
Grzybice Candida 2

  //       

  

Doskonały środek
przeciw grzybicy
Candimis

Poniżej, oczywiście za zgodą autora, publikujemy 
drugą część skrótu obszernego artykułu Andrzeja Janusa autora książek 
Nie daj się zjeść grzybom Candida i Postawiłem na zdrowie.

  

Mieszkańców Zielonej Góry i okolic
Zapraszamy 
do naszego sklepu gdzie kupicie polecany przez Andrzeja Janusa
preparat przeciw pasożytom.

  

Wszystkich zapraszamy do  sklepu internetowego
www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl

Grzybice Candida
Cały artykuł na stronie Andrzeja Janusa http://www.janus.net.pl/grzybice candida.htm

  

Uważa się powszechnie, że do rozwoju grzybiczych zakażeń wewnętrznych dochodzi u
ludzi z wyraźnie osłabionym systemem odporności:

    
    -  u ludzi po przeszczepach narządów wewnętrznych poddanych leczeniu
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immunosupresyjnemu,   
    -  u chorych na nowotwory poddanych leczeniu chemioterapią i radioterapią,  
    -  u pacjentów przewlekle chorych na oddziałach intensywnej opieki medycznej,  
    -  u ludzi z osłabionym systemem odpornościowym poddanych zabiegom
chirurgicznym,   
    -  u chorych na AIDS.  

  

Zauważam jednak bardzo niepokojące zjawisko znacznego wzrostu zachorowań
grzybiczych wśród ludzi:

    
    -  poddanych przewlekłej antybiotykoterapii,  
    -  nadużywających chemicznych preparatów farmakologicznych,  
    -  u kobiet zażywających hormonalne środki antykoncepcyjne i poddanych kuracjom
hormonalnym,   
    -  stosujących na co dzień dietę wysokowęglowodanową z nadmiarem białka i
tłuszczów stałych.   

  

  

LECZENIE GRZYBICY

Uwagi ogólne
Znane jest stare powiedzenie, aby wroga zniszczyć należy go dobrze poznać. W procesie
leczenia wymagany jest odpowiedni zasób wiedzy ze strony lekarza, dotyczący leczenia
tej choroby oraz ścisła współpraca z pacjentem. Celem tego jest uzyskanie pełnej
kontroli ze strony lekarza nad przebiegiem leczenia, ewentualnej jego korekty oraz
nadzoru nad właściwym stosowaniem diety przez pacjenta.
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Błąd jaki popełniają lekarze medycyny akademickiej polega na tym, że cały wysiłek
poświęcają wyłącznie na zniszczeniu grzyba antybiotykiem. Bez zmiany sposobu
odżywiania, wzmacniania funkcji systemu odpornościowego, stosowania preparatów
służących do tzw. odżywiania komórkowego, probiotyków – cały ich wysiłek idzie na
marne i w krótkim czasie dochodzi do nawrotu choroby.

  

Doskonały środek
przeciw grzybicy
Candimis

  

Zarodniki grzyba Candida (komórki drożdżaka) od chwili podjęcia próby leczenia, krążą
we krwi przez okres 2 - 3 lat i w związku z tym mają potencjalną możliwość wywołania
infekcji. Potwierdzam ten smutny fakt swoimi obserwacjami. Zagnieżdżone w narządach
wewnętrznych i kiełkujące komórki drożdżaka przekształcają się w grzyba tworząc
strzępki grzybni i przerastają cały organizm w czasie kilkunastu godzin. Z tego powodu
wzmacnianie systemu odpornościowego powinno być nadrzędnym celem leczenia i
codziennej profilaktyki po jego zakończeniu. Pełny powrót do zdrowia trwa około 1 roku,
a czas ten jest uwarunkowany długością trwania choroby oraz stopniem uszkodzenia
narządów wewnętrznych jakie poczynił grzyb Candida.

Preparaty pochodzenia naturalnego, chelaty (połączenia pierwiastków ze związkami
organicznymi)oraz leki homeopatyczne używane w leczeniu grzybicy powinny być
dobierane indywidualnie, mieć działanie ukierunkowane, wywierać działanie niszczące
organizm grzyba, wspomagać system odporności organizmu oraz spełniać funkcje
odżywcze. Warto przy tym pamiętać, że podczas wieloletniej choroby dochodzi niekiedy
do trwałego upośledzenia funkcjonowania narządów wewnętrznych. Im dłużej trwa
schorzenie, tym niekorzystne zmiany w organizmie są większe. Z tego powodu im
szybciej wdroży się leczenie przeciwko grzybicy, tym szybsze będą efekty powrotu do
zdrowia i mniejsze uszkodzenia narządów wewnętrznych.

Leczenie antybiotykami przeciwgrzybiczymi jest nieskuteczne, ponieważ drożdżaki
osiągnęły znacznie wyższy szczebel rozwoju niż bakterie, lepiej i szybciej potrafią
przystosować się do zmiennych warunków środowiska zewnętrznego. Są w związku z
tym trudniejsze do zniszczenia, szybko zdobywają oporność na zastosowane
antybiotyki. Włączam je jedynie w szczególnych wypadkach, kiedy ogólny stan chorego
budzi niepokój, w celu uzyskania szybkiego i doraźnego efektu. Obawiam się też
objawów ubocznych pojawiających w czasie ich stosowania, które są stosunkowo
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częste.

Jaki jest cel stosowania diety niskowęglowodanowej
Polecam rozpocząć leczenie od zastosowania diety niskowęglowodanowej z całkowitą
eliminacja cukru i wyrobów cukierniczych. Wprowadzenie tego typu diety jest bardzo
trudne ze względu na to, że cukier jest czynnikiem uzależniającym i w swoim wpływie na
psychikę przypomina narkotyk. Jedzenie cukru i słodyczy w okresie leczenia prowadzi
nawrotu choroby, z czym wielokrotnie spotykałem się obserwując swoich pacjentów. Do
uaktywnienia rozwoju drożdżaka może przyczynić się mpże również jedzenie zbyt dużej
ilości węglowodanów skrobiowych (nie mam tu na myśli zwykłej ich porcji). Leczenie w
takich wypadku należy rozpocząć od początku.

Czosnek i jego preparaty
Doskonałe efekty w likwidacji organizmu grzyba uzyskuje się wprowadzając do diety
czosnek oraz uzyskane z niego preparaty. Dobór preparatu powinien zależeć od
wielkości dawki terapeutycznej, której chcemy użyć - polecam więc stosować dla osób
dorosłych dawkę nie mniejszą niż 1000 mg czynnej allicyny. Działanie czosnku polega na
blokowaniu dostępu glukozy do wnętrza komórki grzyba, czyli głodzeniu go. Związek
aktywny czosnku o nazwie allicyna jest najsilniej działającą substancją w tym kierunku.
Można jeść też na surowo ząbki czosnku, ale polecam najbardziej czosnek uprawiany w
Polsce.

Znakomitymi preparatami, które można sporządzić samemu w warunkach domowych są
jego roztwory wodne. Oto przepisy jak można je sporządzić:

 1. Pięć ząbków czosnku posiekać, zmiażdżyć i odstawić na 10 minut, zalać potem 250 ml
zimnej przegotowanej wody, odstawić na 2 – 3 godz. Pić w ciągu dnia małymi porcjami.
Tak przyrządzony roztworu można użyć do higieny intymniej w przypadku grzybicy
pochwy.
 2. Pięć ząbków czosnku posiekać na drobno i odstawić na 10 minut, zalać potem 250 ml
wrzącej wody i odstawić na 2 – 3 godz. Sposób użycia j/w.
 3. Pięć ząbków czosnku posiekać na drobno, zalać 250 ml wrzącej wody i gotować przez
3 min. Po ostygnięciu – sposób użycia j/w.

