
Lista med MATMEDICIN = Naturliga livsmedel som har 

naturliga medicinska egenskaper. 

 
Nedan ser du en lista på livsmedel som du kan beställa och få hemskickade, var du än bor i 

Sverige. Med beskrivning av näringsinnehåll, medicinska effekter och användningssätt. 

 
Så här handlar du: 

 

1. Välj produkt och storlek på förpackning, skicka ett mejl med de produkter du vill ha. 

2. Avvakta svar om tillgänglighet. 

3. Bekräfta ditt köp så fort du fått svar: Swisha beloppet till 072 388 05 03 eller gör en 

insättning av beloppet på Nordea och konto nummer: 6011289383 och skicka ett foto av 

insättningen med mejl,  eller hämta på Lilla Kärralundsgatan 8 i Lunden, Göteborg, och 

betala kontant eller på annat sätt, efter överenskommelse 

 

                                          ********************** 

 

OLIVOLJA (omogenolja)  -  Från Peloponnesos flera hundra år 

gamla vilt växande träd – En riktig MATMEDICIN!  

  

 
 

 
 

 

#  Sänker kolesterolhalten i blodet och skyddar blodkärlen  

    och hjärtat från förkalkningar.  

#  Skyddar mot kroniska inflammationer i kroppen då den är mycket rik på  

    antioxidanter.  

#  Innehåller provitamin A och E och en hel rad av  

    polyfenoler med mycket speciella antioxidantiska effekter.  

#  Omega 3 fettsyror. 3 msk/dag ger 2000 iu. 

 



Dessa olivträd producerar oliver som är speciella att göra olja av. En grön, tjock olja men 

med delikat lukt och smak. 

 

Det torra och varma klimatet på Greklands halvö gynnar dessa speciella olivträd, som bara 

finns på två ställen på halvön och ingen annan stans i Medelhavet.  

 

Oliverna plockas omogna, från helt obesprutade träd! De plockas innan de mognat för då 

hinner de inte bli sjuka.  

 

Man får mindre olja, men man får en mycket speciell, helt naturlig, olja som kallas 

Omogenolja (agoreleo på grekiska) och som har en extra låg surhetsgrad på högst 

0.1%.  Ju mindre sur en olja är, desto bättre kvalitet har den. De flesta jungfruoljor har en 

surhetsgrad på 0.7-0.8%.  

  

300 år gamla träd 

I området Kranithi, i mellersta delen av halvön, finns det ett litet ställe som heter Thini. 

Där finns dessa urgamla träd som fortfarande ger oliver och en otrolig olja.  

En man som heter Thanassis, har ärvt en stor olivlund uppe i bergen, av sin far, som gått i 

arv i flera generationer. Han fortsätter att sköta träden på samma sätt och kallpressa oljan, 

innan oliverna blivit mogna.  

 

Denna olja tar jag hem i stora dunkar som väger 15 kilo och fyller sen glasflaskorna här 

hemma. Du har möjligheten att köpa denna olja för endast 240 kr/litern.  

Oljor av nästan lika god kvalitet kostar minst 400 kr/litern i Sverige. Fast egentligen kan 

man inte jämföra denna olja med någon annan! Omogenolja finns inte att köpa någonstans 

då denna olivlund är nästan ensam i Grekland med så gamla träd och med att producera en 

sådan olja.  

 

Omogenolja, kallpressad av omogna oliver, med extra låg surhetsgrad, 0,1-0,2 % , av 

urgamla olivträd: 

Kostnad för 1 liter:   240 kr  

 

*************************** 

MEDICINSKA ÖRTER 

 
1. VILD  OREGANO – ett kraftigt antibiotikum  
 

    



        

Växer på 1200-1500 meters höjd på Olympusbergets sluttningar.  

Plockas för hand, torkas i skuggan och packas i linnesäckar som förvaras svalt och 

mörkt.  

 

 

Egenskaper: 

 Bekämpar sjukdomsframkallande bakterier i mag-tarm kanalen, luftvägarna och   

urinvägarna.  

