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Serotonin, mikroflora och probiotika 
 
Serotonin är en kroppsegen biogenisk substans som kroppen själv bildar och som verkar i 
nervsystemet. Ca 90 % av människans serotonin finns i mag-tarmkanalen där det reglerar 
tarmrörelser. Resten används i huvudsak som mättnadssignal i hjärnan och som tillväxtsignal 
i kroppen.  
 

Serotonin används som signalsubstans och binder till serotoninreceptorer. Signalsubstanser 
som serotonin hjälper oss att koppla av. Först vid tillräckliga nivåer kan vi njuta av mental 
och känslomässig balans.  
 

När maten kommer ner i tunntarmen får den tarmen att spännas ut, vilket får 
enterokromaffina celler att utsöndra serotonin som får tarmen att dra ihop sig runt födan. 
Mikrofloran spelar en oerhört viktig roll i produktionen av serotonin och bidrar också till att 
bryta ned vår mat så att vi kan smälta den och producera B-vitaminer, vitamin K, och 
kortkedjiga fettsyror som är livsviktiga för att immunförsvaret och nervsystemet ska fungera. 
 

De hjälper oss att höja vårt PH-värde, genom att alkalisera vårt blod (göra det mer basiskt) 
via mineraler från maten som har som uppgift att ge näring åt våra celler och skapa en miljö 
där skadliga bakterier, virus, jäst och parasiter inte kan frodas. De minskar även överskott på 
socker från vår kost så att det inte kan skada oss, reducerar vårt sockersug och minskar risk 
för sockerrelaterade sjukdomar som t.ex. candida.  
 

Om vi har brist på ett visst mineral som t.ex. kalcium, så kan mikrofloran ändra andra former 
av mineraler såsom kiseldioxid till det mineral som vi behöver. De kan även förändra skadliga 
ämnen, såsom giftiga biprodukter från osmälta proteiner, kemikalier och tungmetaller till 
ämnen som är nyttiga för kroppen.  
 

Därav omnämns de ofta som alkemister. Utan detta friska ekosystem blir vi undernärda, 
förgiftade, känslomässigt stressade och sjuka i form av symptom som sätter sig ute i 
kroppen. Serotonin kräver magnesium för sin känsliga balans mellan utsläpp och cellernas 
mottagning i hjärnan. Depression kan således relateras till magnesiumbrist. 
 

Donna Gates är en av allt fler kost experter som anser att autism i huvudsak är en 
tarmrelaterad sjukdom och att det enda sättet att bota dessa barn är att återställa kroppen 
till ett sunt inre ekosystem. Som vuxna gynnas vi av god tarmflora genom att vi kan återställa 
balansen, bota sjukdomar, bromsa vårt åldrande och därmed uppnå vår fulla potential. 

Traditionella kulturer från hela världen har använt sig av probiotikarika livsmedel (pro = för, 
bio = liv) i sin kosthållning och då främst genom den jäsning som människorna rutinmässigt 
genomförde innan vi fick kylmöjligheter. Dessa groddade, jästa, fermenterade och odlade 
livsmedel innehåller livgivande mikroflora som har närt och skyddat människorna genom 
tiderna. 
 

Nutritionisten Sally Fallon beskriver i sin bok "Nourishing Traditions" hälsofördelarna som 
gamla livsmedel kan ge och hur de kan inspirera oss till bättre hälsa. I Europa är surkål en av 
de mest populära fermenterade livsmedel. Den är gjord på kål som är känt för sina höga 
halter av antiinflammatoriska ämnen, C-vitamin och viktiga mineraler. Romarna värderade 
surkål för dess medicinska egenskaper och det användes för att förebygga skörbjugg och 
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andra försvagade tillstånd som kan uppkomma vid C-vitaminbrist.  
 
Även gurka, rödbetor och rovor har blivit vanliga och typiska livsmedel som jäses i Europa, 
medan man i Ryssland och Polen använder gröna tomater, paprika och sallad. Till och 
med ketchup, choklad, kaffe och te har sitt ursprung som fermenterade livsmedel. Vissa 
livsmedel såsom t.ex. soja måsta fermenteras för att kroppen ska kunna bryta ner dem.  
 
Genom att inkludera fermenterade livsmedel i vår kost kan vi återskapa ett sunt inre 
ekosystem som skyddar oss från skadliga patogener och miljögifter. Vi kommer då också att 
klara mat såsom råa ägg och rått kött (som våra förfäder gjorde) utan att riskera att få 
salmonella, E-coli eller parasiter.   
 
http://annikadahlqvist.com/2013/01/09/fantastiska-magnesium/ 

 
 
 