Wilcacora (Uncaria Tomentosa)
Roślina ta ma działanie przeciwzapalnie, antybakteryjnie (wzmaga fagocytozę),
antymutagennie, antyoksydacyjnie, immunostymulujące, przeciwagregacyjnie w
stosunku do płytek krwi. Poza tym zmniejsza skutki uboczne radioterapii i chemioterapii,
oczyszcza przewód pokarmowy (zwłaszcza jelito grube), przeciwdziała zakłóceniu
równowagi flory bakteryjnej, obniża glikemię w cukrzycy, goi wrzody żołądka. Ma
działanie przeciwreumatycznie, przeciwalergicznie, przeciwdepresyjnie, hipotensyjnie,
moczopędne, cytostatyczne - hamuje podział komórek nowotworowych,
przeciwwirusowe - przyspiesza wzrost ilości leukocytów, zwłaszcza TH4. Uważam, że
preparaty z Wilcacory za najlepsze i najbardziej efektywne w zwalczaniu infekcji
grzybiczej. Dodatkową ich zaletą jest to, że bardzo szybko i skutecznie usuwają toksyny
z organizmu ze zniszczonego organizmu grzyba. Należy jednak Wilcacorę włączać do
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leczenia ostrożnie i w wzrastających dawkach. Podanie dużej dawki leku w początkowym
etapie leczenia może spowodować uwolnienie do krwiobiegu zbyt dużej ilości toksyn i
wywołać szereg niekorzystnych objawów ubocznych.

Czarci pazur (Pau d'Aarco lub La Pacho)
Preparaty z Czarciego pazura są pomocne w zwalczaniu pasożytów, powstrzymują
zakażenia grzybicze, obniżają poziom cukru w krwi, są świetnym środkiem ułatwiającym
trawienie. Lapacnol - aktywny składnik zioła Pau d' Arco może być stosowany w leczeniu
szeregu nowotworów złośliwych. Roślina zawiera dużą ilość żelaza, działa krwiotwórczo,
jednocześnie detoksykacyjnie: oczyszcza krew i narządy wewnętrzne od nadmiaru
toksyn i trucizn, wzmaga odporność organizmu, zmuszając go niejako do walki z
chorobą. Dlatego jego działanie jest tak szybkie i skuteczne. Naukowcy stwierdzili, że
Pau d' Arco ma działanie antybiotyczne (zabija szkodliwe zarazki), przy czym nie
wykazuje działań ubocznych. Preparaty Pau d 'Arco wykorzystuję chętnie w leczeniu
grzybicy, kiedy infekcja ta jest połączona z zakażeniem pasożytami.

Preparaty z owocu Noni
Bardzo skuteczną terapią w likwidacji zaburzeń ze strony ośrodkowego układu
nerwowego (OUN), jest stosowanie preparatów opartych na bazie soku z owocu Noni. Po
jego spożyciu wzrasta produkcja w organizmie tlenku azotu co stymuluje prawidłową
pracę komórek układu nerwowego. Tlenek azotu jako główny neuromodulator odgrywa
istotną rolę w prawidłowym przekazywaniu bodźców nerwowych w ośrodkowym układzie
nerwowym (mózgu) i dzięki temu poprawia koncentrację, pamięć i zdolność uczenia się.
Noni zawiera również serotoninę - neurotransmiter, który zawiaduje i przekazuje impulsy
nerwowe do tkanek. Od niego zależy to, czy sygnał nerwowy wysyłany z mózgu, będzie w
stanie dotrzeć do odpowiednich narządów wykonawczych. Serotonina bierze również
udział w przekazywaniu bodźców i wymianie informacji między sieciami neuronów w
obrębie samego mózgu. Zbyt niski jej poziom stwierdza się u osób zachowujących się
agresywnie oraz będących w depresji.

Aloes (Aloe Vera)
Preparaty oparte na bazie aloesu stosuje się w nieżycie żołądka i jelit, wrzodziejącym
zapaleniu jelita grubego, wrzodzie żołądka i dwunastnicy - ponieważ zmniejsza stężenie
kwasu solnego, w stanach kurczowych mięśni, nerwobólach, bólach stawów na tle
reumatycznym, w astmie oskrzelowej, chorobach oczu (zapaleniu rogówki, zmętnieniu,
zmianach zwyrodnieniowych, stanach po jej przeszczepieniu, zapaleniu spojówek), w
leczeniu oparzeń, owrzodzeniach skóry, pęknięciach skóry, w leczeniu ukąszeń przez
zwierzęta i owady, wysypkach, odleżynach, w chorobach przyzębia i zapaleniu błony
śluzowej jamy ustnej.

Odkwaszanie organizmu
Sprzyjającym warunkiem do rozwoju grzybicy jest środowisko zasadowe, ale same
tworzą w organizmie środowisko kwaśne, niekorzystne dla naszego zdrowia, które jest
typowym objawem towarzyszącym grzybicy. W przypadku długotrwałych przesunięć pH
w stronę odczynu kwaśnego, wzrasta udział kwaśnych produktów przemiany materii w
płynach komórkowych i w moczu, co może prowadzić do poważnych zaburzeń w
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organizmie.

Uważam, że dobry i szybki efekt odkwaszania organizmu można uzyskać wprowadzając
do diety produkty spożywcze zasadowe i obojętne oraz usuwać kwaśne toksyny pijąc
dobrą jakościowo wodę.

  

Doskonały środek
przeciw grzybicy
Candimis

  

Postępowanie lecznicze

Leczenie powinno polegać na:

 1. Zmianie sposobu odżywiania i nawyków żywieniowych.
 2. Innym sposobie łączenia składników pokarmowych (opcjonalnie).
 3. Eliminacji z diety cukru krystalicznego w wszelkich z niego wyrobów.
 4. Zastosowaniu diety z eliminacją spożywania produktów wysokoprzetworzonych.
 5. Wzmacnianiu systemu odporności organizmu poprzez podawaniu preparatów o
działaniu probiotycznym, witamin, chelatów metali, związków mineralnych, związków
roślinnych i stosowaniu leków homeopatycznych.
 6. Zmianie trybu życia.
 7. Pomocy psychologicznej, o ile zajdzie taka potrzeba.
 8. Zastosowaniu kuracji wspomagających:

Kąpiel oczyszczająca z toksyn - z imbirem i zielem skrzypu polnego
Zastosowanie tej kąpieli ma na celu uwolnienie toksyn ze skóry, dzięki występującej po
niej wzmożonej potliwości. Wsypać trzy duże garście ziela skrzypu polnego do 1 litra
wody i gotować przez 15 min. Odcedzony roztwór wlać do przygotowanej kąpieli. Do
kąpieli dodać również 3 - 4 łyżki sproszkowanego imbiru. Kąpiel ma działanie silnie
rozgrzewające i napotne. Po kąpieli należy przykryć się czymś ciepłym, gdyż rozszerzone
naczynia skóry sprzyjają utracie ciepła, co grozi przeziębieniem. Stosować ostrożnie u
dzieci. Proszę pamiętać o nawodnieniu organizmu.

Kąpiel z solą kamienną
Zastosowanie tej kąpieli ma na celu usunięcie z organizmu substancji toksycznych. Do
przygotowanej kąpieli wsypać i rozpuścić 1 kg soli kamiennej z Kłodawy. Przebywać w
tej kąpieli 20 min.
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Lewatywa z czosnku o działaniu grzybobójczym i przeciw owsikom
Zmiażdżyć 4 duże ząbki czosnku i zalać 1 szklanką letniej przegotowanej wody, odstawić
na 2 – 3 godz. Przecedzić i zaaplikować jako lewatywę 1 szklankę maceratu. Stosować w
temperaturze ciała. Zabieg przeciw owsikom powtarzać co 2 dni, a jako grzybobójczy co
kilka dni. Kurację wspomaga codzienne picie 1/3 szklanki soku z cytryny (można
rozcieńczyć wodą).