 Dödar 41 olika släkten av listeria bakterien som förekommer i kött, mjölkprodukter 

och grönsaker och som vi lätt får i oss. 

 Skyddar mot Staphylococcus infektioner.  

 Verkar antiinflammatoriskt på hela kroppen och håller blodkärlen rena från 

åderförkalkningar.  

 Blodsockerreglerande.  

 Skyddar mot benskörhet.  

 

OBS!!! Den odlade oreganon har nästan inga av dessa egenskaper!  

  
Näringsinnehåll: Kalium, kalcium, magnesium, järn, mangan, Vitamin E och K. Fibrer. 

Antibakteriella ämnen.  

 

Recept 1:  Dressing till sallad, fisk, kött, grillade grönsaker.  

 

     
     

I en 2liters glasflaska eller glasburk, gärna mörkt glas. 

 

 

 1 liter kallpressad olivolja 

 2 tsk torkad oregano 

 Saften av 2 citroner eller 3 msk naturlig äppelcidervinäger (den naturligt jästa 

vinägern som inte ser klar ut, utan grumlig och man ser moderkakan i botten av 

flaskan) 

 2 tsk Himalaya salt. 

 Extra tillval: 1-2 klyftor vitlök i skivor, eller 1 chilipaprika, eller 5 torkade tomater i 

strimlor, eller ½ paprika i småbitar eller 4-5 st. svarta, gröna eller röda pepparkorn. 

En kvist rosmatin eller 2 kvistar basilika. 

 Man också ha i 2 msk senapspulver och 1 msk honung.  

 



Låt stå 4-5 dagar och använd sedan alltid efter skakning, 2-3 msk över din färska sallad, 

fisk eller kött eller grönsaker, 1-2 gånger dagligen.  

Recept 2 

Vild oregano - färsk basilika pesto, till glutenfri pasta eller annan kall rätt: 

 

       
 
2 krukor/buntar basilika, finklippt 

1 msk vild oregano  

1 klyfta vitlök. 

1 dl malda valnötter eller sesamfrön 

1 mosad avokado 

1 dl senap eller 1 msk honung 

4 dl kallpressad olivolja och 2 msk äppelcidervinäger eller 1 dl citronsaft  

1 tsk salt. 

0,5 tsk svartpeppar  

Kör allt en mixer och smaka av. Lägg till lite av något om du inte tycker det smakar rätt för dig.  

 

100 gram vild oregano kostar 240 kronor  

 

                                   ****************************************** 

 

2. VILD TIMJAN – ett alternativ till vild oregano med samma egenskaper, 

och användningssätt, men med en lite annorlunda smak och doft.   

Som en blandning av oregano och citron tillsammans, ungefär. 

 

   

 

100 g kostar 240 kronor  



 

 

3. LAGERBLAD från Agrafa bergens fot i Thessalia i Grekland. 

 

Här växer lagerbladsträd vilt i ett område runt sjön Plastiras. De plockas för hand och 

torkas varsamt av ett litet familjeföretag. Inga mellanhänder. Jag köper direkt av dem. De 

kämpar mycket med att plocka lagerbladen då den vilda busken och träden växer oftast i 

stup mellan stenblocken. Det är brant och farligt och kräver bra kondition.  

 

.  

  

 
 

Lagerblad används i alla soppor och buljonger. Man kan också gör te av dem.  

 

Lagerblad – laurus nobilis, heter Dafne på grekiska och är ett träd som tillhör 
familjen lagerväxter och växer vilt runt medelhavet på vissa platser. 
 
Medicinska egenskaper : 



Antiseptisk, antibakteriell, antifungus (svamp) och motverkar inälvsparasiter.  
Matsmältningsstimulerande och gasdämpande, därför är den en lämlig ingrediens i 
matlagning av bajlväxter (bönor, kikärter och linser). 
 
