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Candea & Candidadiet
- Information om jästsvampen Candida

Alltfler börjar nu uppmärksamma problemet
med candida, jästsvampar som lever i oss alla
i växlande grad. William Crook, läkare från USA,
skrev 1983 boken: ”The Yeast Connection”,
i vilken han beskrev forskningen kring candida
och hur man lyckats minska svampinfektionen.
En stor artikel i Let´s Live följde och sedan kom
genombrottet och ytterligare böcker skrevs.
Även i Sverige började fler intressera sig för
jästsvampen candida och dess negativa effekt
på hälsan. Vi på Regnbågscentret har erfarenhet
av candida sedan 1983. Candida är ett samlings-
namn för flera olika typer av jästsvampar som
i mer eller mindre omfattning finns i tarmens
normalflora hos alla, utan att orsaka några
hälsoproblem. Om candidasvampen får de rätta
förutsättningarna så kan den omvandlas till en
mer aggressiv form som ofta sprids till andra
delar av kroppen och kan då skapa en rad olika
negativa effekter på hälsan.

Candida ett livsstilsproblem
Hos nästan alla som har problem med candida,
ser man i bakgrunden ett belastat och försvagat
immunsystem som inte orkar hålla jästsvampen
candida i schack. Orsaken till ett försvagat
immunsystem beror ofta på obalanser i mag-
och tarmsystemet i kombination med tarmdysbios
dvs för lite av tarmens hälsosamma bakterieflora
så att ohälsosamma bakterier och jästsvampar tar
överhanden. Även kosten och vår livsstil har
stor betydelse för candidasvampens tillväxt.
Det är framförallt under efterkrigstiden som våra
nuvarande mat- och levnadsvanor grundlades
med ökat intag av skräpmat, socker, jäst och
andra kolhydratrika födoämnen, samt ökad
användning av olika droger såsom alkohol,
tobak, olika läkemedel, antibiotika, p-piller, mm.
Antibiotika är helt enkelt så effektivt att det tar
död på alla kroppens bakterier, även de nyttiga
som ska höra till tarmens normalflora. Det gör att
floran i tarmen rubbas och candidainfektioner
är en vanlig biverkning. På senare år har vårt
överanvändande av antibiotika starkt börjat
ifrågasättas från flera håll.

Överskott av candida?
Med dagen levnads och kostvanor har i princip
alla mer eller mindre överskott av Candida-
svamp och det finns i princip inte ett enda
symtom som inte skulle kunna bero på candida,
det gäller både kroppsliga och mentala.

Vanliga symptom är: depression, nedstämdhet,
ångest, irritation, hopplöshet, dåligt minne,
kronisk trötthet, migrän/huvudvärk, extra starkt
begär efter sötsaker/bröd/alkohol, matsmältnings-
problem, gaser, svullen buk, överkänslighet,

Tarmrening med Tarmplus är utmärkt att
kombinera med en candidakur. Överskott av
jästsvampar har ofta sin grund i en ohälsosam
tarm och en osund tarmflora. En tarmrening
renar tarmen och kroppen från slaggämnen,
ohälsosamma tarmbakterier, jästsvampar och
toxiner. Om du har trög tarm eller problem med
förstoppning bör du komplettera Tarmplus med
Tarmslim som aktiverar tarmen och underlättar
utrensningen.

BioTarm innehåller kapslar med probiotika dvs
de tarmvänliga bakterier som bidrar till att åter-
skapa en hälsosam bakterieflora i tarmen så att
jästsvampen candida får svårt att på nytt ta
överhanden. De hälsosamma bakterierna bidrar
även till att stärka immunförsvaret, motverkar
överkänslighetsreaktioner och allergier. Många
mejeriprodukter ex yoghurt och olika så kallade
Functional Foods innehåller nyttiga bakterier
dvs probiotika. Tyvärr är det inte alltid lika
effektiva då stora mängder av de probiotiska
bakterierna dör när de kommer i kontakt med
den sura magsaften i magsäcken. En kapsel
skyddar bakterierna så att de klarar sig genom
magsäcken och når tarmen där de får chans att
göra nytta. Många mejeriprodukter innehåller
även stora mängder socker eller konstgjorda
sötningsmedel som är direkt ohälsosamma och
ger näring till jästsvampen candida. Tänk på att
det tar tid att bygga upp en bra tarmflora och du
bör gå på dessa preparat dagligen minst i 6
månader eller mer.