Objawy detoksykacji organizmu (wtórnej kumulacji toksyn)
Problemem w przebiegu leczenia wiele lat trwającej grzybicy, są objawy uboczne
związanie z detoksykacją organizmu. Usunięcie toksyn jest jedynym z elementów
leczenia tej choroby. Związki roślinne, używane w leczeniu grzybicy, powodują szybki
rozpad grzybni i pojawienie się we krwi pacjenta obcych substancji o właściwościach
toksycznych. Kumulacja toksyn grzybiczych oraz substancji odpadowych normalnej
przemiany materii w narządach wewnętrznych i w krwi, zakłóca przemianę biochemiczną
organizmu oraz wpływa negatywnie na pracę systemu odpornościowego. Wydalane są
one przez przewód pokarmowy, nerki, wątrobę i skórę. Osłabiony organizm częstokroć
nie nadąża z usuwaniem ich w tak dużej ilości. Nie jest to zjawisko groźne, ale bardzo
uciążliwe i przykre dla chorego. Wobec nasilających się negatywnych objawów, zalecam
niekiedy zmniejszenie dawki preparatu roślinnego. W celu łatwiejszego usuwania
nagromadzonych toksyn, zalecam wypijanie codziennie 2 l dobrej jakościowo wody.

Wykaz niepożądanych objawów związanych z likwidacją grzyba i usuwania z organizmu
jego toksyn:
# biegunka,
# ból brzucha,
# zawroty głowy,
# złe samopoczucie,
# drżenie mięśniowe,
# nadpobudliwość psychiczna,
# lęk i niepokój,
# trudności w koncentracji uwagi,
# świąd skóry i wypryski skórne.

Hipoglikemia (spadek stężenia cukru we krwi)
Niekorzystnym zjawiskiem w okresie leczenia grzybicy, którego często nie można
uniknąć u niektórych osób,są objawy hipoglikemii. Oznacza to stan, w którym ilość
glukozy we krwi obniża się poniżej 50 - 60 mg%.
Każdy człowiek jest indywidualnością biochemiczną i trudno jest przewidzieć wszystkie
reakcje organizmu na zastosowane leczenie. U dużej liczby osób stosujących do tej pory
dietę wysokowęglowodanową, mamy do czynienia z niestabilnym wydzielaniem insuliny
przez trzustkę do krwi, nieadakwatnym do rodzaju i ilości spożytego pokarmu. U ludzi z
skłonnością do hipoglikemii, każdy rodzaj pokarmu, bez względu na jego rodzaj,
powoduje wydzielanie zbyt dużej porcji insuliny do krwi, szybkie przesunięcie cukru do
wnętrza komórek i spadek jego stężenia we krwi. Wprowadzenie rygorystycznej diety
niskowęglowodanowej ma na celu zahamowanie rozwoju drożdżaka, który odżywia się
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glukozą. Objawy hipoglikemii manifestują się nieustannym zmęczeniem, spadkiem
energii, zmniejszoną sprawnością umysłową, silnym niepokojem, rozdrażnieniem,
wzmożoną potliwością, drżeniem i bólami mięśniowymi. Niskie stężenie cukru we krwi
bardziej osłabia sprawność umysłową niż zdrowie fizyczne, ponieważ komórki mózgu są
szczególnie wrażliwe na jego brak. Niekorzystne objawy związane z tym zjawiskiem są
niekiedy tak silnie wyrażone, że budzą poważny niepokój chorego. Stabilizację
prawidłowego wydzielania insuliny przez trzustkę, a co się z tym wiąże - stężenia cukru
we krwi, uzyskać można w okresie 3 - 4 miesięcy, zmieniając sposób łączenia składników
pokarmowych, jedząc naturalne produkty spożywcze.

Dieta dorosłych w leczeniu grzybicy

Uwagi ogólne
Zrozumienie zasad stosowania diety w leczeniu grzybicy, sprawia chorym najwięcej
kłopotów. Odżywianie w początkowym okresie w leczeniu grzybicy jest u wielu ludzi
pasmem udręki, wyrzeczeń i ograniczeń. Polega na stosowaniu diety opartej na bazie
naturalnych środków spożywczych z całkowitą eliminacją cukru i wszelkich z niego
wyrobów, mleka i przetworów mlecznych. Nie istnieje jedna uniwersalna dieta dla
wszystkich ludzi leczących się z powodu infekcji grzybiczej. Zakres jej stosowania
powinno się zawsze dobierać indywidualnie, ze względu na różną wagę ciała, stopień
nasilenia objawów chorobowych, liczne odmienności w trawieniu poszczególnych
składników pokarmowych. Są chorzy, którzy nie tolerują glutenu zawartego w zbożach,
białka soi, mięsa wieprzowego, inni mięsa wołowego, grzybów, surówek lub niektórych
rodzajów jarzyn itd. Nie należy jeść pokarmów, które zakłócają proces trawienia lub
wywołują alergię.

Biorąc pod uwagę fakt, że około 80 - 85% ludzi na terenie naszego kraju ma wolną
przemianę materii, występuje u nich zmniejszone wydzielanie soków żołądkowych i
związany z tym problem trawienia białek i tłuszczów. Resztki niestrawionego białka
zalegają w jelitach i podlegając procesowi fermentacji, powodują objawy dyspeptyczne –
gazy, wzdęcia, nudności, przelewanie w jelitach. O ile nałoży się na to fermentacja cukru
do dwutlenku węgla spowodowna przez drożdżaka Candida, to zaburzenia ze strony
przewodu pokarmowego są czymś bardzo charakterystycznym dla tej choroby. Dlatego
szczególną uwagę zwracam na to, aby w okresie leczenia grzybicy przewodu
pokarmowego i związanymi z tym zaburzeniami, białka łączyć zawsze z surówkami i
gotowanymi jarzynami, które ułatwiają ich trawienie i przyspieszają wydalanie z
organizmu. Można spożywać niewielkie ilości maślanki, kefiry, jogurty ale pod
warunkiem, że są produktem naturalnym "ze wsi". Zawierają cenne bakterie dla naszego
zdrowia jakimi są pałeczki kwasu mlekowego Lactobacillus acidophilus i Bifidobacterium
bifidus wspomagające proces trawienia. Są to jednak bakterie, które nie zasiedlają na
stałe jelita grubego. Do celów leczniczych przygotowuje się specjalne szczepy bakterii
odporne na działanie kwasu solnego i sole kwasów żółciowych, nazywane bakteriami
probiotycznymi.
Proponuję wyłączyć mleko i jego przetwory kupowane w sklepie, gdyż są one
produktami wysokoprzetworzonymi, poddane procesowi homogenizacji oraz głębokiej
pasteryzacji, zmieniającej strukturę białka.
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Zasady odżywiania w zaburzeniach ze strony przewodu pokarmowego

Mięso i skrobia mają inny czas trawienia. Skrobiowe węglowodany złożone, czyli chleb,
ziemniaki czy makaron ulegają strawieniu w żołądku po mniej więcej 2 godzinach, a
mięso po około 4 godzinach. Mieszany posiłek, złożony z mięsa i skrobi, jest trawiony
około 7 - 8 godzin, czyli dwa razy dłużej niż gdyby te produkty były spożywane
oddzielnie. Dwukrotnie dłuższe trawienie może oznaczać dwukrotnie większe zużycie
energii i enzymów. Białka rozkładane są w żołądku z udziałem kwasu solnego.
Węglowodany wymagają do trawienia środowiska alkalicznego i trawi ja we wstępnej
fazie enzym ptialina zawarty w ślinie. Gdy jemy dużo białka zmieszanego ze skrobią,
skuteczność działania soków trawiennych zostaje znacznie upośledzona, a ich wzajemne
oddziaływanie chemiczne neutralizuje się. Gdy białko nie jest do końca strawione
zaczyna gnić, niekompletnie strawione węglowodany fermentują, a niestrawione tłuszcze
jełczeją. Efektem tych reakcji jest zakwaszenie organizmu. Stąd w leczeniu grzybicy
przewodu pokarmowego obowiązuje zasada innego łączenia składników pokarmowych,
w celu stworzenia komfortowych warunków pracy narządów trawiennych i jelit.