Har lugnande egenskaper och reglerar och balanserar centrala och autonoma 

nervsystemet. Är mycket renande. Lagerblad är oerhört stärkande, stimulerande 

och aktiverande för lymfan som renar kroppen och verkligen bär vårt 

immunförsvar. 

   
Lagerblad sänker blodfetterna och reglerar blodsockret! 
Innehåller flera antioxodanter och är därför antiinföammatorisk matmedicin. 
Väldigt bra att ha när första förkylningssymtomen sätter in, som te.  
 
OBS!!! Det odlade lagerbladsträdets blad har nästan ingen av dessa 
egenskaper! 
 
 
 
I maten: 3-4 lagerblad i en soppa till 4-6 portioner.  
 
Recept på te: 3 dl vatten och 2 lagerblad kokas i 5 minuter. Sila och smaksätt 
med 1 tsk ekhonung och en nypa Ceylon kanel. Njut! 
 

 
                                               

 

Paket om 100 gram, räcker mycket länge, och kostar 270 kronor  

 

 

                                        ***************************** 

 

 
 

4. LIME  BLAD TE - verkligen matmedicin! 

 

Utanför staden Rethimnos på Kreta finns det en lime odling som är mycket 
speciell. 



Man besprutar aldrig sina träd, utan ger dem naturlig gödsel och låter dem växa 

sig stora med mycket blad. Man är mest intresserad av bladen och inte frukten.  

Där plockas frukten för hand i september varje år och strax efteråt plockas 

bladen.  

 

Bladen  torkas i skuggan under oktober månad när temperaturen inte överstiger 

20 grader, vilket gör att bladens safter avdunstar sakta. På så sätt behåller 

bladen många näringsämnen och medicinska egeskaper. Omsorgen är stor! 

Det lilla familjeföretaget som består av 7 personer, sprider ut bladen på ett nät 

och täcker dem med ett annat nät. Då kan inga insekter närma sig bladen och 

äta upp dem. 

 

 

 

 
Teet har bra effekt vid: 

# nedstämdhet 
# högt blodtryck 

# magsår 

# förkylning med   

luftrörskatarr som 

komplikation 

# astma                                                                                                  

#matsmältningsbesvär 

# förstoppning 

# lugnande vid stress och 

ångest 

                            

RECEPT: 6 torkade blad, i bitar, i 1 liter vatten kokas i 20 minuter.  

Dra kastrullen från värmen och låt stå och dra i ytterligare 15 minuter, med locket på. 



Sila och smaksätt med lite ekhonung. 

Drick det som varmt te eller kallt. När det svalnat ställer du in det kylskåpet i en 

glasflaska. Håller 5 dagar. Värm mycket lätt-koka inte igen! 

40 gram - 150 kr. Räcker till 50 koppar. 

 

                                          ***************************** 

 

5. Blodsockerreglerande te, 

med Mispel trädets blad, det vita mullbärsträdets blad, äkta stevia 
blad och Ceylonkanel stång.  

 

Behöver inte sötas! Är naturligt söt p.g.a steviabladen. 

 

 

 

Doftar och smakar häligt!!! 

 

Den mest imponerande egenskapen som mispelbladen har, är att de hjälper 

kroppen att reglera blodsockernivån.  

Samma sak gäller för det vita mullbärsträdets blad.  

I komination med steviablad och Ceylon kanelstång är detta den bästa 

matmedicinen för blodsockerreglering!  

 

HUR REGLERAS BLODSOCKRET? 

 

Dessa blad innehåller en mängd olika kemikalier som kallas triterpener.  



En av dessa viktiga syror är tornadoinsyran. Den reglerar blodsockret eftersom 

den producerar en uppsättning naturkroppskemikalier som kallas 

polysackarider. Dessa föreningar har visat sig öka insulinproduktionen. 

Dessa fantastiska träd växer även i Medelhavsländerna förutom Japan. Bara 

kanelstången imorteras från Ceylon i denna blandning.   

I ett mycket rent område nära sjön Plastiras i mellersta Grekland, långt ifrån 

trafik och åkrar som bekämpas, växer dessa träd i harmoni med naturen. Medan 

steviabladen odlas ekologiskt utanför staden Karditsa, nedanför bergskedjan 

Agrafa.  

