
© Octopus Publishing Group Ltd/William Lingwood

9 788778 576460

ISBN 87-7857-646-6ISBN-978-87-7857-646-0

K o g e b o g

www.atelier.dk



Kogebog til
irritabel tyktarm

Tracy Parker     opskrifter af Sara Lewis



First published in Great Britain in 2007 by
Hamlyn, a division of Octopus Publishing Group Limited

Copyright © Octopus Publishing Group Limited 2007  
Copyright © Forlaget Atelier, Søborg 2007

Oversat af Merete Klinkvort

Alle rettigheder forbeholdt

ISBN-978-87-7857-646-0

ADVARSEL
Mennesker med allergi bør undgå opskrifter indeholdende
nødder eller dele af nødder. Udsatte mennesker bør undgå
retter med rå eller let tilberedte æg.

Hvis du skal undgå hvede og gluten, er det bedst at tjekke
ingredienserne på fødevarer som sennep og
bouillonterninger inden brug. Der er desuden visse former
for majsmel, der indeholder hvede for at holde
konsistensen, så læs deklarationen omhyggeligt.

Mange af opskriftene kan tilpasses en diæt med højt eller
lavt fiberindhold ved at bruge brune eller hvide ris, pasta
og mel eller med forskellige kombinationer af grønsager.
Nogle opskrifter kan tilpasses mælkefri diæt ved at erstatte
komælksprodukter med sojamælk og andre sojaprodukter.

Salt er en del af vores næringsbehov. Mængderne her i
bogen dækker kun tilsat salt, når der er angivet en bestemt
mængde i opskriften.

Næringsindholdet er angivet pr. portion i hver opskrift.

Det er ikke hensigten med bogen at erstatte medicinsk
behandling efter direkte anvisning af en læge. Inden du
går i gang med at ændre på din livsstil, bør du konsultere
din læge. Råd og vejledning i bogen er forsøgt gjort
nøjagtig og aktuel på trykketidspunktet. Hverken forfatter
eller udgiver kan gøres ansvarlig for fejl eller udeladelser,
som kan forekomme.

Ovnen skal forvarmes til den angivne temperatur. Hvis du
bruger varmluftovn, skal brugsvejledningen følges mht. tid
og temperatur. Grillen skal også være forvarmet.

Se alle bøgerne på 

www.atelier.dk
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I det etablerede sundhedsvæsen kender man ikke årsagen til
irritabel tyktarm. Symptomerne skyldes ofte flere faktorer. Læger
kan stadig ikke helbrede irritabel tyktarm, men der er masser af
forskellige måder at håndtere tilstanden på. 
En god begyndelse er at skræddersy en kost, der passer til dine
symptomer. Det er dog ikke alle, der får det bedre af en

kostforandring, og hvis dine symptomer vedbliver, er det bedst
at søge læge.

Irritabel tyktarm er en meget almindelig tilstand i tarmen,
og man mener, at ca. en ud af fem voksne i vestlige lande
lider af den. Mennesker i alle aldre kan få irritabel tyktarm,
men det er mest almindeligt i 20-40 års alderen, og kvinder
har dobbelt så stor risiko som mænd.

indledning



hvad er irritabel tyktarm?
Irritabel tyktarm beskrives medicinsk
som en funktionel tarmsygdom. Det vil
sige, at man ikke kan finde nogen
specifik årsag til en patients symptomer
efter en lægelig undersøgelse, men kun
konstatere at tarmen fungerer unormalt.
Symptomer
Den vigtigste del af diagnosen irritabel tyktarm er, at
personen har lidt af mavesmerter eller ubehag i mindst
12 uger (ikke nødvendigvis sammenhængende) i de
seneste 12 måneder. Desuden skal to af de her nævnte
tre symptomer findes:

! Lindring af smerter eller ubehag efter afføring
! Ændret afføringsmønster - flere eller færre

afføringer
! Ændret konsistens af afføringen - løsere eller

hårdere afføring

Ledsagende symptomer
Der er endnu en gruppe symptomer, som understøtter
diagnosen, og der skal forefindes to eller flere af dem i
mindst 25% af tilfældene eller dage, hvor man mener at
have tilstanden. Disse ledsagende symptomer er:

! Ændret afføringshyppighed: flere end 3 afføringer
om dagen eller færre end 3 afføringer om ugen.

! Ændret afføringsform: løsere eller vandigere,
klumpede eller kugleformede afføringer

! Ændret afføringsmåde: anstrengelse for at få
afføring eller en følelse af ikke at være færdig
(ufuldstænding tømning)

! Afføring med slim
! Oppustet mave eller udspilet  tarm

Ud over de ovennævnte symptomer klager mange
mennesker  med irritabel tyktarm ofte over luft i maven
(flatulens), dårlig fordøjelse eller halsbrand, kvalme,

"Selvdiagnose af irritabel
tyktarm kan ikke tilrådes.
Inden der stilles en
diagnose, er det vigtigt,
at en læge udfører de
rigtige undersøgelser "

6 indledning

ANDRE TILSTANDE MED
LIGNENDE SYMPTOMER

" Divertikulitis

" Galdesten

" Dårlig optagelse af galdesalte

" Mikroskopisk tyktarmsbetændelse

" Kronisk træthedssyndrom

" Cøliaki

" Kronisk tyktarmsbetændelse
(Crohn's sygdom eller ulcerøs colit)

" Tarmkræft
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hovedpine, vedvarende træthed og øget
vandladningstrang. Kvinder kan have smerter ved
samleje.

