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Candidadiet 

  
 
 
Undvik: Födoämnen som innehåller socker, mjölk, vete (+ andra sädesprodukter), fermentering, 
torkad frukt, jäst, svamp, öl, vin och mat med högt GI. 
Låg GI/GB kost rekommenderas 
 
Frukost 1  Bovetegröt, bär, alternativmjölk typ:nöt/frömjölk, ägg 
Frukost 2  Sojayogurt, äpple, riskaka(jästfritt bröd) bregott, proteinrikt pålägg (avocado, 

köttpålägg, hummus 
Frukost 3 Omelett, tomat, gurka, selleri 
Frukost 4 Hälsofil/yogurt, frukt, riskaka, nötsmör + proteinrikt pålägg 
 
Mellanmål:  Bitar av grönsaker, keso, mandlar/nötter (blötlagda, rostade) 
 
Lunch 1 Salladsmix, grönsaker, skaldjur, avocado 
Lunch 2 Grönsaker, salladsmix, kalkon-/kycklingrätt, salladsdressing med bas 

citron/äppelcidervinäger + oliv-/avocado-/valnötsolja 
Lunch 3 Salladsmix, grönsaker, fiskrätt, avocado 
Lunch 4 Salladsmix, grönsaker, linser/bönor/feta- eller haloumiost 
Lunch 5 Grönsakssoppa med lite fett i, cocosfett eller liknande, gärna med bönor/linser/råris i 
 
Mellanmål: Bitar av grönsaker, keso, mandlar/nötter (blötlagda, rostade) 
 
Middag 1 Samma som lunch 
Middag 2 Samma som lunch 
Middag 3 Samma som lunch 
Middag 4 Samma som lunch 
 
Om bröd inkluderas i kosten se till att välja jästfritt, vetefritt gärna ekologiskt. Ät inte bröd varje 
dag, utan var 3:e-4:e. 
 
Undvik frukt i början, sedan 1-3 portioner frukt eller bär per dag 
Undvik att äta protein med stärkelserika kolhydrater. Välj hellre protein med ovanjordtväxande 
grönsaker. 
Uteslut fruktjuice, socker, honung, sirap och söta efterrätter. Alkohol och läsk bör också undvikas 
 
Steg 1 – Avdödning av svamp 4-8 veckor – trappa upp doseringen 
Capryl  2 kap 2-3 ggr/dag 
HairNutrients  2 kap 2 ggr/dag 
Mjölon  15-20 dr 3 ggr/dag 
(Ultra Flora Plus 1 tab. 2-3 ggr/dag) ** 
Vitlök mer Vital 3 kap/dag 
**Vid kraftig svampinfektion, vänta med probiotika till infektionen mattats av 
 
Steg 2 – Underhåll 8-16 veckor 
Biotin/Hair Nutrients 1-4 kap/dag 
Caprylsyra  2-6 kap/dag 
 
 
Råd vid vaginit;  
Dränk in tampong med Kolloidalt silver eller mycket utspätt grapefruktkärnextrakt eller Tea-tree olja. 
Man kan också pressa en vilöksklyfta och blanda saften i lite olja 
Behandling bör ske minst en hel menscykel, därefter veckan före mens minst 3-4 månader 
Mjölksyrabakterier kan tillföras tampong indränkt i yougurt eller fil. Luftiga kläder 
 
 

mailto:blivital@gmail.com