 

 

Ett litet familjeföretag plockar bladen för hand och torkar dem med omsorg i skuggan och 

gör denna teblandning efter mitt recept.  

 

RECEPT: Koka 1 rågad msk teblandning, i 1,2 liter vatten, i 10 minuter. Dra kastrullen 

från värmen och låt stå, ytterligare 5 minuter. 

Sila och låt svalna. 

Håller i kylskåpet i 5 dagar, i en stor glasburk med locket på. 

Drick ett litet glas kallt te eller en varm kopp, (OBS! Koka inte upp igen, utan bara värm 

till behaglig temperatur.) efter dina måltider, fruktost, lunch och middag. 



Det räcker till ca 100 portioner efter 100 måltider, dvs 1 månad om man äter tre huvudmål 

per dag.   

400 gram kostar 620 kr  

                                        **************************** 

 

6. GREKISKT VILT BERGSTE- Agrafabergen, 1200 meters höjd 

 

  

 

Detta te växer vilt bara i de Grekiska höga bergen, i Olympus på 1500 meters höjd, i 

Agrafa bergen på 1200 meters höjd, i Parnasos på 1300 meters höjd. 

Teet som jag tar hem kommer från Agrafabergen i mellersta Grekland. 

 

Näringsinnehåll och egenskaper:  

Bergte innehåller flavonoider, eteriska oljor, triterpeninsyror, diterpener, curcumin och 

caryofyllin. Den innehåller också fenolpropaner, iridoider, kumariner, lignaner och 

steroler. Alla dessa antioxidanter  är mycket värdefulla för kroppen! 

-Effektiv för behandling av förkylningar, nästäppa, andningsproblem och ihållande hosta. 

-Dyspepsi och magont. 

-Detta är naturligt stimmulerande och diuretikum, som hjälper njurstenar att lösa upp sig. 

-Används mot diarré och koligmagsmärtor. 

-Matsmältningsfrämjande, avgiftande för levern. 

- Antiinflammatoriska, analgetiska och antioxidantiska egenskaper.  

-Verkar förebygga uppkomsten av grå starr, blodproppar och högt blodtryck. 

-Bekämpar kälr- och hjärtsjukdom på grund av flavonoiderna som den innehåller. 

-Den har avslappnande och anxiolytisk verkan. 



-Förebyggande av osteoporos, benskörhet.  

-Hjälper vid anemi tack vare högt järninnehåll. 

-Stimulerar hjärnan och musklerna. 

- Stärker immunförsvaret. 

-Förebygger cancer, tack vare antioxidanterna som det innehåller. 

Recept: 

3 kvistar  te i en liter vatten, kokas i 15 minuter. 

Låt stå övertäckt i 10 minuter. Sila. 

Kan drickas kallt eller varmt. Håller i kylskåpet 1 vecka.  

Den har en djuvlig söt doft och smak.  Det doftar i hela huset när man lagar detta te! 

100 gram 410 kr....räcker till 60 stora koppar 

                                           ***************************** 

ÖRTTE-BLANDNING av 11 vilda växters blommor, som lugnar 

nervsystemet och renar blodkärl, lever och njurar. 

 

 



Uppe på Agrafa bergen, med högsta toppen som når 2174 meter, finns det en by på 1700 

meters höjd. Det är mycket glesbefolkat här uppe, med bara 5 invånare per 

kvadratkilometer.  

Men här bor två familjer i en liten by, som heter Trovato,  som samlar örter,  gör honung 

och  har hundatals getter som betar fria på bergens sluttningar.  

De går tiotals kilometer flera gånger i veckan under flera månader, för att samla 10 kilo av 

tex lavendelblommor. Vilda rosenbuskar är ett mycket mer krävande arbete då de inte 

växer samlade på ett ställe utan är mer utspridda.  