Zasada rozdzielności składników pokarmowych polega na innym ich łączeniu z sobą
podczas komponowania posiłku. Powinni ją stosować ludzie chorujących na grzybicę, w
następujących wypadkach:

 * w ogólnych kłopotach z trawieniem z objawami niestrawności,
 * w stanach zapalnych przewodu pokarmowego – refluksie dwunastniczo-żołądkowym
(żółciowym), refluksie żołądkowo-przełykowym, zapaleniu błony śluzowej - żołądka,
dwunastnicy, jelita cienkiego i grubego,
 * w przypadku silnych gazów i wzdęć,
 * w problemach z nadwagą lub otyłością.

Nie muszą stosować tej zasady osoby chorujące na grzybicę, u których te problemy nie
występują. Łączą więc z sobą wszystkie składniki pokarmowe w jednym posiłku – białka,
węglowodany i tłuszcze.

  

Doskonały środek
przeciw grzybicy
Candimis

  

Zasada rozdzielności składników pokarmowych:
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 1. Nie należy łączyć białka (mięso, ryby, jaja, rośliny strączkowe) z węglowodanami
wysokoglikemicznymi (produktami skrobiowymi). Można je łączyć z warzywami
surowymi (surówkami) i gotowanymi.
 2. Węglowodany wysokoglikemiczne można łączyć z surowymi jarzynami lub
gotowanymi.
 3. Tłuszcze można dodawać do węglowodanów, białek i warzyw, ale należy pamiętać o
tym, że przedłużają ich okres trawienia.
 4. Nie pić płynów przed jedzeniem, w trakcie i po posiłku - wypite płyny powodują
rozcieńczanie soków trawiennych, co upośledza trawienie, i może powodować bóle
żołądka oraz zgagą.

Wiele osób zapytuje mnie, czy można jeść grzyby, zwłaszcza pieczarki. Ponieważ
zawierają w swoich organizmach białka wspólne dla wszystkich grzybów (między innymi
zawiera je grzyb Candida), a organizm wytworzył przeciwko nim przeciwciała, istnieje
potencjalna możliwość wystąpienia - wskutek ich spożycia, objawów alergii. Spożywanie
potraw z pieczarkami powinno być poprzedzone testem tolerancji. W tym celu należy
spożyć niewielką ich ilość i obserwować reakcję organizmu. O ile nie ma żadnych
widocznych negatywnych objawów, to mogą być jednym z elementów diety. Trawienie
tłuszczów stałych i olejów przebiega powoli i odbywa się głównie w jelicie cienkim.
Obfitość spożywanych surowych jarzyn (błonnika) razem ze smażonym mięsem,
zmniejsza ilość wchłanianych w jelitach tłuszczów stałych.
Smażyć można jedynie na smalcu lub maśle, ze względu na ich najwyższą temperaturę
rozkładu, przy których uwalniają się związki toksyczne. Po usmażeniu potrawy nie wolno
używać tego tłuszczu do innych celów kulinarnych.
Uwaga - nie należy smażyć potraw na olejach.

Dobór składników pokarmowych

Ograniczenie ilości węglowodanów
Drożdżaki odżywiają się cukrami prostymi, głównie glukozą oraz niewielką ilością
aminokwasów. Wszystkie węglowodany złożone zawierające skrobię (ziemniaki, ryż,
kasze, pieczywo), w wyniku procesu trawienia rozpadają się w końcowym efekcie do
cukrów prostych. Jedząc zbyt duże porcje tych produktów spożywczych lepiej odżywimy
drożdżaka. Dlatego tak ważne jest stosowanie diety niskowęglowowodanowej.
Kupując produkty spożywcze w sklepie należy zwrócić uwagę na to, czy zawierają tzw.
cukier dodany pod nazwą: węglowodany, cukier, sacharoza, glukoza, fruktoza, maltoza,
galaktoza czy laktoza. Niektórzy słodząc produkty spożywcze fruktozą, nie zdają sobie z
tego sprawy, że organizm wykorzystuje ten cukier w procesie spalania glukozy. O ile
ktoś nie może obyć się bez słodzenia napojów czy dosładzania pokarmów, można użyć
pewien rodzaj cukru o nazwie Ksylitol lub Stevia, obojętnego dla organizmu i
wydalanego z niego w niezmienionej postaci. Nie w każdym jednak wypadku cukry te są
dobrze tolerowane przez organizm.

Zasady komponowania diety
Prawidłowe komponowanie produktów spożywczych oszczędza energię zużywaną do ich
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trawienia. W wyborze składników pokarmowych należy kierować się indeksem
glikemicznym (IG) produktów spożywczych oraz odczynem kwasowości (pH), jaki
wytwarzają w organizmie po ich zjedzeniu strawieniu. W rozróżnieniu tego co jest
kwaso-, a co zasadotwórcze, jest wiele nieporozumień. Produkty o smaku kwaśnym, np.
cytryny i kwaśne grejpfruty i większość warzyw, są zasadotwórcze. Po ich strawieniu i
przyswojeniu, wytwarzają we wnętrzu organizmu środowisko zasadowe. Kwasotwórcze
są natomiast wszystkie mięsa, i ryby oraz produkty mączne i jaja. Zaskakujące jest to, że
mleko jest zasadotwórcze, a jego przetwory są wyraźnie kwasotwórcze.

Uwzględnianie w codziennym jadłospisie wielu różnorodnych produktów roślinnych i
zwierzęcych jest ważne dlatego, gdyż taki sposób odżywiania umożliwia zachowanie
prawidłowej równowagi kwasowo - zasadowej organizmu. Jedne produkty żywnościowe
są bowiem kwasotwórcze, a inne zasadotwórcze. Jeśli jemy tylko te pierwsze, a nie
jadamy warzyw, które w większości są zasadotwórcze, doprowadzamy do zakwaszania
organizmu. Równowaga kwasowo - zasadowa będzie w organizmie zachowana, jeśli np.
chleb zjemy z rzodkiewką, szczypiorkiem, pomidorem, natką z pietruszki czy liśćmi
sałaty, a mięso obowiązkowo z warzywami - gotowanymi i surowymi.

Candida, w miejscu swojego rozmnażania się preferuje środowisko zasadowe, ale tworzy
w organizmie chorego człowieka niekorzystne dla niego środowisko kwaśne. Jedzenie
jarzyn, z uwagi na ich naturalną kwasowość, zapobiega miejscowemu rozmnażaniu się
drożdżaka. Owoce natomiast zawierają cukier fruktozę i ich spożywanie może przyczynić
się może lepszego odżywienia drożdżaka i doprowadzić do jego przyśpieszonego
rozwoju oraz ekspansji na organizm po przekształceniu się go w grzyba Candida. Nie
należy więc ich spożywać w wstępnym okresie leczenia. Wyjątkiem są wśród nich
cytryna i kwaśny czerwony grejpfrut, które tworzą w organizmie środowisko
wysokozasadowe.

Kierując się tymi informacjami sporządźmy wspólną listą produktów żywnościowych o
niskim IG oraz o kwasowości zasadowej, które po zjedzeniu wytwarzają w organizmie.
Będą ona najlepsze w stosowaniu diety o niskiej zawartości węglowodanów w leczeniu
grzybicy.

