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Her er en bog, en guide der giver god indsigt i forståelsen for tarmdysbioser og 
svampeinfektioner, som eksempelvis Candida albicans – og ikke mindst til, hvordan 
man kommer i gang med at balancere kroppen med gode og lækre opskrifter.

I en tid hvor der fortsat er meget forurening, og dysbioser i miljøet omkring os, 
vil der fortsat være udvikling af dysbioser i vores tarmsystem, med et mindre 
immunforsvar. Et immunforsvar, specielt i tarmen, der ikke er i stand til at bekæmpe 
svampe og andre tarmdysbioser. Dysbioser, der desværre er medvirkende til 
udviklingen at fødevareallergier, fødevareintolerancer – eller bare sensitivitet 
over for forskellige fødevarer, der ikke tåles, medicin, miljø- og luftforurening, 
indeklima, og ikke mindst pga. kviksølvsforurening i kroppen, som kan forstyrre 
en normal og velfungerende tarmflora – og dermed immunforsvar. Svampe og 
dysbiosernes udvikling er blandt andet en forståelse og konsekvens for miljøfor-
skydning i tarmsystemet – og hvordan det kan påvirke vores immunsystem og 
øvrige kropsbalancer.

For en del år siden skrev jeg selv et hæfte om Candida albicans, hvor diæten var 
meget streng, hvilket selvfølgelig fortsat er nødvendigt, men i dag er der mange 
flere alternativer til ting, der kan erstatte eksempelvis sukker, gluten, mælk m.m. 

Dette gør det muligt at sammensætte en sund og afbalanceret kost, uden at lide 
afsavn. 

Dette synes jeg, Karina Villumsen gør vældig godt, med de forklaringer til hvor 
vigtigt det er at finde ud af hvad der tåles af mad, drikke og andre tiltag, ligeledes 
om tungmetallernes indvirkning. Men samtidig, som nævnt, er der mange gode og 
konstruktive forslag til, hvad der kan gøres i stedet for de udelukkede fødevarer. 
Karina Villumsen kommer godt omkring, med alle de lækre opskrifter og forslag 
hun giver i bogen. 

Men ikke mindst den milde gode guide til hvordan man starter op på kuren og 
gennemfører den, for bedst mulig effekt.

Bogen giver god indsigt i hvordan man på en god måde kan bringe kroppens 
økologi i balance.

Forord
Af Frede Damgaard, ernæringsterapeut DET, phytoterapeut, Biopat/ 
Naturopath.
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Jeg startede i en helsekost i 2007, hvor jeg fik bogen Kernesund familie til 
gennemlæsning. Her udelukkede jeg både hvede, gluten, mælk og sukker i en 
lang periode. Det gik rigtig godt og jeg følte mig mere og mere frisk for hver 
dag. Mange af mine små skavanker, som uren hud, slim i halsen og andre små 
irritationer forsvandt.

Efter at have været på Kernesund i et halvt år, kunne jeg, da jeg fik mælkeprodukter 
igen, mærke en forskel og mange af mine småskavanker kom tilbage. Derfor 
udelukkede jeg mælkeprodukter på nær fløde, valleproteinpulver og smør. Val-
leproteinpulveret blev siden skiftet ud med knuste frø, kerner, vegetabilske 
proteinpulvere og collagen.

Efter et halvt år mere, hvor jeg var mælkefri, med kun lidt enkelt fløde eller smør, 
fik jeg en stor skålfuld risalamande hos min far. Da risalamande er lavet på fløde, 
tænke jeg ikke videre over, at selve risengrøden er lavet på mælk. Jeg spiste to 
store portioner og havde først ingen problemer. Et par dage efter begyndte jeg 
at få knopper på brystet, meget uren hud på kinderne og jeg havde svært ved 
at komme på toilettet. Jeg valgte at være fuldstændig flødefri, men brugte stadig 
(meget lidt) smør derefter.

Knopperne på brystet blev værre, og den urene hud blev ved. Jeg forstod det 
simpelthen ikke. Jeg spiste meget rent, spiste intet brød, medmindre det var glutenfrit 
og hjemmelavet, spiste masser af grøntsager, fik smoothies om morgenen, spiste 
blodsukkerstabilt og undgik hvidt sukker. 

