
En god hälsa startar i magen, 
sägs det ofta. Och det vi äter 

varje dag spelar en stor roll för hur 
vi mår. Det finns nämligen 
värstingar bland våra vanligaste 
livsmedel som många är känsliga 
mot, ofta utan att veta om det. 
Men matöverkänslighet är lurigt 
eftersom symtomen är diffusa och 
reaktionen kan dröja. 

Om du till exempel äter något 
du inte tål till middag kanske du 
inte får symtom förrän dagen efter 
– eller först tre dagar senare. Därför 
vet man inte alltid vad man är 
känslig mot. Det är inte heller alla 
som kopplar ihop viss mat med 
besvär som huvudvärk, låg energi, 
hudproblem och ledvärk. Men det 
finns sätt att hitta sin dolda mat
överkänsligheter och ge hälsan en 
omstart.  

Ett sätt är att prova Clean Reset, 
en så kallad elimineringsdiet. Prin
cipen är att du först utesluter (elimi
nerar) det livsmedel som misstänks 
orsaka hälsoproblem under en 
period. Det kan till exempel handla 
om laktos. Sedan återintroducerar 
du det, och känner efter hur du då 
mår. Mår du okej av laktos kan du 
fortsätta äta det, annars kan det vara 
värt att plocka bort det ur kosten.

Men man kan också göra en 
mer omfattande genomgång och 
ta bort flera livsmedel samtidigt. 
Det är det Clean Reset handlar 
om – man plockar helt enkelt 
bort en grupp livsmedel som 
forskning visar att många är käns
liga mot.

– Då får du tyd
liga signaler från 
kroppen om vad den 
reagerar negativt på, 
säger Victoria 
Carinci, hälsocoach 
på Vitalista, som till
sammans med Kata
rina Hagberg skrivit 
boken Clean Reset 
– 3 effektiva steg till 
din läkande kost.

 –  En annan för
del med dieten är att immunför
svaret i tarmen kan samla mer kraft 
när den inte är så retad längre, för
klarar Victoria Carinci.

Men Clean Reset handlar inte 
bara om vad som ska plockas bort 
ur kosten. Det är minst lika viktigt 
att lägga till näringsrik mat som 
stöttar magtarmhälsan. För att få 
långsiktigt resultat är tanken att du 
ska äta enligt den kosten även fort
sättningsvis. ●

När magen inte mår bra kan hela kroppen 
påverkas. Nu kommer metoden som hjälper dig 
att kartlägga vilka livsmedel du inte tål – och 
få ett friskare liv.
AV KATARINA HAGBERG   FOTO: SHUTTERSTOCK

Så gör du 
steg för steg  m

Victoria  
Carinci,  
funktions-
medicinsk 
terapeut.

Starta om  lilla magen
Slipp värk, trötthet och  hudproblem

•
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Sofia Koch, 31, hade provat ”allt” innan 
hon äntligen fick ordning på magen 
med hjälp av Clean Reset.
Sofia har haft problem med magen i 
form av smärta, förstoppning, diarré, 
gaser och uppblåsthet sedan hon var 14 
år. Trots att hon genomgått ett otal 
läkarbesök, många kontroller, inklusive 
koloskopi och gastroskopi, har vården 
aldrig kunnat hitta någon orsak till 
hennes magproblem. 

– Jag blev skickad mellan olika spe
cialister och hamnade i en återvänds
gränd. Jag fick beskedet att ingenting 
var fel och själv kunde jag inte heller 
hitta något mönster i mina reaktioner, 
säger Sofia. 

För åtta månader sedan kom hon till en 
brytpunkt. Under de senaste två åren 
hade problemen bara blivit värre och 
värre. De drabbade nu inte bara magen 
utan också hennes humör och energi
nivå. Sofia bestämde sig för att göra 

något åt sin situation. En kollega på 
hennes jobb tipsade henne om Clean 
Resetmetoden och Sofia tog kontakt 
med Victoria Carinci.

Av henne fick Sofia listor på det hon 
skulle äta respektive inte äta och 
instruktioner om hur lång tid hon 
skulle hålla sig till det. Ganska snabbt 
efter att hon kommit igång kände hon 
en stor skillnad i kroppen. Sofia tap
pade vätska och den svullna magen 
hon haft i så många år försvann. Det 
motiverade henne att fortsätta. 

– Visst, stundtals var det tufft och 
omställningen var stor. Samtidigt hade 
jag haft problem i 15 år och jag tänkte 
att om det här är kan hjälpa mig så är 
det så himla värt det, säger hon. 

