
NATURMAT är livsmedel som växer vilt i naturen 
och är hälsofrämjande. 
 
 
Nedan ser du en lista på livsmedel som du kan beställa och få hemskickade, 
var du än bor i Sverige. Listan omfattar information om var, hur och när maten 
plockas/skördas/torkas/slungas och förbereds, beskrivning av näringsinnehåll 
och användningssätt. 
 
 
Så här handlar du: 
 
1. Mejla en lista med de produkter och antal du vill ha samt din postadress. 
 
2. Avvakta svar om tillgänglighet och kostnad inklusive frakt. 
 
3. Bekräfta sen ditt köp, genom swish till 072 388 05 03  
eller insättning på Nordea, kontonummer: 6011289383.  
Skicka ett foto av insättningen via mejl. 
 
4. Ditt paket skickas inom 2-3 arbetsdagar med DHL,  
eller i ett vadderat kuvert med PostNord. 
 

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

 

 

 

 

 

 

LJUNGFRU OLIVOLJA (omogenolja)  -  Från vilda, 300-400 år 
gamla olivträd. Oliverna plockas innan de hunnit mogna och bli 
sjuka.  
  

 
 



 
 

 

 Rik på provitamin A och E, flera polyfenoler samt Omega 3 fettsyror 
som alla är kraftiga antioxidanter.  
Antioxidanter skyddar oss mot kroniska inflammationer i kroppen.  

 

 Extra låg surhetsgrad på 0.1% och av första kallpressningen, ger den 
finaste kvaliteten på omogenoljan och skiljer den från jungfruoljan 
som har en surhetsgrad på 0,8 till 2,0%.  

 
Dessa gamla olivträd producerar oliver som ger en grön, tjock olja men med 
delikat lukt och smak. 
Det torra och varma klimatet på Greklands halvö Peloponnesos och den största 
ön Evia, gynnar dessa speciella olivträd. Life Direction tar hem omogenolja från 
båda dessa olivlundar, beroende på tillgänglighet, som kan varierar från år till 
år.  
  
Oliverna plockas omogna, från helt obesprutade träd, innan de mognat för då 
hinner de inte bli sjuka. Träden vårdas naturligt enligt mycket gammal tradition. 
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  0.1%.  Ju mindre sur en olja är, desto bättre kvalitet har den. 
De flesta jungfruoljor har en surhetsgrad på 0,7-0,8%.  
  
Omogenolja kostar 240 kr/liter. Den finns i två storlekar: 
 
3 liter, i dunk av vitsilver som inte oxiderar.   720 kr  (240 kr/litern) 
5 liter, i dunk av vitsilver som inte osiderar. 1100 kr  (220 kr/litern) 
 
Hållbar oöppnad, i rumstemperatur i 2 år.  Öppnad i ett år. 
Det går lätt att fylla en glasflaska, med tratt, för lättare hantering i köket. 
 
Se olika recept av dressing, längre ner på listan, med örterna. 
   
 

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



VILDA ÖRTER – handplockade. 
 
1. VILD OREGANO – rik på eteriska oljor  
 

    
        

Näringsinnehåll: Kalium, kalcium, magnesium, järn, mangan, Vitamin E och K. 
Fibrer.  
Antibakteriella ämnen: Thymoil, Karvakrol och p-Cymol.  
Växer på 1200-1500 meters höjd på Olympusbergets sluttningar och 
Agrafabergen.  
Plockas för hand under blomningens sista del och strax efter vid tort väder, 
torkas i skuggan och packas i linnesäckar som förvaras svalt och mörkt. 
Förpackas väl och skickas till oss med hög koncentration av eteriska oljor och 
näringsämnen.  
 
100 gram kostar 250 kr 
 
Recept 1:  Dressing till sallad, fisk, kött, grillade grönsaker.  
 

     
     
I en 2-liters glasflaska eller glasburk, gärna av mörkt glas och lock som sluter väl: 
 

 
 1 liter omogenolja 

 2 tsk vild oregano 

 Saften av 2 citroner eller 3 msk naturligt äppelcidervinäger (den naturligt jästa 
vinägern som ser grumlig ut och har kvar moderkakan i botten av flaskan) 

 2 tsk himalayasalt. 

 Extra tillval, om du har en frisk tarm: 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 rosmarin eller 2 kvistar basilika. 
2 msk senapspulver eller senap och 1 msk ekhonung. 
  



