
 

 

En non-profit organisation, som leverer oplysninger om alternative / integrativ behandlinger, herunder 
henvisninger, siden 1976. 

Budwig Diet  

Den Hørfrø (hørfrø) olie kost blev oprindeligt foreslået af Dr. Johanna Budwig, en tysk biokemiker og ekspert 
i fedtstoffer og olier, i 1951.  Dr. Budwig har en ph.d.  Naturvidenskab har gennemgået medicinsk 
uddannelse, og blev skolet i den farmaceutiske videnskab, fysik, botanik og biologi.  Hun er bedst kendt for 
sin omfattende forskning om egenskaberne og fordelene ved hørfrøolie kombineret med sulphurated 
proteiner i kosten, og gennem årene har udgivet en række bøger om emnet, herunder "Kræft - En fed 
Problem", "The Død af tumoren, "og" True sundhed mod åreforkalkning, hjerte infarkt & Cancer ".  

Dr. Budwig fandt, at blodet af alvorligt syge kræftpatienter var mangelfuld i visse vigtige essentielle 
ingredienser, som indgår stoffer, som kaldes phosphatider og lipoproteiner, mens blod fra en rask person 
altid indeholder tilstrækkelige mængder af disse væsentlige ingredienser.  

Hun fandt, at når disse naturlige ingredienser, hvor udskiftet i løbet af cirka en tre måneders periode, tumorer 
gradvist aftog, svaghed og anæmi forsvandt, og livsenergien blev restaureret.  Symptomer på kræft, lever 
dysfunktion og diabetes var lindres.  
 
Dr. Budwig så opdagede en helt naturlig måde for folk til at erstatte disse væsentlige ingredienser deres krop 
så desperat brug for i deres daglige kost.  Ved blot at spise en kombination af bare to naturlige og lækre 
fødevarer ikke kun kan kræft kan forebygges, men i tilfælde efter tilfælde var det  
 faktisk helbredt.  (Disse to naturlige fødevarer, økologisk hør frø olie & hytteost) skal spises sammen for at 
være effektiv, da den ene udløser egenskaberne af de andre til at blive frigivet.)  

Efter mere end 10 års solid klinisk anvendelse, har Dr. Budwig naturlige formel bevist succes der, hvor 
mange ortodokse midler har svigtet.  Dr. Budwig formel har været brugt terapeutisk i Europa til forebyggelse 
af: kræft, åreforkalkning, slagtilfælde, hjerteinfarkt,  
 mavesår (normaliserer gastrisk saft), prostata (hypertopic), gigt (udøver en gunstig  
 indflydelse), eksem (hjælper alle hudsygdomme), og selv immune manglerne.  

Tusinder er blevet hjulpet af hendes protokol.  Udtalelser kan findes for næsten alle typer af kræft og 
tumorer, selv sent tidspunkt.  Dr. Budwig har bistået mange alvorligt syge individer, selv dem givet op som 
terminal ved at ortodokse læger, at genvinde deres sundhed gennem en simpel regime af ernæring.  
Grundlaget for Dr. Budwig program er brugen af hørfrøolie blandet med fedtfattig hytteost.  

Dr. Johanna prædiker mod brugen af det, hun kalder "pseudo" fedt - "hydrogeneret", "delvist hydrogeneret" 
og endda "flerumættede".  Den kemiske behandling forårsager olier til at blive et skadeligt stof deponeret i 
kroppen.  Hjertet, for eksempel, afviser disse fedtstoffer, og de ender som uorganiske fede indskud på 
hjertemusklen selv.  De ender med at blokere cirkulation, skader hjerte handling, hæmmer cellefornyelsen 
og hindre den frie strøm af blod og lymfe væsker.  

Videnskaben har bevist, at fedt spiller en vigtig rolle i driften af hele kroppen.  Fedtstoffer (lipider) er 
afgørende for al vækst behandling, fornyelse af celler, hjerne og nerve funktioner.  Vores energiressourcer er 
baseret på lipidmetabolismen.  For at fungere effektivt, celler kræver sande flerumættede, live elektron-rige 
lipider, til stede i overflod i rå hørfrøolie.  

Lipider er kun vandopløselige og fritflydende, når bundet til protein, og dermed betydningen af protein-rige 
hytteost.  Når høj kvalitet, er elektron-rige fedtstoffer kombineret med proteiner, elektroner er beskyttet indtil 



kroppen kræver energi.  Denne energikilde er så fuldt og umiddelbart tilgængelige for kroppen on demand, 
som naturen har tiltænkt.  