Metoden gav Sofia möjlighet att 
testa hur maten påverkade magproble
men, och nu vet hon vad hon mår bra 
av att äta och inte. Hon fick tydliga 
signaler från kroppen om något inte 
passade henne. Sofia förstår också var

för hon aldrig sett något mönster i 
magproblemen: För henne kommer 
inte symtomen samtidigt som hon äter 
något hon inte mår bra av, utan först 
senare, vid nästa måltid.

– Nu förstår jag mer om hur min 
kropp fungerar. Gluten stannar upp 
min mage totalt och bacon kan jag 
absolut inte äta för det blir jag jätte 
dålig av. 

Sofia har i dag full kontroll på sin hälsa. 
Hennes mage har stabiliserat sig helt 
och hållet, vätskan hon samlat på sig är 
borta och hon har inte ont i fötterna 
längre. Dessutom har hon tappat vikt 
och minskat flera centimeter i midje
måttet. Energin har också kommit till
baka. 

– Det känns inte begränsande för 
mig att utesluta mat jag inte mår bra av. 
Det är ett val jag gör eftersom det får 
mig att må så mycket bättre.  

Katarina Hagberg

Nu vet jag vad  
min mage tål

En lugn mage,  
mindre smärta, mer 

energi – och ett 
minskat midjemått. 

När Sofia förstod 
vad hennes mage 
inte tål föll pussel-

bitarna på plats.

Tanken med Clean Reset-metoden är att hitta den kost som hjälper dig att stärka 
din hälsa och ditt immunförsvar. Det gör du genom att först plocka bort mat som 
stör, samtidigt som du boostar med massor av annan, näringsrik mat. På så sätt lä-
ker du tarmen, där drygt 70 procent av ditt immunförsvar sitter, och du balanserar 
tarmfloran. Resultatet? En lugnare mage, mer energi och ett stärkt immunförsvar!

Så här går det till 
steg för steg: 

1 Kickstarta med två dagar på flytan-
de föda som gröna smoothies, juicer, 
buljonger och soppor. Därefter kom-

mer du att ta bort en rad livsmedel som är 
kända för att kunna skapa oreda i kroppen 
(se lista) under 14 dagar.

2 Samtidigt som du utesluter de irrite-
rande livsmedlen ur din kost boostar 
du med sund mat som har en läkan-

de effekt på mage och tarm. Du får äta 
både fett, protein och kolhydrater. Du kan 
välja fisk, lamm och kyckling, frukt och bär, 
grönsaker, kryddor, oljor och mycket mer. 
Välj sådant som inte finns på listan och 
helst ekologiskt. På vitalista.se finns förslag 
på vad du kan äta. 

3 Efter de 14 dagarna börjar du äta 
de livsmedel som är kända för att 
irritera magen igen. Du testar dem ett 

i taget och lyssnar på kroppens signaler: 
Hur mår du av att äta just det här? Testa ett 
livsmedel i tre dagar innan du återinför näs-
ta livsmedel. Fortsätt sedan att testa alla de 
livsmedel du uteslutit på detta sätt. Dem du 
upplever en negativ reaktion av utesluter 
du sedan ur din kost. De livsmedel din 
kropp inte reagerar negativt på kan du bör-
ja äta igen. 

Till slut har du hittat den  
kost just du mår  
bäst av!

Sofia Koch
Ålder: 31.
Familj: Maken Martin, 
sonen William 2 år och 
och bebis på väg.
Bor: Huddinge.
Gör: Konsultchef.

Mer info om metoden finns i boken 
Clean Reset – 3 effektiva steg till din 
läkande kost av Victoria Carinci och 
Katarina Hagberg.

Obs! Alla livsmedel på listan 
är naturligtvis inte onyttiga 
– förutsatt att du tål dem. 
Däremot är de kända för att 
kunna irritera magen.

Hitta dina  
matvärstingar

Uteslut det här 
under omstarten
● Alkohol 
● Choklad och kakao
● Citrus
● Gluten: korn, råg, vete, dinkel 

och kamut 
● Jäst
● Koffein och kaffe, inklusive svart 

och grönt te 
● Rött kött och fläskkött, chark-

produkter
● Majs 
● Mjölkprodukter 
● Potatis, aubergine, gojibär, 

paprika och tomat 
● Nötter 
● Raffinerade vegetabiliska oljor 
● Sesamfrön 
● Skaldjur 
● Socker 
● Soja 
● Tobak
● Ägg  

Psst!
 Osäker på om ett livsmedel är 

tillåtet eller inte under de veckor-
na du ska ta bort retande mat? 

Ställ följande kontrollfrågor: Är det 
oprocessat? Är det ekologiskt? Är 
alla ingredienser i innehållsdekla-

rationen tillåtna? Fortfarande 
osäker? Ta det säkra för  
det osäkra och välj bort  

livsmedlet just nu.
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