Jeg tog dernæst smørret ud for at se om det kunne gøre noget. Det hjalp ikke det 
store. Jeg kunne ikke se en sammenhæng med noget som helst. 

Jeg gik på saftfaste og så nogle forandringer. Under en saftfaste får man kun 
grøntsagssaft, som renser kroppen ud. 

Knopperne på brystet forsvandt overfladisk, men kom tilbage igen. Jeg var vegetar 
i en periode og dernæst veganer. Jeg gik på gourmet raw food og 801010 raw 
food. Jeg blev mere og mere forvirret over alle de retninger de forskellige diæter 
førte én hen. ”Jamen, jeg lever virkelig sundt!” – men lige meget hjalp det. 

Og jeg forstod det stadigvæk ikke. 

Min historie
I maj måned 2014 flyttede arbejdet til nye lokaler. Jeg havde måske nok lagt 
mærke til, at jeg tit følte en kildrende irritation i halsen, når jeg havde været 
på arbejde i længere tid, men jeg tænkte kun på, at det nok havde noget med 
indeklimaet og den fugtige luft at gøre.

Da vi flyttede, opdagede vi, at der i de bagerste rum på det gamle arbejde, var 
vandskade, som gav fugt, mug og skimmelsvamp i gulv og vægge. Og det havde 
jeg gået i, i 7 år! Ikke mærkeligt at jeg aldrig kunne komme helt af med noget, når 
årsagen til det, var noget jeg gik rundt i dagligt uden at vide det. Min krop havde 
renset ud, renset ud og renset ud, og hver gang kom det hele tilbage igen.

Det var dog først efter en ferie fra arbejdet, der virkelig fik sat mig i gang med at 
undersøge, hvor meget jeg var påvirket af det.

Lige inden ferien fik jeg taget en vegatest (en test der viser ubalancer i mave-tarm-sy-
stemet, fødevareoverfølsomhed, ubalancer i lever og nyrer, tungmetalforgiftning, 
svampe- parasit eller virusinfektioner, mangler på vitaminer og mineraler mm.) og 
fik at vide, at jeg havde en Mucor Racemosus i kroppen. Mucor Racemosus er 
en svampeart, der forekommer i mug, og den kan være med til at give allergiske 
reaktioner i den menneskelige krop.

Mit problem havde altså været, at jeg havde en form for svampeinfektion i kroppen, 
og denne svampeinfektion havde ikke forladt min krop, hvor meget jeg end havde 
spist rent og fastet. Hver gang jeg vendte tilbage til arbejdet, fik jeg nye sporer.  

Dette triggede mig. ”NU må jeg da kunne gøre noget ved det!”, tænkte jeg.

Jeg tog på ferie til Italien. I den første uge gik det godt, men fordi jeg var på ferie, 
blev jeg mindre påpasselig med, hvad jeg spiste. 

Efter den første uge begyndte jeg at slå ud i ansigtet. Jeg fik uren hud i ansigt, på 
brystet og røde plamager. Jeg følte, at jeg hævede op i kroppen, og følte mig som 
en stor ballon. Jeg blev irritabel og kunne finde på at snerre. Jeg er normalt meget 
nem og glad og let i sindet, men jeg var besk, træt og hidsig. Det var ikke en god 
kombination, når jeg gerne ville holde ferie og slappe af.

Da jeg kom hjem besluttede jeg mig for at gå på en ”candidakur” (eller 
dysbiosediæt, fordi en svampekur eller candidakur ikke tager hensyn til andre 
mulige ubudne gæster).

Allerede efter en uge helt uden sukker, sirup, honning, søde frugter, gluten, 
mælkeprodukter, gærprodukter og selvfølgelig uden mug på arbejdet, men med 
en masse grøntsager, økologisk kød og hjemmelavet glutenfrit brød blev det bedre.
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Derudover fandt jeg ud af, at min krop reagerer uhensigtsmæssigt på frugtsukker 
fra dadler, agavesirup og mango, hvilket jeg nu også udelukker.