Innehåller:  

Blommor av följande vilt växande örter, blommor och träd från Agrafa bergen i 

mellersta Grekland: 

Lavendel, kamomill, passionsfrukt, apelsin, lime, johannesört, maskrosor, lind, vild 

ros, humle och valeriana.  

   

 

  

Egenskaper: Lugnande för nervsystemet. Lämplig när man lider av 

ångestbesvär, kronisk stress, utmattning, kroniska smärtor, dålig sömn, 

nedstämdhet.  

Renande för blodkärl, levern och njurar. 

100 gram kostar 310 kronor  

                                                 



Recept: 

Koka 1 liter vatten. 

Dra kastrullen från värmen och lägg i 2 msk av teblandningen.  

Rör om, sätt på locket och låt stå i 15 minuter. 

Sila i en stor glasburk. 

Söta med stevia pulver eller ekhonung eller kastanjehonung honung. 

Du kan göra dubbel sats att ha i kylskåpet. Håller 1 vecka.  

Teblandningen räcker till 12 liter te. Om man dricker 2 dl/dag, räcker det i 2 månader men 

det går utmärkt att dricka mycket mera av detta te, speciellt om man vill detoxa kroppen.  

Ta fram 2-2.5 dl och värm till behaglig temperatur, utan att koka upp!  

 

                                    ********************* 

 

DIKTAMNUSTE  
 

 

  

 
 



Moses brinnande buske, även kallad diktam eller diktamnus.  

 

Εn av de viktigaste medicinalväxter från det minoiska Kreta och antikens 

Grekland.  

Hippokrates använde det mot sjukdomar i magen, reumatism och stimulerande 

och stärkande medel. Mirakulösa egenskaper nämns av många gamla författare 

som Homer, Aristoteles, Virgil, Plutarchos, etc.  

Samlas för hand på Kretas steniga bergkedjor utanför Hraklion.  

 

Idag används den, enligt ny forskning, för sina läkande egenskaper:  

 

Vid inflammationer i mag-tarmslemhinnan,  

som antioxidant,  

som smärtstillande medel,  

antibakteriellt medel,  

uppfriskande,  

som febernedsättande,  

antiseptiskt medel,  

lindrar menstruationssmärtor,  

hosta i samband med förkylningar,  

huvudvärk  

 

Diktamnus är det "kretensiska aspirinet" men också naturens egna aspirin.  

 

Recept:  

1 tsk te i 3 dl kokhett vatten. Låt stå och dra i 10 minuter, övertäckt.  

Sila och söta med ek-eller kastanjehonung eller ½-1 kryddmått äkta grönt 

stevia pulver.  

 

Njut!  

 

Ett utmärkt te att ha hemma när man får diverse akuta besvär med 

magen, så som vid överätning, konsumtion av alkohol eller vid infektion. 

 

50 gram kostar 210 kr (räcker till 70 stora koppar) 

 

 



3 olika honung sorter 

 

1.  Ekhonung  – fylld av probiotika, enzymer och vitaminer. 

Fantastisk att behandla aknehud med, och mycket annat! 

 

    

 

Mörk i färgen med en härlig arom. Denna honung förblir för alltid 

flytande, utan att den värmts upp. 

I nordvästra halvön Peloponnisos  i Grekland, i ett mycket bergigt 

område växer det bara ekträd. Den ekskogen heter Folois. Bara där 

kan man vara säker på att bina endast besöker ekträdets blommor då 

inga andra växter eller träd finns i närheten när eken blommar tidigt på 

våren. Honungen samlas i juni varje år.  

Lämplig som matmedicin för pollenallergi tillsammans med 

pollen från Olympusberget. 

 

Denna unika kombination av ekträdets honung och bipollen från 

endast vilt växande timjan- och oreganoblommor på Olympus berget i 

mellersta Grekland, ger en fantastiskt matmedicin för pollen allergier. 

De eteriska oljorna som kommer till, förstärker denna effekt.  

 

Men ekhonung är en fantastisk ingrediens i hudkrämer också!  

