
Skadelige mikroorganismer og deres symptomer
Aeromonas hydrophila
 Hvad: I folkemunde bedre kendt som Montezumas hævn - regelmæssig turist pine, der ofte 
går over ret hurtigt.
 Hvor: Bakterierne findes naturligt i ferskvand og findes ofte i fisk og skaldyr. 
Aeromonas bliver også fundet i jord og ofte på grøntsager. Formere sig uden problemer, selv i 
køleskabet.
 Symptomer: Er diarré. Hårdest ramte er børn under fem år. 
Immunkompromitterede personer kan også få blodforgiftning og meningitis.

Bacillus cereus
 Hvad: Bakterier, der producerer en farlig gift.
 Hvor: bakterien findes i sporer i jord og støv. Enten får man bakterien, som først producerer 
gift, da det kom ned i tarmen, ellers har bakterien formået at producere giften allerede i maden. Er 
blevet fundet i både kød og vegetabilske retter - og creme.
 Symptomer: Diarré og mavesmerter. Afhængigt af, om man har slugt gift direkte eller bare 
optaget bakterien, varer symptomer 1-24 timer efter indtagelse.

Campylobacter
 Hvad: Berygtet kylling bakterie, der selv i meget små antal af bakterier, kan give dig 
mavepine. Ofte overføres via køkkenredskaber.
 Hvor: Fås ofte i rå kylling og andet fjerkræ, men også svinekød, oksekød og får. Selv hunde, 
katte og vilde dyr bærer bakterien. Den mest almindelige smittevej er via køkkengrej skærebrætter 
eller knive.
 Symptomer: kramper, opkastning, feber og blodig diarré. Alvorlige komplikationer kan 
opstå, herunder lammelse.

Clostridium botulinum
 Hvad: En bakterie, der producerer en dødelig nervegift. Flere dødsfald er forekommet, og 
giften er en af   stærkeste der er kendt. Overlever kogning og det kan tage flere dage, før 
symptomerne er mærkbare.
 Hvor: Hjemmesyltede sild, røget og syltede fisk, konserveret mad. 
Er også blevet fundet i rejer og andre kogte skaldyr, der er opbevaret forkert.
 Symptomer: Kvalme og opkastning, synsforstyrrelser, tale-og synkebesvær, muskelsvaghed, 
åndedrætsbesvær.

Clostridium perfringens
 Hvad: En bakterie, der findes i både jord og fæces af dyr.
 Hvor: Findes på mange råvarer, både kød og grøntsager. Formere sig bedst i 20-40 grader, 
fortrinsvis iltfri, såsom en lunken gryderet.
 Symptomer: Kvalme, mavesmerter og diarré. Symptomerne begynder efter 6-24 timer.



EHEC (enterohaemorrhagisk E. coli)
 Hvad: En meget smitsom tarm bakterie, der kun kræves meget lidt for at blive syg. Børn kan 
være i risiko for at dø.
 Hvor: EHEC kan tåle sure miljøer og er også blevet fundet i mayonnaise og juice. Dårlig 
opvarmede burgere, røgede pølser, upasteuriseret mælk, dårligt vaskede grøntsager eller frugt og er 
andre smittekilder. Grøntsager bliver smittet, hvis de vandes med forurenet vand, fra en å der løber 
igennem en mark med køer.
 Symptomer: Mavesmerter og diarré, undertiden blodige, 1-10 dage efter infektion. Især 
børn med risiko for nyre ødelæggelse og flere dødsfald er indtruffet.

Hepatitis A
 Hvad: En virus, der forårsager gulsot.
 Hvor: En enkelt gram af afføring eller opkast fra en smittet person indeholder millioner af 
viruspartikler. I ekskrementer og spildevand. Dårlig kogte muslinger, kold mad, og østers er almind-
elige kilder til infektion i udlandet. Også spredes gennem forurenet vand eller dårlig 
hygiejne af smittede mennesker, der arbejder med mad. Kan også spredes via blod.
 Symptomer: Straks eller efter nogle få dage. Tab af appetit, feber, kvalme, muskelsmerter, 
opkastninger, diarré. Huden kan blive gule og urinen mørke.