Flere uger efter jeg startede med kuren, begyndte mine små knopper og ar på 
brystet at forsvinde. Min hud blev rigtig pæn. Alt sammen ”bare” fordi mit arbejde 
flyttede et andet sted hen, hvor der ikke var problemer med mug i væggene og at 
jeg tog en fuldstændig kold tyrker fra alt mælk, hvede, gluten og sukker. Jeg er af 
den grund betydeligt glad for, at vi flyttede.

Måske vil jeg igen kunne tåle lidt smør eller fløde, men jeg ønsker ikke at prøve 
det af endnu, før der i hvert fald er gået et halvt år. Til den tid kan jeg se, om det 
har været svampens skyld, eller om jeg i det store hele altid vil have en mælkein-
tolerance.

Jeg håber, at jeg med denne bog kan hjælpe dig med at komme tættere på årsagen 
til, at du har det på den måde du har, og til at hjælpe med forslag til lækker mad, 
som du kan spise på en ”candidakur”/dysbiosediæt uden problemer.

Med kærlig hilsen

Karina Villumsen
Efter kurFør kur

Efter kurFør kur
MADGUDINDEN

KARINA VILLUMSEN
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Der findes godt og vel 200 forskellige candida arter, men det er disse fem arter af 
Candida, der typisk forårsager systemiske infektioner, Candida albicans, Candida 
glabrata, Candida parapsilosis, Candida tropicalis og Candida krusei. 

Den mest udbredte af arterne er Candida Albicans. Det er en hvid, encellet 
gærsvamp, som er en naturlig del af menneskets tarm- og hudflora. Du finder 
candida albicans på huden, i næsen, på og i kønsorganerne, i munden og 
selvfølgelig i tarmsystemet. Når kroppen er i balance, er arten harmløs.

Hvis kroppen på en eller anden måde kommer under pres - fx stress, antibiotika, 
p-piller, AIDS, kræft eller kemoterapi kan det styrte immunforsvaret og nedlægge 
de bakterier, som normalt er med til at holde tarmfloraen på plads og svampen i 
balance. 

Hvad er candida? 
En levende organisme!

Hvad kan have startet en candidaproblematik?

Hvis du får eller tidligere har fået penicillinkure, andre former for antibiotika 
og bredspektrede antibiotika, Sulfametizol, Selexid, mavesyrenedsættende 
midler, narkose/narkotika/NSAID/stærkt smertestillende medicin, kemoterapi, 
tetracykliner eller lignende medicin, skal du være opmærksom på, at din normale 
bakterieflora kan være slået ned, så en eventuel candidasvamp eller anden 
parasit/dysbiose har fået lov at formere sig. 

Graviditet og dagene før menstruation kan give ubalance i hormoner. P-piller, 
minipiller, hormonpræparater samt binyrebarkhormon (cortison) kan også være 
problematiske i forhold til en candidaproblematik.

Cola, alkohol, kaffe, tobak og tobaksrygning, plomber i tænderne (kviksølvsforgift-
ning) og andre tungmetaller (fx hvis du spiser meget dåsemad) giver candida eller 
dysbiosen gode forhold. 

Sukker er fantastisk føde for svampe og udefrakommende bakterier. Der er sukker 
i mange ting. Det er ikke altid sikkert, du ved hvor meget sukker du får om dagen. 
Stivelse nedbrydes fx til sukker for kroppen. Der er stivelse i korn, stivelsesholdige 
grøntsager og frugter.