Lenar huden, ger den lyster, näring och spänst. Speciellt läkande 

effekt har salvor för diverse hudeksem som inkluderar ekhonung. 



 

   

  

Egenskaper:  

 

• Mycket kraftig antioxidant! Den överväger ljung-gran-kastanj- 

och tall honungen. 

• Antibakteriell och antiinflammatorisk verkan. 

• Lämplig vid behandling av läckande tarm, IBS, Crowns sjukdom 

och av magsår. 

• Rik på probiotika och enzymer samt B-vitaminer. 

• Lugnar och ger bättre nattsömn. 

• Lenar halsen och stämbanden vid inflammation och hosta. 

• Fuktar och ger näring och spänsten tillbaka till torr hud. 

• Reglerar blodfetter som annars leder till åderförkalkning. 

 

 

Ekhonung från vild ekskog  utan någon som helst besprutning, kostar: 

 

Kostnad för 1 kg :    340 kr  
 

 

  

                      ***************************************** 

 

 

 

 

 

 



2.   Smultronträdets honung –  en mycket speciell matmedicin! 

 

Lämplig för diabetes och högt blodtryck.  Även lämplig för dig som kämpar med 

sötsug och övervikt. 

 

 

 

 

Smultronträdet blommar i början på november men dess blommor ger pollen 

och nektar fram till sen vår. 

Denna  fantastiska  honung  innehåller: 

- Arbutin, ett ämne som rengör blodet och reglerar kolesterolhalten i det. 

- Polysackariden, Tyranos, som har visat sig i experiment,  

  öka cellernas liv. 

- Enzymet amylas som bryter ner stärkelse. 

Smaken: Karakteristiskt stark, mycket full av subtil smak med aromatiska 

inslag av bitter karamell. 

Näringsvärde: Mycket rik på mineraler och vitaminer och är en av de bästa 

alternativen för att stimulera immunförsvaret och öka energin. 

Medicinska egenskaper: 

Ett naturligt antibiotikum mot olika bakterier i tarmen. 

Används även som urindrivande och antiseptikum och lindringar infektioner i 

urinvägarna, speciellt kroniska upprepade tillstånd. 



För vem: 

Få kalorier på grund av låg glukos och fruktos. Lämplig därför för diabetiker 

och dem som vill minska i vikt samt bli av med sitt sötsug. 

Ι Sverige är denna honung okänd och finns inte att köpa, men mycket 

eftertraktad för sina välgörande egenskaper i den centraleuropeiska marknaden, 

Ryssland och Arabländerna 

Varifrån: Från Agrafabergens sluttningar i mellersta Grekland. Den kan 

berikas med eteriska oljor och kryddor för bättre medicinsk effekt, då denna 

honung är ett av naturens under!  

 

Kan berikas med 

 eterisk olja av Ceylon kanel för diabetiker, 

 mastik pulver för magkatarr,  

 eterisk olja av eucalyptus vid astma  

 pepparmynta vid matsmältningsbesvär.  

Då tillkommer en extra kostan på 40 kr.  

 

Kostnad för 1 kg:    340 kr  

 

Så här kan du stärka ditt immunförsvar! 

 

**************************####**************************** 

 

Ekhonung kan berikas med eteriska oljor och omvandlas 

till en kraftfull immunstärkande matmedicin.  
 

 

Berikad ekhonung innehåller:  

Eteriska oljor av nejlika, Ceylonkanel, citron, rosmarin, eukalyptus, tea tree, 

oregano och frankesence. . 

 

 



Speciellt lämpligt för alla som har: 

 

* en kronisk sjukdom och medicineras, 
* matallergier, 

* har ätit på flera antibiotikakurer, smärtstillande och 

   antiinflammatorisk medicin, hjärtmediciner, 

   diabetesmedicin, de sista åren, 

* har en kronisk förkylning som inte vill gå över riktigt, 

* har genom gått omfattande operationer, 

* efter en fastakur. 

Stärk ditt immunförsvar inför vintern - på ett gott sätt  
 

Då kostar ett kilo 620 kr och räcker för en kur på 50 dagar.  