Produkty spożywcze nie polecane nawet osobom zdrowym:

 * cukier spożywany w nadmiernej ilości i wszelkie z niego wyrobóy, słodziki,
 * mleko i jego przetwory kupowane w sklepie (oprócz dobrej jakości masła). Dozwolona
jest niewielka ilość mleka kwaśnego „ze wsi”
 * ocet spirytusowy,
 * proszki do pieczenia, przyprawy z gotowych mieszanek ziołowych zawierających
glutaminian sodu, gumy do żucia, ketchupu, gotowych sosów,
 * hamburgerów, chipsów itp,
 * margaryny i mixtów, wszelkich olejów oprócz: z siemienia lnianego tłoczonego na
zimno, oliwy z oliwek tłoczonej na zimno, oleju z pestek winogron),
 * wędlin zawierających konserwanty i MOM – mieszanka zmielonych kości, chrząstek,
skóry itp.
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W początkowym okresie leczenia należy unikać następujących produktów
żywnościowych:

 * owoców (oprócz cytryn i kwaśnych grejpfrutów),
 * czarnej kawy, kawy typu "Inka", czarnej herbaty,
 * produktów fermentowanych - serów pleśniowych, surowej kiszonej kapusty i ogórków,
tofu z soi,
 * cukru i wszelkich jego wyrobów, słodzików,
 * miodu,
 * białego pieczywa pszennego z rafinowanej mąki (oczyszczonej z otrąb),
 * żywności panierowanej,
 * spożywania alkoholu pod jakąkolwiek postacią.

Składniki odżywcze

Białko
Wędlinę należy kupować z czystego mięsa, zawierającą naturalne przyprawy i wędzoną w
naturalny sposób. Wybrać należy wyroby o bladym kolorze, gdyż chemikalia dodawane
do mięsa nadają im kolor czerwony i fioletowy. Wyroby drobiowe, mogą mieć niewiele
wspólnego z drobiem. Są produkowane z MOM, czyli mięsa drobiowego odkostnionego.
Jest to mieszanina zmielonych kości, chrząstek, szpiku kostnego, skóry i ścięgien. Do
roku 1995 używanie tego specyfiku było zabronione, a teraz już nie jest. Najczęściej
dodaje się go do rolad, parówek, kaszanek i pasztetowych. O ile ktoś dysponuje czasem,
to może sporządzić samemu pieczenie i pasztety z surowego mięsa. Można jeść w
umiarkowanej ilości ryby, chude mięso wieprzowe i wołowinę, kaczkę, królika, dziczyznę,
bażanta, indyka. Odradzam jedzenia rosołów (bulionów) osobom mającym problem z
trawieniem białka. Na ich strawienie organizm potrzebuje 30 razy więcej energii niż na
strawienie mięsa.
Godnym polecenia produktem spożywczym są jaja kurze, a szczególnie polecane od
gospodarza. Ich białko ma tzw. najwyższą biodostępność dla organizmu wynoszącą 90%
co oznacza, że ze 100 g jajka jest wykorzystane w organizmie jego 90% objętości
wagowej, a mięsa tylko 60 - 70%. Białko jaj jest wysokowartościowym produktem
spożywczym, ponieważ zawiera wszystkie niezbędne do funkcjonowania organizmu
aminokwasy, witaminy z grupy B, A, D i E, ale nie zawiera witaminy C. Znajduje się w nim
większość minerałów: jod niezbędny do prawidłowego funkcjonowania tarczycy, spore
ilości cynku niezbędnego dla wzrostu, zwalczania infekcji oraz gojenia ran. Zawarty w
nim selen jest ważnym przeciwutleniaczem, a wapń i fosfor są potrzebne do budowy
naszego kośćca i funkcjonowania nerwów obwodowych. W jajach znajduje się też
znaczna ilość zjonizowanego żelaza, składnika czerwonych ciałek krwi. Uwaga: o ile
białko jajek jest dla kogoś alergenem, należy wyeliminować je z diety całkowicie.

Jarzyny i węglowodany o niskim indeksie glikemicznym
Sałatki z jarzyn obniżają indeks glikemiczny innych składników pokarmowych. Zalecam
wprowadzenie do stałej diety surówki z selera, ogórka, brokuła, kalafiora, pomidorów,
sałaty, szpinaku, cukinii, czosnku, cebuli, pietruszki, kapusty - białej, czerwonej i
włoskiej, marchwi, papryki, szczypiorku, mniszka pospolitego (mlecza), kopru włoskiego,
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kalarepy, pora, gorczycy, rzodkiewki czerwonej, rzodkwi białej, kiełków (oprócz fasoli
Mung), rzepy i rzeżuchy. Pozytywny wpływ na gojenie się ściany jelit ma Glutamina - L
zawarta w soku czerwonego buraka. Sok ten należy pić w niewielkiej ilości rozcieńczony
wodą.
Zarzuca mi się, że zalecając zasadę niełączenia białka z węglowodanami, polecam w
okresie jesienno - zimowym jedzenie chleba żytnio - razowego z niewielką ilością
wędliny. Wyjaśniam więc, że składniki chleba żytnio - razowego mają w sumie niski
indeks glikemiczny.
Chleb można spożywać w niewielkiej ilości, żytnio - razowy na naturalnym zakwasie.
Zakwas dodany do chleba stabilizuje prawidłowe funkcjonowanie flory bakteryjnej jelita
grubego. Niestety piekarze często używają do jego wyrobu dodatku drożdży
piekarniczych. O ile nie mamy pewności, czy chleb przygotowywany jest tylko na
zakwasie, to nie należy włączać go do diety.
Przeciwskazaniem do jego jedzenia jest również nietolerancja glutenu. Bardzo dobre
własności odżywcze mają produkty z pełnych ziaren: ryż brązowy i dziki, amarantus,
gryka i orkisz. Pełne ziarna zawierają błonnik i dużo związków mineralnych.

Błonnik
Błonnikiem są włókna wchodzące w skład ścian komórek roślinnych, zbudowane z
węglowodanów nierozkładanych przez enzymy trawienne człowieka. Błonnik ma
podstawowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego.
Pęczniejąc pod wpływem wody zwiększa objętość masy pokarmowej i ułatwia
przechodzenie mas kałowych przez jelito grube. Mimo, że błonnik nie ma żadnej wartości
energetycznej, odgrywa ważną rolę w procesie trawienia obniżając przyswajalność
węglowodanów, a tym samym stężenie cukru we krwi. Największą jego zawartość mają
jarzyny zawierających węglowodany o niskim indeksie glikemicznym. Zalicza się do nich
warzywa, rośliny strączkowe oraz pełne ziarna zbóż. Przestrzenne rusztowanie błonnika
zawartego w roślinach stanowi miejsca rozmnażania się pałeczek kwasu mlekowego.
Zalecane dzienne spożycie błonnika wynosi zarówno dla mężczyzn jak i kobiet 25-30 g.

Istnieją dwa rodzaje błonnika:

 * Pierwszym jest błonnik nierozpuszczalny nazywany celulozą i hemicelulozą. Umożliwia
prawidłową drożność jelit wchłaniając znaczną ilość wody, dzięki czemu kał ma znacznie
większą objętość, jest miękki i skraca się czas jego przechodzenia przez jelito. Wiąże
szkodliwe bakterie, związki toksyczne ze zniszczonego organizmu grzyba,
doprowadzając do ich szybkiego wydalenia z organizmu. Pomaga utrzymać higienę w
jelicie grubym, zapobiega tworzeniu się kamieni kałowych, żylaków odbytu oraz
przeciwdziała wystąpieniu polipów i raka jelita grubego. Polecam spożywanie błonnika
najlepiej pod postacią surowych lub gotowanych jarzyn. Niedobór błonnika jest
przyczyną większości problemów związanych z zaparciami stolca.
 * Drugi rodzaj błonnika rozpuszczalny w wodzie (guma, pektyna) ogranicza
przyswajalność tłuszczów w procesie trawienia, zmniejszając ryzyko rozwoju miażdżycy.
Poza tym, oba jego rodzaje minimalizują działanie toksycznych substancji na ścianę jelit.