Hälsosamma näringstillskott ger kroppen de
näringsämnen den behöver för att hälsa ska
kunna återskapas och upprätthållas. Spirulina
tillför kroppen viktiga näringsämnen i form av
aminosyror, vitaminer och mineraler. Tillskott
av C-vitamin och Bioflavonider stärker immun-
försvaret. Örten Echinacea är utmärkt för att
stärka upp immunförsvaret och kan tas som
kurer på upp till 12 veckor. Biotin är ett
B-vitamin som hindrar candidasvampen att
utvecklas till till sin mer aggressiv form. Var
uppmärksam på att många vitaminer framställs
genom jäsning, se till att du får tag på ett tillskott
från jästfri källa. Pau´D´Arco eller LaPacho
som den också kallas är traditionellt använda
örter för sin Candidadödande verkan och kan
köpas via Hälsokost som té. Aloe Vera-juice är
läkande och stärkande på tarmslemhinnan.

Kostråd & Candidadiet
Dieten är viktig för kurens resultat, eftersom det
är genom maten som candidasvampen får sin
näring. Vid mildare candidabesvär räcker det
oftast med att utesluta raffinerade produkter

vänd

allergier, hudsvamp, eksem, urinvägsbesvär,
torra/sköra slemhinnor, slidkatarrer, flytningar/
med sveda/klåda, mensbesvär/PMS, stickande/
stumma/svaga muskler, svullna smärtande leder,
kalla händer/fötter. Vita eller gråvita fläckar
eller beläggningar på slemhinnor i munnen eller
underlivet är tydliga tecken på candida. Alla
symptom försämras av mat som innehåller
mycket socker, jäst eller snabba kolhydrater.
För att kunna dra en slutsats om att det är
candida bör flera av symtomen stämma in och
då är det oftast inte nödvändigt med vidare
undersökning. Det finns kliniska tester så kallad
mörkfältsmikroskopi som kan påvisa överskott
av jästsvampen candida genom ett enkelt blod-
prov. På www.regnbagscentret.se kan du hitta
en förteckning över de terapeuter vi känner till.

Hur bli av med candida?
Behandling går ut på att återskapa kroppens
hälsobalans så att candidasvampen inte tillåts ta
överhanden och därmed skapa ohälsa. Överskott
av candida är ofta ett livsstilsproblem och det
gäller att speciellt i början hålla en strikt diet
där man undviker socker och söta livsmedel inkl
snabba kolhydrater för att svälta ut candidan.
Samtidigt handlar det om att återskapa en sund
tarmflora, stärka immunförsvaret och ge hela
kroppen maximalt med näringsämnen .

Regnbågscentrets Candea består av cellsyre
och blomessenser. Cellsyre har använts under
lång tid för sin förmåga att öka syremättnaden
i kroppens celler och på så sätt förändra
kroppens inre miljö så att jästsvampar, candida,
ohälsosamma bakterier, virus, och vissa typer
av mikroparasiter får svårare att överleva.
Candea fungerar genom att cellsyret frigörs av
saltsyran i magsäcken och tas sedan upp av
blodet och når alla kroppens
celler.  Candea avger upp till
20 % cellsyre, medan andra
produkter oftast endast avger
5 % syre.

Dosering: 7 drp i 1 glas med
vatten, 3 ggr/dag mellan mål-
tider. Candea innehåller
60 ml och räcker vanligtvis
till en kur. Vid svåra candida-
problem behöver ofta kuren
upprepas och en kur kan
pågå i upp till 6 månader
eller längre och då ev med
strikt candidadiet.
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såsom vitt mjöl/bröd/pasta/ris samt snabba
kolhydrater. Uteslut även all alkohol samt mjölk-
produkter, ost och framförallt mögelostar.
Uteslut alla typer av sötningsmedel såsom
socker/råsocker/honung, godis samt sockrade
flingor/livsmedel. Läs innehållsförteckningen
på allt du köper, du kommer bli förvånad över
hur mycket ”dolt” socker som finns i maten.

Välj istället fullkornsprodukter, surdegsbröd,
råris, och långsamma kolhydrater, ät inte för
stora mängder kolhydrater. I små mängder kan
du äta osockrad yoghurt, smör är helt ok. Tänk
på att frukt innehåller stora mängder frukt-
socker, välj istället osockrade färska eller
frysta bär. Laga så mycket mat som möjligt
själv och undvik konserverad mat samt hel
och halvfabrikat.