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 eller persilja, finklippt 

1 msk vild oregano  

1 klyfta vitlök. 

1 dl malda valnötter eller sesamfrön 

1 mosad avokado 

1 msk ehonung 

3 dl omogenolja och 2 msk äppelcidervinäger eller 1 dl citronsaft  

1 tsk salt och 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 250 kronor  

 

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

 

2. VILD TIMJAN – ett alternativ till vild oregano med samma näringsinnehåll, 
eteriska oljor och användningssätt, men med en lite annorlunda smak och doft.   

Som en blandning av oregano och citron tillsammans, ungefär. Därför passar 
den bättre till fisk eller lammkött. 

En av Hippokrates mest använda och omskrivna örter tillsammans med vild 
oregano, bergste och diktamnus!                                  

100 gram kostar 250 kr 

 
 



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 oftast växer i stup mellan stenblocken. Det är brant och 
farligt och kräver god 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.  
Innehåller flera vitaminer, mineraler och eugenol.  



 
Användningssätt: 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 Ceylonkanel. Njut! 
 
 

 
                                               
 
50 gram, räcker mycket länge, och kostar 160 kronor  
 
                                  **************************** 

4. GREKISKT VILT BERGSTE - Från Agrafabergen, 1200 m höjd. 

 

  

 



Detta te växer vilt bara i de Grekiska höga bergen. På Olympus på 1500 meters 
höjd, Agrafa bergen på 1200 meters höjd och Parnasos på 1300 meters höjd. 

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

 

Näringsinnehåll:  

Bergste 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! 

Traditionellt har det använts redan från Hippokrates tid  och denna, väldens 
första läkare, har skrivit mycket om det vilda bergstet. I mycket gammal 
handskriven literatur på gammalgrekiska, kan man läsa Hippokrates egna 
handskrivna anteckningar, om detta te tillsammans med bl.a diktamnus, 
oregano och timjan. 

 

Recept: 

3-4 kvistar te i en liter vatten, kokas i 10 minuter på svag värme. 

Låt stå övertäckt i 10 minuter till. Sila. 

Kan drickas kallt eller lagom varmt. Håller i kylskåpet 5 dagar.  

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

100 gram 430 kr....räcker till 60 stora koppar 

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

 

5. DIKTAMNUS TE  
 

 

  
 

 



Moses brinnande buske, även kallad diktam eller diktamnus.  
 
Εn av de viktigaste medicinalväxter från det minoiska Kreta och antikens 
Grekland. Hippokrates använde det mycket men det nämns av många andra 
gamla författare också, som Homer, Aristoteles, Virgil, Plutarchos, etc. 
  
Samlas för hand på Kretas steniga bergskedjor utanför Heraklion.  
 
 

 
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 270 kr (räcker till 70 stora koppar) 

 

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

                           

UNDERBARA  ÖRTTEBLANDNINGAR  DIREKT  FRÅN 
NATUREN 

 

1. Blomsterblandning - 12 vilda blommor-  

 

 



 
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 hundratals 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.  

 

Blandningen innehåller: Blommor av lavendel, kamomill, passionsfrukt, 

apelsin, lime, johannesört, maskrosor, lind, vildros, humle, saffransblommor och 
valeriana.  

 

 

 



 

  

 

Traditionellt har dessa vilda örters blommor används i flera tuden år, i många 
länder över hela världen.  

100 gram kostar 430 kronor  

 

Recept: 

Koka 1 liter vatten. 

Dra kastrullen från värmen och lägg i 3 msk av teblandningen.  

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

Sila i en stor glasburk elle glasflaska. 

Söta med stevia pulver eller honung av smultron- ek- eller kastanjeträdet.  

Du kan göra dubbel sats att ha i kylskåpet. Håller i 5 dagar.  

Te blandningen räcker till 12 liter te. Om man dricker 2 dl/dag, räcker det i 2 
månader men det går utmärkt att dricka mera av detta te, speciellt under 
perioder av fasta. 

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

 

 



2. Mispel- och det vita mullbärsträdets blad med äkta 
steviablad och ceylonkanel stång – ett underbart te efter maten. 

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

 

 

 

Doftar och smakar häligt!!! 

Båda bladen innehåller en mängd olika kemikalier som kallas triterpener. En av 
dessa viktiga syror är tornadoinsyran.  

Tornadionsyran producerar en uppsättning naturkroppskemikalier som kallas 
polysackarider och påverkar insulinproduktionen. 