Błędne są zalecenia lekarzy zabraniające jedzenia surowych i gotowanych warzyw. W
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organizmach roślin znajdują się wartościowe białka, węglowodany, tłuszcze,
przeciwutleniacze, witaminy oraz związki mineralne wzmacniające system
odpornościowy organizmu.
Błonnik obecny w warzywach i innych pokarmach należy bardzo starannie przeżuwać,
gdyż w przeciwnym razie będzie miał zupełnie odwrotny wpływ na jelito grube.
Spowoduje wzdęcia, uaktywni procesy gnilne. Podobne objawy mogą pojawić się u
niektórych ludzi wtedy, gdy warzywa spożywane są razem z chlebem i kaszami. W takim
przypadku proponuję spożywać je oddzielnie. O ile pomimo tego surówki są przyczyną
wzdęć, to należy w początkowym okresie jarzyny jeść gotowane, ale wyłączając z nich
marchew i czerwonego buraka, ze względu na ich wysoki indeks glikemiczny. Uwaga - do
surówek kupowanych w sklepie dodaje się cukier, majonez, ocet, konserwanty i
stabilizatory kwasowości.

Tłuszcze
Obowiązuje dieta z ograniczeniem zwierzęcych tłuszczów stałych. Można używać
niewielkich ilości masła ze względu na zawartość w nim kwasu izomasłowego,
chroniącego jelita przed rozwojem komórek rakowych.
Polecam używać do przyrządzania surówek świeżego oleju z siemienia lnianego
tłoczonego na zimno i oliwy z oliwek z I tłoczenia na zimno. Zawierają one w swoim
składzie niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) w odpowiednich proporcjach
kwasów omega - 3 do omega - 6. W zastępstwie można użyć oleju z pestek winogron, ale
nie ma on własności leczniczych jak w/w oleje i najczęściej jest wytłaczany na gorąco.
Margaryny nie nadają się do spożycia. Zawierają tzw. tłuszcze trans, niefizjologiczne,
nietrawione przez organizm i nie nadają się w związku z tym do celów spożywczych.
Smażyć można tylko na niewielkiej ilości smalcu, ze względu na jego wysoką
temperaturę rozkładu. Po usmażeniu potrawy należy resztę tłuszczu wyrzucić, gdyż
zawiera szkodliwe związki chemiczne.

Woda
Polecam pić około 2 l wody uzyskanej z filtra o odwróconej osmozie lub wodę
niskomineralizowaną niegazowaną Żywiec i Nałęczowiankę, wysokogatunkową herbatę
zieloną lub czerwoną Pu - Erh oraz herbaty ziołowe.
Na 30 minut przed, w trakcie i po posiłku nie polecam picia płynów, gdyż rozcieńczają
soki żołądkowe. Do bieżącego odkwaszania organizmu zalecam picie 1/4 - 1 szklanki
soku z cytryny lub kwaśnego grejpfruta rozcieńczonego wodą. Pomimo, że te soki mają
smak kwaśny, ich spożyciu zawarty w nich kwas cytrynowy tworzy w organizmie
środowisko zasadowe.

Indeks i ładunek glikemiczny produktów żywnościowych
W wyborze składników pokarmowych w początkowym okresie leczenia należy kierować
się indeksem glikemicznym (IG) oraz ładunkiem glikemicznym. Ładunek glikemiczny
można najprościej określić jako procentową zawartość cukru (glukozy) w danym środku
spożywczym. Jest to też ilość glukozy jaką otrzymuje organizm po strawieniu produktu
spożywczego.
Indeks glikemiczny określa szybkość wchłaniania cukru z strawionego pokarmu do
wnętrza organizmu.
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Sumaryczna wartość indeksu glikemicznego dla całości posiłku powinna wynieść 45, nie
przekraczając wartości 50. Im wyższa jest wartość liczbowa indeksu danego produktu
spożywczego lub posiłku w całości, tym jest mniej zalecany do spożycia przez ludzi
chorujących na grzybicę. Nie znaczy to wcale, że należy unikać jedzenia produktów
skrobiowych o dość wysokim indeksie i ładunku glikemicznym. Produkty te wystarczy
połączyć w jednym posiłku z innymi o niskim ładunku glikemicznym po to, aby IG
zrównoważyć do wartości 45-50 np. z warzywami. Komponując swój posiłek należy też
wziąć pod uwagę ladunek glikemiczny ale przede wszystkim rodzaj użytego środka
spożywczego. Należy spożywać produkty nieprzetworzone lub jak najmniej przetworzone
np. zamiast jeść chleb z oczyszczonej mąki pszennej lepiej jest zjeść chleb graham (na
bazie mąki pszennej z pełnego przemiału) lub chleb żytnio-razowy na zakwasie (na bazie
mąki żytniej z pełnego przemiału). Zamiast ziemniaków polecam jeść kasze o znacznie
niższym indeksie i ładunku glikemicznym.

Niestety wiele osób, źle rozumie zasady odżywiania w grzybicy i zbyt drastycznie obniża
w swojej diecie zawartość węglowodanów (głównie produktów skrobiowych), bojąc się
nadmiernego rozmnażania drożdżaków. Powoduje to niekiedy nadmierną utratę wagi, a
to z kolei pociąga za sobą osłabienie organizmu – w tym funkcji systemu
odpornościowego. W tym wypadku choroba zamiast cofać się, postępuje nadal w
przyspieszonym tempie. W ilości i doborze spożywanych produktów spożywczych
należy zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem i nie głodzić się. Należy najadać się
zawsze do syta i nie wstawać od stołu głodnym. Wysokie IG ziemniaków (90) na sucho (z
wody) jest dość trudno zrównoważyć nawet warzywami surowymi z powodu
konieczności zjedzenia na raz zbyt dużej ilości surówki w stosunku do ziemniaków.
Po ustąpieniu podstawowych objawów choroby polecam kontynuować dotychczasowy
sposób odżywiania. Należy jednak dostosować go do szybkości ustępowania dalszych
objawów choroby oraz ogólnego samopoczucia. Osoby czujące się coraz lepiej mogę
powoli zwiększać indeks glikemiczny posiłków pamiętając o tym, aby używać do ich
przyrządzania tych samych produktów spożywczych, które używane były w
początkowych okresie leczenia. Przypominam, że nie należy włączać do odżywiania
cukru i wszelkich z niego wyrobów, mleka krowiego i jego przetworów.

Produkty żywnościowe o wysokim IG

 * 120 - Maltoza (cukier zawarty w piwie),
 * 103 - Daktyle suszone
 * 100 - Glukoza,
 * 95 - ziemniaki pieczone, frytki,
 * 90 - ziemniaki z wody (zimowe),
 * 95 - Mączka ryżowa, chleb biały wysokooczyszczony, skrobie modyfikowane, pieczywo
do tostów i hamburgerów
 * 90 - Puree z ziemniaków, chipsy, miód,
 * 85 - Marchewka gotowana, płatki kukurydziane, popcorn, ryż gotowany,
 * 80 - Bób gotowany
 * 75 - Dynia, arbuz, cukier,chleb biały (bagietka),zboża oczyszczone słodzone,batoniki
czekoladowe, ziemniaki gotowane bez skórki,
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 * 70 - Coca-Cola, herbatniki, kukurydza pękająca, ryż biały, kluski, pierożki, rodzynki,
chleb razowy,
 * 65 - Ziemniaki w mundurkach, buraki, konfitury słodzone, kaszka manna,
 * 60 - ziemniaki młode,
 * 60 - ziemniaki młode z wody, ryż długi, banan, melon,
 * 55 - Spaghetti białe.

Produkty spożywcze o niskim IG

 * 50 - Chleb pełnoziarnisty lub z otrąb, ryż pełnoziarnisty brązowy, groszek zielony w
puszce, świeży groszek zielony, zboża pełnoziarniste bez cukru, makaron ze zbóż
pełnoziarnistych, płatki zbożowe, fasola różowa,
 * 40 - Świeże soki owocowe bez cukru, pumpernikiel, chleb żytni pełnoziarnisty,
 * 35 - Dziki ryż, marchew surowa, sucha fasola, soczewica,
 * 30 - Zielona fasolka, soczewica zielona, czekolada czarna (>70% kakao), soja,
 * 20 - Orzechy ziemne, warzywa, zielone pomidory, czosnek,
 * 15 - Cukinia, cebula.