Om du har svåra problem med återkommande
candidainfektioner trots naturmedel och ev
läkemedel så är en strikt diet under lång tid
extra viktig för att svälta ut candidasvampen.
En sådan candidadiet är krävande både mentalt
och socialt, men lönar sig väl i slutänden.

Föda du helt bör utesluta/undvika
Socker/alla typer av sötningsmedel: såsom
aspartam, xylitol, sackaros, fruktos, maltos,
laktos, glykogen, glukos, mannitol, sorbitol,
galaktos, monosackarider, polysackarider, sirap,
lönnsirap, agavesirap, honung, melass, mm.
Raffinerad säd/livsmedel: Vitt mjöl/bröd/ris
eller pasta och liknande som innehåller stora
mängder snabba kolhydrater som omvandlas
till socker. Malt är groddade sädesslag som är
ugnstorkat och används vid tillverkningen av
många behandlade födoämnen och halv eller
helfabrikat. Malt finns i bland annat mjölk-
drinkar, cerealier/flingor, godis,
Vinägerinnehållande föda: Senap, ketchup,
worcestershiresås, sojasåser, tamari, pickles,
inlagda grönsaker, smaktillsatser, oliver, mjölk-
syrat, stek- och grillsåser. Äppelcidervinäger/
vinäger eller liknande.
Behandlat kött: rökt kött, även korv, salami,
bacon, konserverat kött, pastejer mm som ofta
innehåller socker och jäst.
Vegetariska köttsubstitut: sojakorv, quorn,
tofu mm.
Överbliven mat: Jäst växer i överbliven mat.
Spar ev överbliven mat genom att frysa in den.
Torkad eller söt frukt: Vindruvor, aprikoser,
dadlar, plommon, katrinplommon, fikon, ananas,
alla typer av meloner.
Fruktjuice: innehåller fruktsocker.
Kaffe/te: kaffe, instant coffee, téer, även örtté.
Innehåller ofta mögelsporer.
Svamp: Alla typer av matsvampar.
Mjölkprodukter: Alla mjölkprodukter inkl ost.
Osötad naturlig levande yoghurt kan vara OK!
Jäst: finns i bröd, bakverk, kakor mm, Tänk på
att många kosttillskott och buljong innehåller
jäst. Jäst används som smakförstärkare i många
livsmedel så kolla innehållsförteckningen.
Kosttillskot: Många kosttillskott vitaminer och
mineraler framställs med hjälp av jäst, kolla att
de är jäst och sockerfria. Välj istället spirulina,
korngräs, vetegräs, nässel- eller nyponpulver.

Antibiotika: framställs från mögel och jäst-
svampar, använd med stor försiktighet.
Konserverad/Förpackad föda: innehåller
dolda ingredienser såsom socker, dextrose, jäst
mm. Fryst mat brukar gå bra, men läs innehålls-
förteckningen.
Nötter: Pistagenötter, Jordnötter och jordnöts-
produkter innehåller ofta mögelsporer.
Övrigt: Glutamat kallas även smakförstärkare
och finns i många kryddor och färdiglagade
rätter.
Läs alltid innehållsförteckningar noga, du
kommer att bli förvånad över hur mycket
tillsatser, socker mm som maten innehåller.

Föda du kan äta
Basföda: Kokt potatis, sötpotatis, bovete, full-
kornsris, fullkornsbulgur, hirs, Quinoa mm.
Grönsaker: Alla grönsaker ex sparris, bryssel-
kål, broccoli, betor, kål, morötter, blomkål,
selleri, gurka, äggplanta, ärter, spenat, bönor,
kikärter, baljväxter, sallad, sojabönor, lök,
persilja, ärter, bönor, rädisor, färska tomater,
zucchini, avokado mm.
Kött/fisk: All färsk eller fryst fisk och kött ex
biff, kotlett, fläsk, kyckling, kalkon, lamm,
kanin, anka, gås, höns, ägg, lax, musslor,
hummer, räkor, krabba, ostron mm.
Vegetariska köttsubstitut: Torkat sojaprotein.
Kryddor Alla färska eller frysta ötrkryddor är
ok. Använd örtsalt.
Nötter, frön, olja: all vegetabilisk kallpressad
olja samt smör. Mandel, hasselnötter, cashew,
pecanötter, pumpakärnor, sesamfrön, solros-
frön. Tänk på att nötter av alla de sorter kan
liksom annan föda bli belagda med jästsvamp,
förvara gärna i kylskåp.
Frukt/Bär (ät i små mängder): äpple, grape-
frukt, hallon, blåbär, havtorn, vinbär, lingon,
hjortron mm.
Säd/bröd: Fullkornsprodukter i form av mjöl
eller gryn av havre, hirs, graham, ris. Riskakor
och surdegsbröd kan ätas i små mängder.
Baka brödet själv på surdeg eller bakpulver.