Listeria
 Hvad: Bakteriel farlig, primært for gravide kvinder og personer med nedsat immunforsvar. 
Kan forårsage abort.
 Hvor: Forekommer almindeligt i naturen, findes i de fleste fødevarer i små mængder. Vokse 
ved køleskabstemperatur. At opbevare mad længe øger risikoen. Dessert, Ost og røget fisk er en 
risiko, der har forårsaget sygdom ved flere lejligheder.
 Symptomer: Et par dage, op til flere måneder. Influenza-lignende symptomer, der kan ud-
vikle sig til hjernen eller meningitis. Medføre abort, dødeligheden er høj blandt risikogrupperne.

Skimmel og mykotoksiner
 Hvad: Skimmel kan under visse omstændigheder producere toksiner, kaldet mykotoksiner. 
Det er hovedsageligt giften der er farlig.
 Hvor: Sporerne findes overalt i vores miljø. Det kræver ernæring og fugt for dem at vokse.
 Symptomer: Akut forgiftning er sjælden i Danmark. Gentagen udsættelse for mykotoksiner 
mistænkes for at forårsage svulster, og påvirke immunsystemet negativt.

Novo Virus (Calici)
 Hvad: En yderst smitsom virus, der forårsager opkastning og diarré. Der er 10000000 virus-
partikler i et gram af inficeret fæces eller opkast. Det er nok bare ti viruspartikler - en usynlig dråbe 
- for dig for at blive syg.
 Hvor: Findes i fæces af smittede, og i forurenet spildevand. Infektionen er ofte spredt via 
toiletter, men også via fødevarer håndteret af smittede personer.
 Symptomer: Inden for 12-50 timer. Alvorlig kvalme, opkastning og diarré. Selv feber, og 
ømhed. Symptomerne varer i 1-2 dage.



Salmonella
 Hvad: En bakterie kan der kan findes i tarmen.
 Hvor: Findes i tarmen hos mange dyr, fjerkræ, upasteuriseret mælk. I udlandet er infektio-
nen almindelig i rå æg. I Danmark er folk blevet inficeret af slanger og skildpadder, som var kæledyr. 
Bakterien er ofså fundet i spirer.
 Symptomer: Efter 1-2 dage lider du af opkastning, diarré, mavekramper og feber. 
Ledsygdomme kan forekomme.

Shigella
 Hvad: En farlig tarmbakterie.
 Hvor: Findes i spildevand. Fødevarer forurenet med forurenet vand. Salat, rå grøntsager og 
drikkevand er kendte smittekilder.
 Symptomer: En halv til to dage efter infektionen ramte man af mavesmerter, opkastning og 
diarré, som kan være blodig. Kan også forårsage ledproblemer.

Staphylococcus aureus
 Hvad: Bakterie, der producerer et toksin, en gift, der giver dig mavepine. Hvis det lykkedes 
bakterierne at fremstille giften, kan det ikke afkoges.
 Hvor: De bakterierne befinder sig på huden af   mennesker, i næsen og i sår. Overføres let ind 
i fødevarer, hvis du rører den med fingrene. Folk i Danmark er blevet smittet ved blandt andet pizza, 
kylling, kebab, rejer, skinke, pillede kogt æg.
 Symptomer: Opkastninger, mavekramper og diarré allerede 1-6 timer efter at man har slugt 
gift. Går over efter 1-2 dage.

Vibrio
 Hvad: En bakterie, der lever nær kysten i det salte varmt vand. Optræder nu også langs den 
danske kyst, hvor vandet var over 20 grader i en uge. Fås i flere varianter, hvor den mest 
frygtede er kolera.
 Hvor: Bakterierne spredes gennem fødevarer som rå fisk eller skaldyr, især østers, men også 
til svømning med åbne sår. I Danmark er den farligste variant, kolera, meget usædvanligt. Denne 
sygdom kaldes vibriosis.
 Symptomer: Diarré, mavesmerter , og hovedpine efter 4-30 timer. Enhver, der bliver syge 
efter svømning får alvorlig infektion i såret, inklusiv blodforgiftning. Sygdommen, kan i alvorlige 
tilfælde være livstruende.

Yersinia enterocolitica
 Hvad: En smitsom bakterie der vokser selv i kulden.
 Hvor: Primært findes i svinekød. Grise er ofte bærer, men bliver sjældent syg. Siden Yersinia 
formere så hurtigt i afkøling ved stuetemperatur er særligt svinekød med lang holdbarhed særligt 
følsomme.
 Symptomer: Mange forskellige, herunder maveproblemer, ondt i halsen , og kroniske led-
problemer. Børn, der rammes får feber og diarré.

Kilde: NFA