Er det irritabel tyktarm?
Det frarådes at stille diagnosen selv. Inden der kan stilles
en diagnose, er det vigtigt, at en læge udfører relevante
undersøgelser og tests. Det er, fordi der er mange
andre, mere alvorlige tarmtilstande, som har lignende
symptomer. Yderligere undersøgelser kan være
nødvendige, hvis der findes et af følgende symptomer:

! Nyligt, uforklarligt vægttab
! Blødning fra endetarmen
! Blodmangel
! Feber
! Symptomer der indtræffer efter 50 års alderen
! Gentagen opkastning
! Familiær tyktarmskræft, Crohn's sygdom,

tyktarmsbetændelse eller cøliaki



mulige årsager til irritabel tyktarm

8 indledning

Der er mange forskellige teorier om
årsagerne til irritabel tyktarm, og der er
næsten lige så mange ideer om, hvordan
tilstanden skal behandles. Man mener, at
de vigtigste årsager er anfald af bakteriel
mave-tarmbetændelse, brug af
antibiotika, stress, ængstelse og andre
psykologiske faktorer, unormal tarm -
bevægelse, overfølsom tarm, menstrua -
tionscyklus hos kvinder samt kost.

Post-infektiøs irritabel tyktarm
Hos nogle mennesker med irritabel tyktarm kan der være
en sammenhæng mellem starten på tilstanden og
forudgående mave-tarminfektion eller gastroenteritis,
f.eks. salmonellaforgiftning. Forskning har vist, at menne -
sker med alvorlig gastroenteritis er næsten 12 gange
mere udsatte for at udvikle irritabel tyktarm end andre
mennesker. Man ved ikke helt hvorfor, men det kan
måske skyldes forandringer i personens normale bakterie -
flora i tarmen og andre, mindre forandringer i selve tar -
men. Denne tilstand kaldes post-infektiøs irritabel tyktarm.

Antibiotika
Menneskets tarm indeholder milliarder af bakterier. Der
findes flere hundrede forskellige typer, nogle af dem er
gode for helbredet, hvorimod andre er sygdomsfrem -
kaldende. Under normale omstændigheder lever disse
bakterier i harmoni med hinanden og er uproblema -
tiske for individet. Men en omgang antibiotika mod en
bestemt infektion kan også dræbe de gode
tarmbakterier. Det medfører en ubalance, som kan
resultere i symptomer som diare, luft i maven, smerter
og udspiling.

"Læger ved ikke, om
stress kan forårsage
irritabel tyktarm, men
symptomer på
irritabel tyktarm kan i
høj grad gøre folk
stressede".
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Stress og bekymringer
Mange mennesker har erfaret, at stress eller bekymringer
udløser irritable tyktarm hos dem, og i nogle tilfælde
hænger tilstanden sammen med ændringer eller om vælt -
ninger i deres liv, f.eks. flytning, nyt arbejde, giftermål eller
påbegyndelse af studier. Andre hændel ser kan være
problemer i parforhold, tab samt fysisk eller seksuelt
misbrug. Stress har vist sig at øge den hastighed, som
affaldsstoffer bevæger sig gennem tyktarmen (colon) og
dermed hyppigheden af afføringer. Stress udløser også
kemiske stoffer i kroppen, som stimulerer tyktarmen og
giver smerter. Lægerne ved ikke, om stress i sig selv kan
udløse irritabel tyktarm, men symptomerne på irritabel
tyktarm kan i høj grad gøre folk stressede, især hvis deres
symptomer er hyppige og ubehagelige. Nogle mennesker
med irritabel tyktarm har også psykiske sygdomme.

Unormale tarmbevægelser og overfølsomhed
Forskning viser, at hos nogle mennesker med irritabel
tyktarm bevæger affaldsstofferne sig langsommere eller
hurtigere end normalt. En langsommere tarmperistaltik
kan resultere i forstoppelse, og en hurtigere bevægelse
kan medføre diare. Der er også tegn på, at mennesker
med irritabel tyktarm er mere følsomme for ubehag i
tarmen end andre mennesker. Der forskes også i,
hvordan hjernen reagerer på smerte eller kommende
smerte, for noget tyder på, at denne funktion ikke er
normal hos mennesker med irritabel tyktarm.

Menstruationscyklus
Symptomerne på irritabel tyktarm kan påvirkes af den
ændring i hormonspejlet, som indtræffer ved menstrua -
tionen. De fleste kvinder bemærker en forandring i
afføringsmønstret under menstruation. Det er ikke mere
almindeligt ved irritabel tyktarm, men det kan have større
virkning. Som ved visse menstruationsforstyr relser kan
kæmpenatlys hjælpe på nogle af symptomerne.

"Motion stimulerer
kroppen til at
producere substanser,
endorfiner, som giver
velbehag og
reducerer stress".