 

Dosering: 1 msk i munnen på morgonen på tom mage. Låt smälta i munnen och 

blanda med salivet ordentligt. Allt tas upp i munhålan och därför lämpar sig denna 

kur även för personer som inte har en frisk tarm med god upptagningsförmåga. 

 

 

                             ********************************* 

 

 

3. KASTANJEHONUNG 

 
Kastanjehonung - nyttigare än nyttigt! 

 

  

 

 



Καστανιά- Kastania heter en by uppe i Agrafa bergen vid sjön Plastira i 

mellersta Grekland. Byn är omgiven av stora områden med vilt växande 

kastanjeträd. 

Doften: 

Kastanjehonung doftar starkt och underbart 

En doft som håller i sig länge. 

Smaken: 

Smaken är fyllig och den tar lätt över andra honungssorter.  

Lätt bitter. Mindre söt än annan honung. 

Innehåller: 

Den är rik på spårämnen och aminosyror. Förmodligen den rikaste i spårämnen 

som kalium, magnesium, mangan, barium och tanniner. Mycket högt innehåll 

av mineraler! 

Näringsvärde & egenskaper: 
Ökar blodcirkulationen  

Lämplig i vissa fall av dysenteri (magsmärtor) 

Signifikant antimikrobiell effekt mot olika mikroorganismer såsom 

stafylokocker, enterokocker, Helicobacter pylorus och två typer av candida.  

Det har också sammandragande, desinficerande och läkande egenskaper vid 

urinvägsinfektioner.  

Det stärker mental klarhet 

Stärker blodkärlen vid venös insufficiens. 

 

När på året skördas honungen: 

 

Under juni månad är skörden i full gång. 

Kristallisation: 

Kristalliserar efter 1-2 år.  

Lifedirection säljer kastanjehonung till marknadens bästa pris! Medelpriset 

ligger idag på 630 kr/kilot!!!  

Hos Lifedirection kostar kastanjehonung, av bästa möjliga kvalitet från vilda 

träd, endast 340 kronor.  Inga mellanhänder! Inga dyra förpackningar, inga 

storföretagspriser! Matmedicin för alla!!! 

1 kilo kostar 340 kronor 

 



3  SPECIELLA  SAMMANSÄTTNINGAR  AV  MATMEDICINER 

 

1. LÄKANDE GRÖT FÖR TARMENS SLEMHINNA OCH BALANSERING AV 
TARMFLORAN  
 

 
 

 

 
 
 

Tarmens slemhinna behöver för att läka mycket fibrer och näringsämnen.  
 
Tarmens goda bakterieflora behöver för att berikas, fibrer, goda 
bakteriekulturer, och bakteriedödande ämnen för de sjukdomsframkallande 
bakterierna.  
 
Just därför innehåller denna blandning allt det vår tarm behöver för att bli 
och förbli frisk!  
 
 
Innehåller:  
Psylliumfröskal, Grön banan, Nakenhavreflingor, Nakenhavre hela korn, Äkta 
vanilj, Jordmandel, grov mjöl Pro-och prebiotika, Äkta grön stevia,   
Ceylonkanel, Himalayan salt, Carob, Mastixkåda i pulver  



OBS! Blandningens smak som gröt eller smoothie är naturligt söt p.g.a 
stevian, bananpulvret och jordmandelmjölet och doftar mastix och carob 
(ungefär som mintchoklad).  
 
Recept 1, Gröt:  
 
1 dl grötblandning blandas med 3 dl vatten eller kokosvatten eller kokosmjölk. 
Vätskan ska vara rumstempererad! Rör om tills allt löst sig. Kommer att tjockna 
efter en stunds omrörning. Det går bra att ha bär, skivad banan och en msk tjock 
kokosmjölk ovanpå samt hampafrön och extra Ceylonkanel.  
 