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 te blandning efter mitt recept.  

RECEPT: Koka 2 rågade matskedar 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 rumstemperetat te, efter dina måltider, frukost, lunch och 
middag. 

100 gram kostar 430 kr  

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

 



4. OLIVBLAD - LIMEBLAD - LAGERBLAD – CITRUS - KRYDDOR  
 

 

 

 
 
Ett fantastiskt te av  
vilda olivblad,  
vilda limeblad,  
vilda lagerblad,  
torkade ekologiska citruskal (lime, citron, mandarin, apelsin)  
ekologisk ceylonkanelstång samt stjärnanis  
 
- lika gott varmt som kallt –  
 
Olivblad - från300 år gamla helt obesprutade olivträd på Thini, på Greklands 
halvö Peloponnesos. 
  
Limeblad – ekologisk odling utanför staden Rethimnos på Kreta. Plockas för 
hand och torkas med omsorg i skuggan under nät. 
  
Vilda lagerblad - från Agrafa bergens fot, 700-900 mters höjd, i Thessalia i 
Grekland. Här växer lagerbladsträd vilt i ett område runt sjön Plastiras, långt 
ifrån trafik och besprutningar. De plockas för hand och torkas varsamt av ett litet 
familjeföretag. 
 



Dessa blad är rika på bitterämnen, flavonoider och garvämnen. 
 
Recept:  
2 msk teblandning kokas i 1 liter vatten i 10 minuter på låg värme.  
Låt dra 5 minuter och sila.  
Smaksätt med ek- eller smutronträdets honung.  
Drick en stor kopp, mellan dina måltider under dagens gång. 
  
100 gram kostar 490 kr 
  
                           ****************************************************            
 

5.  ”Andas”  – ett underbart te! 

 

  

 

 
Innehåller:  
Vilda blad av salvia, eukalyptusblad, olivblad, mynta, grekiskt bergste.  
 
När man vandrar i bergssluttningarna och sen högre upp i bergen och går förbi dessa 
örter och träd, känner man en underbar doft djupt ner i andningsvägarna, som liksom 
öppnar upp och man kan andas mera fritt. En känsla som håller i sig länge. Ett härligt 
minne att ta med från vandringen.  
 
Varför är det viktigt att detta te består av vilda och inte odlade örter?  
Endast de vilda örterna innehåller tillräckligt höga mängder av eteriska oljor.  
 
Vad innehåller dessa eteriska oljor? 
Terpener: aukalyptol och pinen. 



Alkoholer: borneol och linalol samt sklaretol. 
Ketoner: kamfer och tujon. 
Estrar: Linalylacetat 
 
Laga ett te och njut av att du andas och lever!  
Koka 0,5 liter vatten och en stor matsked av blandningen i 10 minuter på låg värme. 
Låt stå och dra ytterligare 10 minuter. Sila.  
Låt svalna, rör i 1 tsk kastanjehonung och drick under dagen i två omgångar och njut!  
 
 100 gram kostar 430 kr 
 
*********************************************************************** 
 

3 olika honungssorter 

 

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

Denna honung är bland de mest näringsrika honungssorterna som finns! 

Den är dessutom obeskrivligt god. En sensation för gommen!  

Både din hud och du kommer att älska den! 

 

    

 

Mörk i färgen med en härlig arom. Denna honung förblir för alltid flytande, utan 
att den värmts upp. 

I nordvästra halvön Peloponnesos i Grekland, i ett mycket bergigt område växer 
det bara ekträd. En liknade ekskog finns även på Greklands största ö Evia. 
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, 
väntar den ensam på binas besök. Honungen slungas i juni varje år.  

Ekhonung är en fantastisk ingrediens i hemmagjorda hud-eller hårkrämer!  

Den ger huden en len känsla, lyster, näring och spänst men omfattas också i 
salvor för diverse hudeksem.  



När man garnerar den över sin gröt, bröd, pannkakor eller glass, blir man lätt 
förälskad i den och har svårt att ersätta den med något annat.  

   

 

 Innehåller:  

 

 Mycket kraftiga antioxidanter!  

 Antibakteriella och antiinflammatoriska ämnen. 

 Rik på probiotika och enzymer samt B-vitaminer. 
 

Ekhonung från vild ekskog utan någon som helst besprutning. 
 