Tungmetaller og kviksølv påvirker kroppen, så kroppens immunforsvar kan blive 
”sat ud af funktion” og candidaen eller dysbiosen får god plads og frit lejde. Se 
s. 44

MSG – det tredje krydderi samt aspartam og acesulfam K er rene kemibomber for 
kroppen, som slet ikke falder i tråd med ren mad! MSG findes især i maden på 
kinesiske restauranter, sushibarer og i thaimad. Aspartam og acesulfam K findes i 
sodavand, lightprodukter, slik, tyggegummi med mere. Se s. 58

Svinekød, kyllingekød, oksekød og mejeriprodukter fra køer fra ikke-økologisk 
landbrug indeholder rigelige mængder antibiotika. Når vi spiser kød og 
mælkeprodukter herfra, påvirkes vores egen organisme af antibiotika. Se s. 68

Er der problemer med leddegigt, fibromyalgi, ømme led og muskler, podagra, 
slidgigt eller generelt følelsen af inflammation og betændelsestilstande? Hvis 
kroppen er stresset eller for ”sur”, skaber det inflammation/betændelsestilstande i 
kroppen, hvor kroppen begynder at angribe sig selv. Her er det vigtigt med mad, 
som giver base i kroppen. Se s. 20

Har du allergi eller intolerance? Hvis kroppen reagerer kraftigt på udefrakommende 
allergener, kan det trigge immunsystemet og på den måde sætte kroppens forsvar 
”ud af funktion”, hvilket giver candida eller dysbiosen mulighed for at udvikle 
sig. 70 % af vores immunforsvar er forbundet til mave-/tarmsystemet, og hvis fx 
fødemidler giver allergi, vil fordøjelsen blive påvirket og have endnu sværere ved 
at fordøje maden. Se s. 48

Skimmelsvamp, råd eller mug i/ved vinduer og døre, vægge eller på badeværelset 
kan inddirekte påvirke til candida eller allergiske reaktioner, som påvirker 
immunforsvaret. Check også din arbejdsplads!

Hvis du er stresset, har meget at lave og ikke tænker på dig selv eller ikke får 
slappet af, kan det også give ubalancer i kroppen.

Ens psyke påvirker også kroppen. Har du fx svært ved at sætte grænser eller sige 
nej? Hvordan tænker du om din krop? Føler du dig utilstrækkelig? Er du ked af det?

Det er vigtigt at vi, selvom vi her snakker om candida og candidakure, er 
opmærksomme på, at betegnelsen dækker over både svampe, parasitter og 
bakterier, som kan have forårsaget de enkelte symptomer og/eller stadig 
laver ravage i kroppen. Dette kaldes for en dysbiose.
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Symptomer på svamp
En ubehandlet candida (candidiasis) forårsager et utal af symptomer, som 
kan være fysiske og psykiske, permanente eller svingende, primære og 
sekundære:

 � Fordøjelsesproblemer som diarre, løs mave, forstoppelse, oppustethed

 �Dårlig udnyttelse af maden og IBS (irritabel tyktarm)

 � Skedekatar, blærebetændelse

 � Svampeinfektioner, fx svamp i skeden eller på penis

 �Hvidligt udflåd og klumper fra skeden – ofte ledsaget af kløe

 � Kløe ved endetarmen

 � Tørre slimhinder i mund og hals, hoste

 �Dårlig ånde

 �Hvide belægninger på tungen, gummer og det inderste af kinderne, samt i/
på skeden og på penis

 � Trøske eller arp hos børn

 � Kløe i ørerne, ringen for ørerne, osteklokkefølelse, øreinfektioner

 � Skæl, neglesvamp, fodsvamp, ringorm

 �Nedsat afgiftning og derved ophobning af affaldsstoffer

 � Eksem, psoriasis

 �Allergier, intolerancer

 �Menstruationsforstyrrelser, PMS

 �Nedsat immunforsvar

 �Hovedpine, irritabilitet og depressionstendens

 �Nedsat libido

 � Følelse af at være tappet for energi og/eller massiv træthed

 � Lyst til kulhydrater, hvidt brød, gærprodukter og sukker

Hvad er en dysbiose?
Indenfor lægeverdenen bruges ordet candidiasis kun, når de har med meget 
svækkede mennesker at gøre. Indenfor Ernæringsterapi og Funktionel Medicin 
bruges ordet dysbiose i stedet, da det er mere passende for en overvækst af 
skadelige mikroorganismer. 

For at forstå ordet dysbiose er det vigtigt at kende ordet symbiose. En symbiose er, 
når noget ”lever sammen i harmoni”, hvor dysbiose er det direkte modsatte. 