Lista produktów spożywczych podzielonych pod względem kwasowości, którą
wytwarzają w organizmie.
Znajomość kwasowości jaką tworzą produkty żywnościowe po ich strawieniu w
organizmie, pozwoli dobrać w diecie właściwe składniki pokarmowe. Dzięki temu
będziemy cieszyć się znakomitym zdrowiem i żyć pełnią życia, bez chorób i cierpienia.

Produkty o wysokiej kwasowości, pH 5,0 do 6,0:
cukier rafinowany (biały) i nierafinowany (brązowy), ser edamski, jajka, majonez, ryby,
skorupiaki, wołowina, wieprzowina, mięso z królika, kurczak, wątroba, mięso jagnięce,
cielęcina, sztuczne słodziki, napoje gazowane bezalkoholowe, napoje musujące,
papierosy, leki chemiczne, mąka pszenna biała, chleb pszenny, makaron biały, biały ryż,
ocet spirytusowy, ciasta i wyroby cukiernicze, czekolada, piwo, kawa, słodki sos z białym
cukrem, dżemy, galaretki, alkohol, kasza manna, sól oczyszczana warzona i jodowana,
czarne herbaty.

Produkty o średniej kwasowości, pH 6,0 do 6,5:
orzechy włoskie, ser cheddar, sery pleśniowe, śledzie, makrele, owies, pszenica, ryż,
śliwki, borówki, oliwki, soki owocowe z cukrem, syrop klonowy, melasa, pikle, płatki
zbożowe, wino, jogurt dosładzany, gryka, chleb ryżowy, jajka gotowane na twardo,
ketchup, majonez, makaron pełnoziarnisty, ciasto na miodzie, orzeszki ziemne, prażona
kukurydza, ryż basmati, ryż brązowy, sos sojowy oraz chleb pszenny z kiełkujących
ziaren.

Produkty nieznacznie kwaśne, pH 6,0 - 7,0
syrop ze słodu, syrop klonowy, syrop z jęczmienia, jęczmień, otręby, orzechy nerkowca,
ziarna zbóż - z miodem owocami i syropem klonowym, żurawiny błotne, fruktoza, miód
pasteryzowany, soczewica, mleko homogenizowane i pasteryzowane, melasa surowa,
gałka muszkatołowa, musztarda, pistacje, ziarno żytnie, chleb żytni z kiełków, nasiona
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słonecznika, pestki dyni, orzechy włoskie, jagody, orzechy brazylijskie, masło solone,
sery żółte (łagodne i kruche), suszona fasola, cieciorka, nabiał, mleko kozie
homogenizowane, oliwki marynowane, orkisz, masło, śmietana, naturalny jogurt,
serwatka naturalna oraz oleje.

Produkty średnio zasadowe pH 7,0 do 8,0:
migdały, orzech kokosowy, mleko naturalne, fasola, kapusta, seler, soczewica, sałata,
grzyby, cebula, pomidory, morele, banany, jagody, wiśnie, melony, pomarańcze,
brzoskwinie, gruszki, maliny, mandarynki, śliwki, awokado, seler naciowy, świeże figi,
rodzynki, czosnek, agrest, winogrona mało słodkie i kwaśne, zielone zioła, nektarynki,
groszek słodki, daktyle, dynia, szpinak, kwaśne jabłka, fasola zielona, buraki, brokuły,
imbir świeży, kalarepa, pietruszka, dynia, truskawki, rzepa oraz ocet jabłkowy.

Produkty wysoko zasadowe pH 8,0 do 9,0:
awokado, marchew, ziemniaki, suszone morele, rabarbar, cytryny, arbuz, pieprz cayenne,
suszone figi, wodorosty morskie, mango, papaja, nać pietruszki, rzeżucha, szparagi,
cykoria, kiwi, ananas, rodzynki, soki roślinne z jarzyn, grejpfruty.

Dieta dziecka chorującego na grzybicę
U dzieci najczęściej zakażenie grzybem Candida obejmuje jamę ustną, jelita i narządy
trawienne. W związku z tym właściwe stosowanie diety ma podstawowe znaczenia w
walce z infekcją grzybiczą. Dieta dzieci zakażonych grzybem Candida powinna być inna
niż u osoby dorosłej. Młody organizm cechuje szybszy metabolizm, szybsza przemiana
wodno - elektrolitowa oraz znacznie większe zużycie glukozy i tłuszczów jako materiału
energetycznego. Powinna więc zawierać pokarmy, które zaspokoją jego potrzeby
żywieniowe niezbędne dla wzrastania i rozwoju. Zbytnie ograniczenie węglowodanów
spowodowałyby istotne zaburzenia funkcjonowania mózgu, takie jak ospałość, brak
energii oraz silne rozdrażnienie.
Najlepszym pokarmem dla małego dziecka jest mleko matki. O ile jednak zdecydujecie
się Państwo na karmienie sztuczne, to w leczeniu Candida można zastosować wyłącznie
mleko hydrolizowane - Nutramigem lub Pro Sobee 1 i 2 - oparte na białku soi.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do stosowania Pro Sobee jest alergia na białko soi.

Nutramigen
Mleko to zawiera w swoim składzie: białko (hydrolizowaną enzymatycznie kazeinę),
tłuszcze (oleje roślinne), węglowodany (polimery glukozy), składniki mineralne, witaminy,
a także pierwiastki śladowe. Ten hipoalergiczny preparat wskazany jest do stosowania w
alergii na białko pokarmowe, w tym także w alergii na białko mleka krowiego,
nietolerancji laktozy i sacharozy, kolce jelitowej oraz zapobieganiu alergii. Stosuje się
dawkowanie indywidualne, zgodnie z zapotrzebowaniem kalorycznym niemowlęcia w
stosunku do wieku.

Pro Sobee 1 i 2
Pro Sobee 1 i 2 są bezglutenowymi preparatami pozbawionymi laktozy i sacharozy.
Źródłem białka jest w nich izolowane białko soi uzupełnione L-metioniną. Nie zawierają
białek mleka krowiego. Pro Sobee 1 przeznaczony jest do żywienia niemowląt do 5
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miesiąca życia, zaś Pro Sobee 2 - do żywienia od 5 miesiąca życia. Stosowanie obu
preparatów jest wskazanie w przypadkach nietolerancji laktozy mogącej powodować
biegunkę, nadwrażliwości na białka mleka krowiego oraz w innych zaburzeniach
pokarmowych. Pro Sobee 2 stosowany jest w nietolerancji pokarmowej, w tym
nietolerancji laktozy lub sacharozy, mogących powodować biegunki, nadwrażliwości na
białka mleka krowiego oraz w przypadku innych dolegliwości ze strony przewodu
pokarmowego. Przeciwwskazaniem do stosowania Pro Sobee 1 i 2 jest nadwrażliwość na
białka soi. Stosuje się dawkowanie indywidualne, zgodne z zapotrzebowaniem dziecka w
danym wieku.

Najczęstsze błędy w żywieniu dzieci polegają na:

 * zbyt krótkim karmieniu niemowląt wyłącznie piersią – powinno karmić się niemowlę
piersią do 6 miesiąca życia i kontynuować je po wprowadzeniu pokarmów
uzupełniających do 12 miesiąca życia dziecka,
 * zbyt wczesnym wprowadzaniu produktów zbożowych, mięsa i słodzonych napojów,
 * zbyt małym i zmniejszającym się wraz z wiekiem spożyciem świeżych
różnokolorowych warzyw oraz owoców,
 * wprowadzeniu do diety cukru, słodyczy, ciast, słodzonych napojów i innych produktów
wysokoprzetworzonych,
 * spożywaniu zbyt małej ilości pierwiastków śladowych, wapnia, magnezu, krzemu,
żelaza, potasu, a zbyt dużej ilości sodu (soli).