Kostnar 460 kr/kilot 
 
 
 
 

 

 2. SMULTRONTRÄDETS HONUNG –  en mycket speciell honung! 
 

Lämplig för dig som kämpar med sötsug och övervikt eller vill undvika 
mycket socker, då den innehåller mycket mindre mängder sockerarter än 
annan honung. 

En lite bitter smak, samtidigt som den är härligt söt, som påminner om 
kola.  

Första bilden: Smutronträdets honung när den är färsk och naturligt flytande. Så 
förblir den i ca 6 månader endast. 

Andra bilden: Honungen stelnar efter 6 månader, vilket är helt naturligt eftersom 
den innehåller få sockerarter, men är lika god och nyttig. 



 

 

 

Smultronträdet blommar i början på november men dess blommor ger pollen 
och nektar fram till sen vår. Alltså under en period då inget annat blommar. 

Denna  fantastiska  honung  innehåller: 

- Arbutin, ett ämne som forskning visat är bra för blodet och kolesterolhalten. 

- Polysackariden tyranos, som i experiment visat sig 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. 

Få kalorier på grund av låg glukos och fruktos. Lämplig därför för alla som inte 
vill eller kan äta socker.  

Ι Sverige är denna honung okänd och finns inte att köpa, men mycket 
eftertraktad i den centraleuropeiska marknaden, Ryssland och Arabländerna. 

Varifrån: Från Agrafabergens sluttningar i mellersta Grekland.  

Kostar 460 kr/kilot 

 

 

 



3. 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 och som man inte kan glömma. 

Smaken: 
Smaken är fyllig och den tar lätt över andra honungssorter.  
Mycket lätt bitter. Mindre söt än annan honung men mera söt än 
smultronträdets honung. Den doftar kastanj! 

Innehåller: 
Den är rik på spårämnen och aminosyror. Förmodligen den rikaste av alla 
honongssorter i spårämnen som kalium, magnesium, mangan, barium och 
tanniner. Mycket högt innehåll av mineraler! 

 

När på året skördas honungen: 

 
Under juni månad är skörden i full gång. 

Kristalliserar efter 1-2 år.  

Kostar 460 kr/kilo. 



Lifedirection säljer ovanstående tre honungssorter till marknadens bästa 
pris!  

Medelpriset för dessa är idag 630 kr/kilot. Hos Lifedirection kostar alla tre 
honungssorter, av bästa möjliga kvalitet från vilda träd, endast 460 kronor per 
kilo. 

   

Hur är detta möjligt?  

 Goda personliga kontakter med små biodlare som älskar sitt arbete, 
respekterar naturen och tar hand om sina bin som sina barn.   

 Inga mellanhänder!  

 Inga dyra förpackningar.  

 Ingen storvinstmarginal!  

God, 100% ren och nyttig honung för alla, som därför kan kosta endast 460 
kr/kilo 

               

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

 

3  SPECIELLA  SAMMANSÄTTNINGAR  AV  NATURMAT. 

 

1. GRÖT FÖR TARMEN. 
 
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).  
  

 
 



 

 
 
 

Tarmens slemhinna behöver mycket fibrer och näringsämnen för att må 
bra.  
Tarmens goda bakterieflora behöver för att berikas, fibrer, goda 
bakteriekulturer, och bakteriestörande ämnen för de 
sjukdomsframkallande bakterierna.  
Just därför innehåller denna blandning allt det vår tarm behöver för att må 
bra! 
 
 
Recept 1, Gröt:  
 

 1 dl grötblandning blandas med 2 dl vatten eller kokosvatten eller utspädd 
kokosmjölk med en del vatten och en del kokosmjölk.  

 Vätskan ska vara rumstempererad! Gröten skall inte koksas! 

 Rör om tills allt löst sig. Kommer att tjockna efter en stunds omrörning. 

 Garnera med bär, skivad gröngul banan eller kiwifrukt och eventuellt en 
msk tjock kokosmjölk samt hampafrön och extra Ceylonkanel.  
 
OBS! Du kan också blanda i dina bär eller frukt i gröten som blir 
annorlunda i smaken. 

 

 
 



Recept 2, Smoothie:  
 

 
 
 
I en blender häller du:  
 
 

  0,5 dl av blandningen och 2,5 dl utspädd kokosmjölk i lika delar och 1 dl 
bär  
 

 eller 0,5 dl av blandningen med 2 dl kokosvatten och 1,5 dl bär 
 

 eller 0, 5 dl av blandningen med 2 dl kokosvatten och en liten gröngul 
banan  
 

 eller 0,5 dl av blandningen och en liten avokado samt 2 dl kokosvatten 
eller kokosmjölk. 
 

