
VAD ÄR EGENTLIGEN ERIC'S CANDIDA-DIET ?

Denna diet är ingen "diet" såsom LCHF, Paleo, GAPS etc där man tänker på hur mkt proteiner och/eller kolhydrater man 
intar. Eric anser att ingen diet, oavsett diet kan passa dig, mig, Eric, din granne, din vän, din svärmor etc. Därför skulle 
Eric aldrig skriva en "diet-bok"

Har fått frågan: Men Eric har ju skrivit Candida-Crusher, vilket är en "diet-bok" som är anpassad efter att få bukt med 
Candida, IBS, IBD, Läckande tarm, SIBO etc.

Jo, det är en annan sak för att få väck candida, parasiter och speciellt då i början av diet-programmet, allt för att svälta ut 
dom, men om du tittar igenom dieten ordentligt så är det fortfarande inte att du ska räkna ngn mängd kolhydrater eller 
inta så lite/mkt proteiner som möjligt och efter en tid i programmet kan du i allmänt äta allt igen.

Många kan här då tänka: -Nä, det kan jag inte alls, jag bör ju inte äta pizza, hamburgare, korv med potatismos från 
Sibylla, kinamaten mm. Du kan äta vad du vill, du bestämmer, men Ja, det är sant, men det är heller ingen riktig mat, det 
är en påhittad föda som inte fanns förr i tiden, det är något samhället, folket hittat på och pga av denna sk föda + allt 
godis, läsk, alkohol, antibiotika, tabletter hit och dit är orsaken till att du idag mår som du gör. Om du sen själv väljer att 
gå tillbaka till dina gamla vanor genom att äta crap-maten igen är helt upp till dig, dock tyvärr kan candida komma tillbaka 
och oftast ännu mer aggressivt än du hade innan.

Eric förespråkar en normal sund kost "common sense" där du kan äta i princip allt och detta gäller då inte "skräpet" som 
finns i våra hyllor som håller i månader, t o m år då tillsatser tillförs som just gör att det håller så pass länge. Konceptet 
handlar om att laga mat från grunden, inta mkt grönt med både långsamma kolhydrater och proteiner, inta lite mindre 
portioner och gärna lite oftare, då blir man heller inte megahungrig, blodsockret håller sig på en mer jämn nivå vilket gör 
att man har mer energi under hela dagen.

En medlem ställde frågan: - Vilken diet bör man gå på när man fått bukt med Candida?

Svaret blir här mkt enkelt.

Denna normala, sunda kost med att Du har börjat införa det du tycker om igen, du har lärt känna din kropp och vad Din 
kropp mår bäst av, Det är din nya framtida kost.

Vad bör man tänka på i framtiden när man fått bukt med överväxten?

1. Inta alkohol ibland, helst inte "då och då" under veckan, månaden. Bättre att inta alkohol en dag i veckan, ett par ggr 
i månaden än ett glas vin, öl lite då och då. 

2. Inta bullen och latten på stan ibland, gärna inte varje dag

3. Bättre att inta pizzan, ostbrickan, bullen, godiset, vinet En dag i veckan istället för att sprida ut det under hela veckan.

Gör du som punkt 3 så hinner kroppen rena sig själv den kommande veckan. Om du festar till det 2 el 3 dagar på rad, 
tex på semestern så bör du köra lite mer strikt kost i ett par veckor. Om du åker utomlands och festar till det varje dag i 
tex 14 dagar så bör du ha minst en strikt månad när du kommer hem. Kom gärna även ihåg probiotika när du partajar 
under en längre tid och åker du utomlands rekommenderas att du intar både probiotika och anti-parasit-kur.

Detta är endast rekommendationer för att hålla candidan i styr, Du gör som Du själv känner känns bäst.

För mer info om just olika dieter på marknaden och Eric's sk rekommendationer om kosten, kika på videon nedan där 
han förklarar att ingen diet på jorden kan passa allt och alla.

https://www.youtube.com/watch?v=PsapP7R8JDM

https://www.youtube.com/watch?v=PsapP7R8JDM