Soki owocowe (100%) należy wprowadzić do diety najwcześniej po ukończeniu 6
miesięcy życia w ilości nie większej niż 120-180 ml/dobę. Naturalne soki owocowe
przygotowane ze świeżych owoców, powinny być stałym elementem diety dziecka.
Włączając je stopniowo do odżywiania, należy najpierw określić tolerancję na nie
organizmu. Proponuję początkowo rozcieńczyć je w 50% wodą. W przypadku ich dobrej
tolerancji, podawać je później we wzrastającej ilości jako nierozcieńczone. Sokami
wybitnie zasadowymi dla wewnętrznego środowiska organizmu są - sok z grejpfruta oraz
z cytryny. Można je łączyć z sokiem z jarzyn oraz rozcieńczać wodą. Soków naturalnych i
ich wodnych roztworów nie należy dosładzać. Można podawać dziecku do picia dobrą
wodę niskomineralizowaną lub z filtra o odwróconej osmozie.

Niemowląt i małych dzieci nie należy zmuszać do jedzenia, jeśli nie są głodne, oraz
przekarmiać. Niemowlęta i dzieci w wieku poniemowlęcym mają wykształcony
mechanizm regulujący ilość spożywanego pożywienia. Należy im pozwolić na
samodzielne decydowanie o wielkości posiłków, o ile ich wzrastanie i rozwój są
prawidłowe. Nie należy ich zmuszać do ukończenia posiłku, gdyż ilość spożywanych
jednorazowo kalorii może okazać się zbyt duża.

W okresie stopniowego ograniczania karmienia piersią, do diety dziecka należy
wprowadzać zdrowe pokarmy nieprzetworzone, a jeśli nie są akceptowane ponawiać co
jakiś czas próby. Do stałej diety należy wprowadzać produkty zbożowe z pełnego ziarna,
a unikać z ziarna łuskanego (rafinowanych czyli oczyszczonych). Rodzice powinni
decydować o tym co i kiedy dziecko będzie spożywać, natomiast dziecko ma
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zdecydować, czy chce jeść i jak dużo chce zjeść.
Proszę nie zapominać o podawaniu dziecku zup jarzynowych z żółtkiem czy białym
mięsem. Posiłki powinny być przygotowane ze świeżych jarzyn, które powinny
pochodzić z upraw ekologicznych. Warzywa zielone jak sałata, fasolka szparagowa,
groszek zielony, koperek oraz pietruszka zawierają duże ilości chlorofilu, karotenu,
żelaza, wapnia i są względnie łatwo trawione. Chlorofil ma własności dezynfekujące i
regenerujące błony śluzowe jelit, i aby go jak najmniej utracić, należy gotować jarzyny
krótko. Po długim gotowaniu tracą 30 - 50% wartości odżywczej Pozostałe jarzyny, jak:
brukselka, kalafior, rzodkiew biała i czerwona oraz seler też powinny też być stałym
składnikiem jadłospisu dziecka.

W okresie leczenia grzybicy, należy przejść na dietę bezglutenową. Glutenem nazywa się
białka roślinne, występujące w zbożach - pszenicy, życie i jęczmieniu. Największa jego
zawartość jest w pszenicy. Ma on silnie drażniące działanie na przewód pokarmowy, co
może pogłębić zaburzenia pracy jelit związane z infekcją grzybiczą.

W przypadku alergii na białko jaj kurzych, należy bezwzględnie wyłączyć je z diety. O ile
istnieje alergia na mleko krowie, to należy również nie podawać dziecku mięsa
wołowego.

Test na dobrą marchew. Odgryźć kawałek surowej marchwi. O ile ma piekący smak
wywołany zbyt dużą zawartością związków azotowych - nie nadaje się do spożycia przez
dziecko.

Dzieciom starszym należy wprowadzić do diety surówki różnokolorowe oraz jarzyny
gotowane. Zasada odpowiedniego łączenia składników pokarmowych powinna być taka,
jak u dorosłych. W wstępnym okresie leczenia tych dzieci, u których dominują objawy
jelitowe, powinna obowiązywać dieta bezglutenowa. Po eliminacji grzyba z organizmu
można wprowadzić do jadłospisu chleb żytnio - razowy na naturalnym zakwasie lub
chleb żytni - pytlowy. Już od dzieciństwa nie należy przyzwyczajać dzieci do jedzenia
słodyczy i wyrobów cukierniczych, produktów wysokoprzetworzonych oraz picia
słodkich napojów czy dosładzanych soków.

  

Doskonały środek
przeciw grzybicy
Candimis

  

Dieta matki karmiącej chorującej na grzybice
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Dieta matki karmiącej, chorującej na grzybicę powinna zawierać wszystkie składniki
odżywcze w wystarczającej ilości. Zasady jej stosowania są takie same jak dla
wszystkich innych chorych osób.

Proponuję więc:

 1. Wprowadzić do diety różne rodzaje białek - jaja, białko zwierzęce - mięso wołowe,
chudą wieprzowinę, drób, mięso z królika; ryby oraz białka roślinne - migdały
nieprażone, orzechy laskowe, nerkowce. Wszystkie rodzaje białek powinny być
spożywane w większej ilości niż zalecane w leczeniu grzybicy, ale razem z jarzynami
surowymi i gotowanymi. Mleko można spożywać naturalne ,,ze wsi”, ale polecane są
produkty fermentowane – kefir, jogurt, mleko zsiadłe. Rośliny strączkowe należy włączać
ostrożnie, gdyż mogą wywoływać wzdęcia.
 2. Tłuszcze - źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych powinna być oliwa z oliwek
z I tłoczenia na zimno lub olej z siemienia lnianego tłoczony na zimno (dodawane do
surówek), olej z pestek winogron, tran i lecytyna. Można spożywać niewielką ilość masła.
 3. Węglowodany - źródłem węglowodanów powinny być jarzyny surowe i gotowane, soki
z świeżych jarzyn, kasze (najlepiej gryczana), ryż brązowy i dziki. Należy spożywać je
częściej, ale w niewielkiej ilości razem z jarzynami. Zjedzona jednorazowo zbyt duża ich
porcja spowodowałaby zbyt duży wzrost stężenia cukru we krwi, co mogłoby skutkować
gwałtownym rozmnażaniem drożdżaka i nawrotem grzybicy. W przypadku nietolerancji
glutenu należy wyłączyć z diety chleb żytni i pszenny. Można zastąpić chleb suchymi
płatkami z ryżu dzikiego i brązowego spożywając je w umiarkowanych ilościach.
 4. Związki mineralne - proponuję chelatowane minerały Chela-Min firmy Olimp 1 x 1
kapsułkę wieczorem. Zawierają komplet wszystkich niezbędnych pierwiastków.
 Najwięcej dobrego zjonizowanego wapnia jest w surowych jarzynach, zmielonych
skorupkach jajek o kolorze brązowym (zawierają więcej związków siarki), preparatach z
wyprażanych cielęcych kości.
 5. Oto prosty sposób przygotowania preparatu wapniowego. Skorupki jaj starannie
wypłukać, usunąć błonki. Skorupki zgnieść, zalać zimną przegotowaną wodą z
dodatkiem niewielkiej ilości srebra koloidalnego i trzymać je w wodzie przez 15 minut.
Następnie wysuszyć i zmielić na pyłek. Spożywać na sucho jako proszek w ilości 1/4
płaskiej łyżeczki na dobę i popić wodą. W mleku kupowanym w sklepie wyniku procesu
pasteryzacji, wapń znajduje się pod postacią słabo rozpuszczalnych i trudno
wchłanianych związków organicznych.
 6. Witaminy - wit.C z Aceroli 1 x 250 mg, Beta-karoten 6 - 10 ug, wit.E 2 x 200 mg.
Najlepiej jednak jeść surowe warzywa i ewentualnie wzbogacać witaminami
spożywanymi pod postacią multiwitaminy, wyprodukowanej z surowców pochodzenia
naturalnego.

Grzybice Candida
Cały artykuł na stronie Andrzeja Janusa http://www.janus.net.pl/grzybice candida.htm
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