Kör en stund i mixern till slät krämig konsistens. Ät med sked långsamt.  
 
Har du svårt med smaker du inte är van vid och kanske inte tycker om den, kan 
du göra så här: Gör en smoothie av bär eller frukt och tillsätt en tesked av 
blandningen första dagen. Öka sen successivt mängden pulver för varje dag, 
medan du minskar på bären eller frukten tills du får i dig minst 1 dl/dag. 
 
 
 
Gröten eller smoothien kan ätas som frukost eller lättare kvällsmål.  
 
Kostar 740 kr/kilot  
 
 
 
 
  



2. ”STYRKAN” - EN KOPP VARJE MORGON!  
 
Den doftar choklad, saffran, vanilj och ceylonkanel.  
Ska helst drickas i rumstemperatur för att bevara mastik kådans och 
saffrans näringsämnen.  
  
Enkel att göra:  
Rör 1 msk pulver i 2 dl vatten. NJUT!   
 
Innehåller: Pulver av ekologisk carob, ceylonkanel, mastik, äkta vanilj, äkta 
stevia, saffran och kakao.  
 

    

 

  
 
 
Drycken är rik på immunglobuliner, prebiotika och har en perfekt balans av 
vitaminer, mineral och aminosyror. Immunglobuliner bygger upp 
immunförsvaret.  
Alla dessa näringsämnen tillsammans är livsnödvändiga byggstenar för tillväxt 
av celler, muskler, vävnad, ben och brosk. När kroppen åldras producerar den 
allt mindre av dessa tillväxtfaktorer.  
 
 
300 gram räcker till 50 doser och kostar 700 kr 
 



 

3.  KOLLAGEN - OCH FIBERDRYCK  
 

 
 
 
Innehåller:  
100% rent kollagen, psylliumfröskal och inulin, stevia, äkta vaniljpulver.  
 
Recept:  1 msk pulver i 0,5 liter vatten.  
 
Två alternativ:  
1. Drick en gång/dag hälften var gång, 1 timme efter lunch- och middagsmålet, 
oavsett om dessa består av mat eller bara drycker när du fastar.  
 
2. Tillsätt pulvret i frukt-bär drycken eller grönsaksdrycken för att få en tjockare 
konsistens på din dryck, när du fastar eller i en smoothie som mellanmål för att 
bli ordentligt mätt.  
 
Oavsett vilket alternativ du väljer att använda Kollagendrycken på, gör den lika 
mycket nytta!  
Kollagen är ett naturligt protein och utgör den största delen av kroppens 
strukturella uppbyggnad. Proteinet utgör en tredjedel av allt protein i kroppen 
och förekommer framför allt i stödjevävnaden i huden, ben och senor.  
Den utgör också strukturen i leder, ligament, brosk, bindväv, muskelvävnad, hår 
och naglar. Hela 70% av huden består av kollagen.  
Allteftersom vi åldras minskar kollagenet i vår kropp och därför är det viktigt att 
tillföra mera collagen genom födan. 
 
Om du intar 1 msk collagen varje dag under en månad kan din hud komma att 
bli slätare, dina muskler och leder mjukare och en tarmen mera välfungerande. 
 
500 gram pulver kostar 530 kr 
 



 

4. KRYDDBLANDNING 
 

Den har underbar smak och underlättar matsmältningen.  
Passar till såser, soppor, ugnsbakade grönsaker, fisk, kött och kyckling 
samt gratänger.  
 
Innehåller: Vild oregano och timjan och samt vilda lagerblad och limeblad.  
Gurkmeja, svartpeppar, söt paprika, nejlika, ceylonkanel, muskotnöt, ingefära, 
citrusskal, koriander, svart kummin, spiskummin, senapsfrön, kinesisk svart 
litlök. Himalayasalt.  
 
 

    

 

 
 



 

 
Ska helst användas i slutet av matlagningen som smaksättning, när maten 
tagits från värmen och svalnat i 5 minuter.  
Men kan naturligtvis också användas under matlagningen, men då 
förstörs en del nyttiga ämnen av den höga värmen.   
 
1 tsk räcker att smaksätta 4-5 portioner.  
Starta dock med ½ tsk i början för att vara snäll mot magen. 
 
150 gram kostar 390 kr och räcker till 40 måltider för 4-5 personer. 
 