En dysbiose er en overvægt af skadelige mikroorganismer, svampe og 
sygdomsfremkaldende bakterier, hvor svampe, bakterier eller parasitter har svært 
ved at indgå i det harmoniske fællesskab, der findes i kroppen. Dysbiose dækker 
bedre over symptomer og mave-/tarmproblemer end candidiasis gør.

En dysbiose ødelægger tarmfloraen og kan forårsage inflammation, øget 
tarmgennemtrængelighed, vekslende afføringsmønstre, nedsat afgiftning og 
derved ophobning af affaldsstoffer.

Dysbiose opstår bl.a. pga. stress, medicin, nedsat produktion af fordøjelsesenzymer, 
for stort indtag af animalsk protein, toksiner, dårligt fedt, for få fibre, antibiotika, 
raffinerede fødevarer, kaffe, tobak og alkohol. 

Altså det samme som ved candidiasis.

Dysbiose kan bl.a. medføre:
 � Leaky gut Syndrome – utæt tarm

 � Fordøjelsesproblemer som diarre, løs mave, forstoppelse, oppustethed

 �Allergi, fødevareallergi og -intolerance

 �Nedsat afgiftning og derved ophobning af affaldsstoffer

 � Inflammatoriske tarmsygdomme (Morbus Chron, Colitis Ulcerosa, IBS 
(irritabel tyktarm))

 �Hudproblemer – acne, ringorm, eksem, kløe

 � Indlæringsproblemer

 �Mange af de samme symptomer som under candidiasis (s. 16)
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Tilladte fødevarer - 
og fødevarer du bør 

undgå
Vær opmærksom på, at du skal finde årsagen til dysbiosen - det nytter 
ikke noget kun at behandle symptomerne!

Mærk efter i din egen krop, om du kan tåle de forskellige fødevarer - det nytter ikke 
noget at følge en kur blindt. Især hvis den kur, du følger, er lavet til at behandle 
nogle andre årsager end den problemstilling, som du sidder med. 

Har du allergi eller intolerance overfor fødevarer?

Bliver du skidt, oppustet, har dårlig ånde, rumlen i maven, sure opstød, prutter 
meget, er træt? Mærk efter i dig selv, når du har spist noget. Hvordan virker din 
fordøjelse?

Hvis der er ubalancer i kroppen, kan du spise nok så rent, nok så sundt og sukkerfrit 
de næste par måneder, uden at komme så meget længere.

 �Husk at drikke 1 ½ - 2 liter vand dagligt. Urtete og friskpresset grøntsagsjuice 
tæller med i vandregnskabet.

 �Husk at få 8-9 timers søvn hver nat. Kroppen har brug for hvile, når den 
renser ud.

 �Husk at bevæge kroppen hver dag! Stå af bussen et stoppested før du plejer, 
løb et par gange op og ned af trappen, brug bæreposerne som vægte, og 
lav lidt workout. 

 � Løb, cykl, svøm, gør yoga, pilates, zumba, sæt musik på, når du lægger tøj 
sammen, og lad kroppen danse med, lad dine børn eller børnebørn være 
med på trampolinen, sjip, hop og find dit indre legebarn frem. 

 �Man er så glad bagefter og kroppen er fuld af energi!



Morgenmad
Selvom vi altid har fået at vide, at vi skal spise en god og fyldig 

morgenmad, er det desværre ikke alle danskere, der får det gjort. 
Morgenmaden er det vigtigste måltid, da det lægger bunden for, 

hvordan vores humør, energi og blodsukker har det i løbet af dagen. 
Derfor er det også om morgenen, du skal fylde på med sunde cellefedt-

stoffer, proteiner og kulhydrater.

Med disse måltider vil dit blodsukker ikke blive belastet synderligt, 
og du burde ikke blive sulten i løbet af formiddagen. Hvis sulten 
alligevel melder sig, tag en gulerod, agurk eller blegselleri, men 

husk en håndfuld nødder ved siden af, da de hjælper med at holde 
blodsukkeret stabilt.