 
 
 
 
Recept 2, Smoothie:  
 
I en blender häller man 0,5 dl av blandningen, 2,5 dl kokosmjöl eller kokosvatten 
och 1,5 dl bär, en liten gröngul (inte väl mogen) banan eller en liten avokado. Kör 
en stund till slät krämig konsistens. Drick långsamt.  
Gröten eller smoothien kan ätas som frukost eller lättare kvällsmål. 
 
 

  
 
Gröten eller smoothien kan ätas som frukost eller lättare kvällsmål.  
 
1 kilo kostar 740 kr + 140 i frakt  
 
 



3. IMMUNDRYCKEN 
 

 BYGG UPP DITT IMMUNFÖRSVAR MED EN KOPP VARJE MORGON!  
 
Den doftar choklad, saffran, vanilj och ceylonkanel.  
Kan drickas behagligt varm eller kall.  
  

Enkel att göra:  
Rör 1 tsk pulver i 2 dl vatten. NJUT!   
 
Innehåller: Pulver av ekologisk carob, baobao, colostrum, ceylonkanel, mastik, 
äkta vanilj, äkta stevia, saffran och kakao.  
 

    

   

    
 
 
Drycken är rik på immunoglobuliner, laktoferrin, prebiotika och mineraler, 
som stärker immunförvaret och håller överväxt av elaka bakterier och 
svamp borta.  
 
Immunnoglobiner och lactoferrin bygger upp immunförsvaret och allergier 
och intoleranser av olika slag minskar eller försvinner helt.  
 
 



Colostrum är rik på bakteriebindande immunoglobuliner, antibiotiskt 
verkande äggviteämnen och tillväxtfaktorer. Den innehåller även en perfekt 
balans av vitaminer, mineral och aminosyror. 
 
  
Denna immunstärkande dryck kan hjälpa till att:  
 
• balansera och stödja immunförsvaret. 
• balansera ett överaktivt immunförsvar vid autoimmuna sjukdomar.  
• stödja ett underaktivt immunförsvar vid allergier och intoleranser.  
• reglera tymuskörteln p.g.a. dess prolinrika polypeptider.  
• bekämpa skadliga inkräktare som virus, bakterier, jäst och svamp.  
 
Kolostrum innehåller över 20 antikroppar mot specifika patogener inklusive E coli, 
salmonella, rotavirus, candida, streptokocker, stafylokocker, H pylori och 
cryptosporidia.  
 
Tillväxtfaktorerna ger livsnödvändiga byggstenar för tillväxt av celler, muskler, 
vävnad, ben och brosk. När kroppen åldras producerar den allt mindre av dessa 
tillväxtfaktorer.  
 
Därför stödjer denna dryck följande:  
• hudläkning  
• reglera neurotransmittorer som styr sinnesstämning och känsloläge • förbränna 
fett istället för muskelvävnad i samband med fasta  
• reglering av blodglukosnivåer och kemikalier nödvändiga för adekvat 
hjärnfunktion  
• reparerar vår värdefulla RNA och DNA. 
  
300 gram räcker till 75 doser och kostar 795 kr 

 

 

3. KRYDDBLANDNING 
 

Den underbar smak, främjar matsmältningen och håller inflammationer, 
gaser och elaka bakterier borta. 

  
Passar till såser, soppor, ugnsbakade grönsaker, fisk, kött och kyckling 
samt gratänger.  
 
Vild oregano och timjan och samt vilda lagerblad och limeblad.  
Ekologisk gurkmeja, svartpeppar, söt paprika, nejlika, ceylonkanel, muskotnöt, 
ingefära, citrusskal, koriander, svart kummin, spiskummin, senapsfrön, kinesisk 
svart litlök. Ekologiskt himalayasalt.  



    

     

     
 

    
 
 

Ska helst användas i slutet av matlagningen, när maten tagits från värmen 
och svalnat i 5 minuter.  
Men kan naturligtvis också användas under matlagningen, men då förstörs 
en del verksamma ämnen av den höga värmen.   
 
1 tsk räcker att smaksätta 4 portioner.  
 
100 gram kostar 270 kr 
 


