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Har du någon gång funderat över vad som händer i magen? Hur det kommer sig att maten vi äter kommer ut som en brun 
bajskorv nästa dag? Nu kan du sluta fundera för du håller svaret i din hand! 

I matspjälkningskanalen är det full fart från morgon till kväll och Enzo Enzym och hans kompisar har fullt upp. Häng med 
Enzo och hans kompisar på en svindlande och fantastisk resa genom matspjälkningskanalen som börjar i munnen och 
slutar vid rumpan där bajset kommer ut. Du får lära känna flera viktiga medarbetare längs hela kanalen och du får också 
lära dig varför det är så viktigt att tugga och varför vi pruttar. 

Är du redo? 

Då kör vi!
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Hej, jag heter Enzo Enzym och jag bor 
i din MAGE. Jajamensan, där bor 
jag och har det bra. Och vet du vad, 

jag inte bara bor i din MAGE jag JOBBAR 
där också! Haha, nu blev du allt paff! 

Nu tänker du säkert: ”hmmm, vad gör Enzo 
Enzym i min MAGE?” 

Jo, det tänkte jag berätta för dig. Och vill du 
veta en hemlighet? Sch, du får inte berätta 
den för någon. Lovar du det? Inga korsade 
fingrar bakom ryggen! Okej, jo det är så här; 
det är inte bara jag som jobbar i din MAGE 
utan jag har massor med kompisar som hjäl-
per till! Haha, det visste du inte! Och vi finns 
inte bara i din MAGE utan vi börjar vårt jobb 
redan i munnen. Det du! 

Men nu är du allt otålig, eller hur? Nu är du 
så nyfiken att du nästan spricker. ”VAD GÖR 
ENZO ENZYM OCH HANS KOMPISAR I 
MIN MAGE?” Jag säger bara så här: Är du 
redo för världshistoriens mest spännande be-
rättelse? Är du så modig att du vågar lyssna? 
Ok, då kör vi!
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Vi äter ju alla mat, eller hur? Men har du 
funderat över hur en orange morot, som 
du stoppar in i MUNNEN, kan komma 

ut som en mjuk, brun bajskorv? 

Vad har hänt i MAGEN som gör att moroten 
inte ser ut som en morot längre? 

Det är som ett trolleritrick; du stoppar in en 
morot och det kommer ut en bajskorv!

MUNNEN är början på (håll i dig nu för nu 
kommer ett superlångt och krångligt ord) 
MATSPJÄLKNINGSKANALEN. 

Kan du säga det ordet:  
M-A-T-S-P-J-Ä-L-K-N-I-N-G-S-K-A-N-A-L-E-N.  
Puh! 

Vad är det för något? Jo, det är en lång kanal 
som börjar i MUNNEN och slutar i RUMPAN 
där bajset kommer ut. 



När du stoppar den där moroten i MUNNEN och 
börjar tugga så händer det massor med saker!  
I MUNNEN jobbar nämligen flera av mina kompi-
sar; Anna Amylas, Siv Saliv och Sluggo Slem och 
de kommer på stört för att börja brotta ner moroten 

så att den så småningom kan bli bajs. Ja, jag skojar 
inte, det är sant!  Först börjar Anna Amylas och Siv 
Saliv sitt arbete, de är bästa kompisar och tycker 
om att vara tillsammans.
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Anna Amylas och Siv Saliv har roligt på sitt arbete 
må du tro! Ju mer du tuggar desto roligare har de. 
Du måste tugga långsamt också. När du gör det 
så blöter Siv Saliv ner moroten allt vad hon kan.  
Anna Amylas börjar att slita och dra i moroten 

(hon är stark!) och hon hoppar och dansar på den 
så att den blir mindre. Det behövs mycket av Siv 
Saliv för ju mer hon blöter ner desto mer kan Anna 
Amylas hoppa och dansa och få sönder moroten.
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Anna Amylas är precis som jag ett ENZYM och 
vi är jätteviktiga! Utan oss kan du inte bli stor och 
stark. ENZYMER finns på många ställen i krop-
pen och ser till att saker och ting händer. Utan oss 
händer ingenting! Ha!

Lina Lipas och Per Proteas är också ENZYMER 
och dom kommer du att träffa längre ner i MAT- 
SPJÄLKNINGSKANALEN. 

Vi som finns i MATSPJÄLKNINGSKANALEN är 
speciella enzymer, nämligen MATSMÄLTNINGS-
ENZYMER och vi ser till att göra din morot till små, 
små, små, ja pyttesmå smulor som knappt syns. 

De pyttesmå morotssmulorna ska sedan vidare ner till 
MAGEN för att träffa några av mina andra kompisar.