Ingredienser

75 gram fuldkornsrismel

50 gram quinoamel

40 gram kokosolie

½ dl vegetabilsk ’mælk’

1 æg

½ spsk. bagepulver

Lidt salt

25 gram grofthakkede 
nødder (mandel, 
cashewnødder eller 
hasselnødder)

Topping

2 spsk. smeltet kokossmør 
(creamed coconut - ikke 
kokosolie)

Finthakkede pistacienødder 
eller kokosflager

Sådan gør du:

Sæt ovnen på 200 grader.

Bland fuldkornsrismel og quinoamel i en skål.

Smuldr kokosolien i melet sammen med bagepul-
ver, salt og grofthakkede nødder. Pisk vegetabilsk 
’mælk’ og æg sammen, og bland det i den smuld-
rede masse.

Ælt dejen sammen, rul den til en lang pølse og 
del dejen i 6 stykker.

Form hvert stykke til en lille rund, flad scone.

Sæt scones på en bageplade med bagepapir.

Bag dem i ca. 18 minutter, til de er gyldne.

Når de er kølet af, dækkes de af smeltet kokos-
smør, og drysses med finthakkede pistacienødder.

Grove scones
6 stk.

Prøv at tilsætte frosne blåbær, jordbær eller 
hindbær til dejen.
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“Klapsammen” brød
Til madpakken, picnickurven eller morgenmaden

En pladefuld – 12-16 stk.

Ingredienser

2 dl solsikkekerner

2 dl glutenfri havregryn

2 dl glutenfri havremel

1 dl chiafrø (eller 2 dl 
hørfrø)

½ dl græskarkerner

2 spsk. fintmalede 
loppefrøskaller (20 g)

2 tsk. bagepulver

1 spsk. carob pulver (for 
farvens skyld)

1 tsk. himalayasalt med 
top

–

500 ml lunkent vand

½ dl olivenolie

Sådan gør du:

Bland alle tørre ingredienser sammen i en skål.

Hæld de våde ingredienser i skålen. Rør det hele 
sammen med en ske. Lad dejen stå i 5-10 minut-
ter, til den er fast.

Hæld dejen på en bageplade med bagepapir. 
Gør hænderne våde og form dejen til en firkant 
på ca. 1 ½ cm i højden. Lav linjer i dejen med 
en kniv, så stykkerne kan brækkes fra hinanden 
efter bagning. 

Bag brødet i 40-45 minutter ved 200 grader i 
almindelig ovn.

Lad brødene køle lidt af, inden de spises.

Disse stykker holder sig fint ude på køkkenbordet 
et par dage i en pose og bliver ikke tørre. Dog er 
en tur på brødristeren altid godt.

Fyld brødet med æggesalat eller pålæg inden en 
picnic.
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Frokost og Aftensmad
Til frokost er det en god idé at spise resterne af maden fra i går. Det 
reducerer madspild, og samtidig vil du få et måltid, som stabiliserer dit 
blodsukker. Har du ikke mulighed for dette, så lav dit eget brød med 
masser af kerner i. Smør gerne kokosolie eller hjemmelavet ’smør’ på 
brødet.

Mange kødpålæg kan bruges på en candidakur, men pølser, rullepølse og 
leverpostej kan indeholde både gluten, mælkeprodukter, sukker, glukosesirup, 
e-numre og andet fyld, der ikke er værd at bruge penge på eller at sætte tænderne 
i. Brug rene kødpålæg som fx kyllingebryst, kalkunfilet, and, vildt, lam, roastbeef, 
skinke, saltkød, hamburgerryg, røget mørbrad, middagsrester, hjemmelavede 
frikadeller eller fiskefrikadeller.

Brug kogte æg, spejlæg, røræg eller omelet.

Friskfanget fisk og fisk som røget ål, røget laks eller helleflynder og torskerogn 
(uden gluten) er gode bud. Pas på med imiteret krabbekød, da det indeholder 
hvede og bindemidler.

Urtepostejer som Farm vegetables, Streich, Urtekram smørepålæg eller 
Bauernsmauss smager udmærket og er oftest uden sukker, samt hvedefri, glutenfri 
og mælkefri. Italiensk salat kan laves med kogte gulerødder i tern, ærter og 
mayonnaise.