Tips & Menyförslag
Här kommer lite tips och förslag på hur du kan
äta och väldigt enkla förslag på menyer. Försök
att dagligen variera din mat så långt som
möjligt. För att spara tid kan du göra storkok av
linser, kikärter, baljväxter och frys in i mindre
portioner som är lätt att snabbt laga till.

Frukost: Gröt gjord på bovete, hirs, majsgryn,
havregryn mm. Du kan äta gröten tillsammans
med sesammjölk/mandelmjölk/cashewmjölk.
Gör mjölken själv genom att mixa frön/nötter
med vatten till en mjölkig konsistens. Använd
bär eller råriv ½ äpple eller annan inte alltför söt
frukt på gröten.
* Yoghurt med müsli, kokosflingor, bär och
nötter. Välj osockrat.

Lunch: Sallad gjord på valfria grönsaker ex
grönsallad, paprika, gurka, tomat, väl sköljda
groddar, rårivna morötter/rödbetor/rotfrukter.
Komplettera salladen med ägg/kyckling/bönor/
baljväxter eller sojaprotein. Dressingen kan
göras av yoghurt, eller citron och olja med
favoritkryddor ex örtsalt/örter.

* Ugnsbakade grönsaker samt fisk/kött/soja-
protein med fullkornsris, hirs, quinoa. Undvik
att ugnsbaka rotfrukter och potatis, kokt är
däremot helt ok.

Middag: Soppa av grönsaker, linser, rödbetor,
potatis med kött/fisk/sojaprotein.
* Grytor på grönsaker med kött/fisk/sojaprotein
tillsammans med kokt fullkornsris, potatis, hirs
eller quinoa.

Mellanmål: Riskakor eller surdegsbakat bröd
med ex smör eller sesampasta eller andra
nötpastor som finns på Hälsokosten. De flesta
grönsaker går bra att ha som pålägg ex mosad
avokado med örtsalt och ev lite färskpressad
lime. Du kan göra hoummus genom att mixa
kokta kikärter tillsammans med örtsalt, peppar
och citron + ev lite olja. Toppa smörgåsen med
groddar.

Inspiration, Bok & Lästips
Vi har ovan gett några förslag på hur du kan
lägga upp en candidadiet. För ytterligare tips
och inspiration är Internet ovärderligt. Vi vill
även tipsa om Ingrid Franzons bok ”Hjälp! Vad
ska jag äta” samt Peter Wilhelmssons ”Candida
- Vår tids folksjukdom”.

Cellsyre används till mycket
Kan användas internt för att ev mildra: sura
uppstötningar, matsmältningsproblem, rökning,
utmärkt för att få mer energi vid kronisk trötthet,
nedsatt immunförsvar, fibromyalgi, vestibulit.
Hudproblem, såsom akne, fotsvamp, underlivs-
svamp, eksem. Dos ca 7 droppar i 1 glas vatten.
Tarmproblem känslig tarm, Colon Irretable,
IBS, Crohns, Ulcerös Colit, tarminfektioner
eller diarré. Dos ca 10 droppar i 1,5-2 dl vatten.
Samt även 20 droppar i ljummet vatten vid akuta
besvär. Vid tarmproblem fås bättre effekt om
man blandar cellsyre med Aloe Verajuice.
Mun/hals: blödande tandkött, plack, varhärdar,
dålig andedräkt, halsont, halsfluss, influensa
och förkylningar. Inom tandvården har cellsyre
använts för att skapa en renare miljö i munhålan
enligt en undersökning på Standford University.
Dos 7 droppar i 1 dl vatten för sköljning och
gurgling. Kan även användas på tandborsten
eller som näsdroppar.
Vätskerening: ca 15 droppar till 1 liter vatten,
rör om och låt stå 1 minut.
Husdjur: blir piggare och får mindre åkommor
om man blandar det i dricksvattnet. Dos ca 5
droppar i ½ liter vatten.

Tänk på att man i Sverige inte får göra några
medicinska påståenden om sådant som inte är
klassat som läkemedel, därför får vi inte utlova
någon som helst medicinsk effekt även om vi skulle
vilja det.


