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Rekommendationer	  hur	  du	  drar	  ned	  på	  kolhydrater	  och	  sockerarter	  	  
	  
Anledningen	  att	  dra	  ned	  extra	  på	  kolhydrater	  kan	  vara	  att	  du	  vill	  testa	  om	  magen	  blir	  bättre	  eller	  för	  att	  
du	  misstänker	  att	  du	  har	  överväxt	  av	  Candida.	  Följ	  rekommendationerna	  i	  boken	  för	  råvaror	  (se	  listorna	  
och	  riktlinjerna	  i	  sammanfattningen)	  MEN…	  
	  
Undvik	  även	  (förutom	  listan	  i	  boken)	  

• Majs	  
• Havre	  
• Soja	  
• Torkad	  frukt	  
• All	  sötning,	  dvs	  undvik	  agave,	  honung	  osv.	  

	  
Begränsa	  även	  (förutom	  listan	  i	  boken)	  

• Glutenfria	  sädesslag	  och	  andra	  stärkelserika	  råvaror	  så	  som	  råris,	  bovete,	  glutenfritt	  bröd,	  rot-‐
frukter.	  Ät	  alltså	  dessa	  fortfarande	  (!)	  men	  mindre	  ofta	  och	  lägg	  mindre	  på	  tallriken	  –	  ät	  mer	  av	  
grönsaker	  istället.	  	  

• Ät	  inte	  mer	  än	  2-‐3	  frukter	  per	  dag,	  välj	  bär	  istället.	  D.v.s.	  ät	  2-‐3	  frukter	  +	  valfri	  mängd	  bär.	  
• Känn	  efter	  själv	  hur	  du	  reagerar	  på	  baljväxter.	  Om	  det	  funkar	  (ingen	  större	  reaktion	  än	  på	  något	  

annat),	  ät	  det.	  Om	  du	  reagerar,	  avvakta	  tills	  att	  du	  mår	  bättre	  i	  magen	  och	  testa	  igen.	  Tillåt	  då	  ca	  2	  
veckor	  tillvänjning	  för	  att	  vänja	  magen.	  	  

	  
Tips	  

• Ät	  oftast	  enligt	  principen	  Kött/fisk	  +	  grönsaker	  och	  något	  fett	  (avokado	  eller	  i	  sås)	  
• Vänj	  dig	  vid	  att	  äta	  mer	  fett!	  Viktigt!	  Annars	  blir	  du	  trött	  och	  energilös.	  Se	  recept	  tillbehör,	  såser.	  

Avokado,	  alla	  nötter	  och	  frön	  tex	  pumpakärnor	  och	  solrosfrön	  innehåller	  fett.	  	  
• Ät	  mycket	  grönsaker.	  Sallader,	  wok	  och	  soppor	  är	  bra.	  
• Använd	  rikligt	  med	  olivolja,	  koksolja,	  rapsolja,	  sesamolja,	  valnötsolja,	  avkoadoolja	  osv.	  	  
• Välj	  oftast	  vitt	  kött	  såsom	  fisk,	  lax,	  fågel,	  kalkon	  och	  ägg.	  Rött	  kött,	  skaldjur	  och	  vilt	  går	  också	  bra	  

ett	  par-‐fler	  ggr	  i	  veckan.	  	  
• Krydda	  med	  rikligt	  med	  citron	  och	  färska	  Örter,	  
• Ät	  nötter,	  mandel,	  valnötter,	  fröer	  varje	  dag	  
• Dessert:	  äpple/päron	  i	  skivor	  med	  nötsmör	  och	  kanel	  eller	  chiagröt	  med	  raw	  sylt,	  bananglass	  med	  

nötsmör	  och	  choklad,	  choklad	  och	  jordnötsshake	  
	  
Tips	  på	  rätter	  i	  boken	  
	  

• Alla	  äggrätter,	  välj	  gärna	  äggrätter	  till	  frukost	  
• Rawfoodfrukost	  med	  nötter/frön	  +	  kokt	  ägg	  om	  du	  vill	  
• Quinoagröt	  och	  bovetegröt	  kan	  funka	  som	  gröt,	  undvik	  annan	  gröt	  
• Chiagröt	  	  
• Äggmjölk	  
• Chililax	  med	  ärt-‐	  och	  blomkålsmos	  	  
• Sallad	  Nicoise	  (lax	  kan	  bytas	  mot	  mer	  ägg,	  räkor	  eller	  kyckling).	  
• Mättande	  sallader	  på	  olika	  sätt	  (kombinera	  själv)	  
• Middagssallad	  
• Kyckling	  med	  rotsaker	  
• Svampragout	  +	  lägg	  gärna	  till	  renskav	  till	  grytan	  eller	  anan	  viltskav.	  	  
• De	  gröna	  sopporna	  –	  lägg	  till	  ägg,	  räkor	  eller	  kyckling	  för	  mer	  mättnad	  
• Fröknäcke	  
• Utgå	  från	  såserna/tillbehören	  och	  skapa	  måltider:	  t.ex.	  stekt	  kycklingfilé	  +	  	  muhammara	  +	  sallad	  

med	  citron	  och	  olivolja	  eller	  stekt	  lax	  +	  kokt	  blomkål	  +	  ärtpesto	  och	  extra	  citron,	  strö	  med	  
pumpakärnor	  

• Raw	  jordnötscurry	  med	  kokosris	  
• Mellis:	  fröknäcke	  eller	  chiakex	  med	  avokado	  och	  groddar	  