Friske eller syltede grøntsager uden sukker, krydderurter og krydderier kan bruges 
som pynt. Alle grøntsager kan bruges som pålæg og i sandwich. Brug oliven, 
olivenpesto, spirer, tahin, hummus, gulerødder, squash og agurker i stænger til 
den lille sult.

Frugter, figenpålæg, tørrede bær og frugter bør holdes på et minimum, grundet 
større mængder frugtsukker.

Marmelade og syltetøj sødet med æblekoncentrat findes i de fleste supermarkeder. 

Chokoladesmørepålæg kan indeholde meget sukker og mejeriprodukter. Kakaosmø-
repålæg fra Funkis Food er sødet med rissirup - helsekostbutikker.

Hvor findes produkterne? Rema1000, Irma, Brugsen, Netto, Fakta, Kvickly, Bilka 
og Føtex. Urtepostejer kan købes i helsekostbutikker eller via Helsam.dk.



Kager og snacks
Det allerbedste er at undgå sukker og søde sager så vidt muligt. Det kan 
være svært, hvis du er vant til at få lidt sødt efter aftensmaden eller til 
mellemmåltider. Her er forskellige forslag til at få noget sprødt, noget let 
og noget lækkert, som ikke ødelægger din kur. Husk at nyde det! 

 � Små stykker engelsk lakrids - disse kan også fås med pebermynte.

 � Kokoschips - enten rå eller ristede (Kokossmil er tykkere kokoschips, der 
smager virkelig godt), ellers er der tynde kokoschips fra Biogan eller 
Urtekram. Både rå og ristede. Kokoschips kan også bruges til morgenmad, 
ovenpå smoothies, i mysli eller på grød.

 �Hirsepops eller majspops - poppede hirsekugler eller majsstænger. Sprøde og 
lækre. Kan købes i helsekostbutikker.

 � Kokossmør - creamed coconut - smager sødt og lækkert og kan smeltes til 
“hvid chokolade” (side 186).

 �Hjemmelavede kugler eller ’chokolade’ (side 180-186).

 �Groft knækbrød (side 102) med nøddesmør eller solsikkesmørepålæg (fx fra 
Urtekram, Farm vegetables eller Streich).

 �Chiagrød (se side 86-93).

 � En grøn smoothie eller grøntsagsstave med en god dip, fx mayonnaise (side 
133) eller hummus (side 135).

 �Nøddemix fx gojibær/morbær, kakaonibs og cashewnødder blandet i en 
skål eller pose.

 �Hav altid et eller andet med, når sukkertrangen melder sig. Så undgår du for 
det meste at falde i. Prøv også at overveje om du spiser, fordi du er sulten, 
eller om du spiser, fordi du er ked af det, stresset, irritabel, lækkersulten 
eller andet. Er der noget du kan gøre psykisk for at hjælpe dig selv i 
sukkertrangen?

 � Lakridste, aniste, fennikelte (side 192) - eller blandede urteteer fra fx Pukka

Opskrifterne på de følgende sider er til fester eller hygge i weekenden.



Fri for Candida og Dysbioser

God og sød lakridste

50 gram bukkehornsfrø

50 gram lakridsrod

50 gram anis

50 gram fennikel

Evt. 50 gram pebermynte

Lever/galde-te

50 gram pebermynte

50 gram marietidsel 

50 gram mælkebøtte

50 gram enebær 

50 gram lakridsrod

Basete

50 gram anis

50 gram hyldeblomst

50 gram mælkebøtte

50 gram padderokke

50 gram røllike

Himmelste

50 gram mynte

50 gram citronmelisse

50 gram padderokke

50 gram lakridsrod

Te
Søde, dejlige og drikkevenlige teer, med brugbare funktioner.

Køb urterne i helsekostbutikker eller over Helsam.dk.

Sådan gør du:

Bland urterne.

Kog en liter vand. Brug et tefilter og kom 1 spsk. urter i filteret. Overhæld 
urterne med kogende vand og lad teen trække i minimum 10 minutter.

Nyd teen.
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