Budwig hævder, at kosten er både en forebyggende og en helbredende.  Hun siger, at manglen på linol-
syrer [i den gennemsnitlige vestlige kost] er ansvarlig for produktionen af oxydase, som fremkalder kræft 
vækst og er årsag til mange andre kroniske lidelser.  

Teorien er: brug af ilt i organismen kan stimuleres af protein forbindelser af svovl-indhold, som gør olier 
vandopløselige og som er til stede i ost, nødder, løg og porre grøntsager såsom porre, purløg, løg og 
hvidløg, men især hytteost.  
 
Det er vigtigt kun at bruge uraffinerede, koldpressede olier med højt linolsyre indhold, såsom hørfrø, 
solsikke, soja, valmuefrø, valnød, og hør olier.  Sådanne olie skal indtages sammen med fødevarer, der 
indeholder de rigtige proteiner ellers olier vil have den modsatte effekt, der forårsager mere skade end gavn.  
 
Den bedste kombination er hytteost og linolie.  Den hørfrø bør være friskmalet.  Kulhydrater indeholder 
naturlige sukker, såsom dadler, figner, pærer, æbler og druer, kan også indgå i kosten.  Honning er også 
gavnligt.  Hun føler det meste af syntetisk A-vitamin præparater er dårlige, fordi de indeholder 
oxidationsprodukter, men meget caroten som pro-vitamin A (fra gulerod) er forbrugt.  Vitamin B fra 
kærnemælk, yoghurt, og naturlige gær er gavnligt.  

 
En person, der kræver daglig ca 4 ounce  af hytteost blandet godt med 1,5 ounce  af linolie.  En blender eller 
ægget tæppebanker virker fint.  Blandingen en være forsøde med honning eller på anden måde aromatiseret 
naturligt.  Frisk frugt kan tilføjes.  

 

 Dr. Johanna Budwig Mix:  
 
 Læg i din blender:  

•  1 kop Økologisk fedtfattig hytteost  
 2-5 spsk.  af hørfrøolie  
 vand nok til at gøre det blødt  

 Valgfrit:  

•  1-3 spsk.  af friskmalet op hørfrø (kaffemølle virker fint)  
 cayenne  
 hvidløg  
 rød peber  

For dem, der ikke kan spise mælkeprodukter, kan du erstatte "Companion næringsstoffer" tilgængelig 
gennem naturens Distributører i Arizona, 1-800-624-7114. These are capsules containing dried sulfurated 
proteins and enzymes which activate the essential fatty acids. Disse kapsler indeholder tørret sulfurated 
proteiner og enzymer, der aktiverer de essentielle fedtsyrer. They guarantee that one capsule will activate 
one Tbsp. De garanterer, at en kapsel vil aktivere én spsk. of oil. af olie.  

 Gør det meget blødt.  
 Spis noget af det hver dag.  
 
 
  



Nogle mennesker blot tilføje ovenstående til deres kost, mens andre følger et program, som hun anbefaler:  
 
Patienten har ingen næring på dag # 1 andre end 250 ml (8,5 oz) af hør olie med honning plus friskpresset 
frugtjuice (ingen tilsat sukker!).  I tilfælde af en meget syg person, kan champagnen lægges på den første 
dag i stedet for saft og er taget med hør olie og honning.  Champagne er letoptagelige og har et seriøst 
formål her.  (Den champagne køretøj er lettere at tilegne sig og få en næsten på deres dødsleje i gang igen. 
En fastholdelse lavement på 250 ml (8,5 oz) af olie er en anden vej for at få denne dyrebare liv-fremme, 
elektron-rige olie i kroppen . Den kan også anvendes på huden for transdermal absorption.)  
 
 1) SUKKER er absolut forbudt.  Druesaft kan tilføjes at forsøde andre friskpresset juice.  
 
 2) Andre 'forbiddens «er:  
 
 - Alle animalsk fedt.  
 - Alle Salat Olier (dette omfattede kommercielle mayonnaise)  
 - Alle Meats (kemikalier og hormoner)  
 - Smør  
 - Margarine  
 - Kødkonserves (de konserveringsmidler blok stofskifte selv af hør olie)  
 
 3) Friskpresset grøntsagssaft er fine - gulerod, selleri, æble og rødbede.  
 
 4) Tre gange dagligt en varm te er afgørende - pebermynte, hyben eller drue-te - alle sødet som ønsket 
med honning.  En kop sort te før middag er fint.  
 
Dagsplan  
 
Før morgenmaden - et glas Acidophilus mælk eller Sauerkraut juice er taget.  
 
Morgenmad - Müesli (regelmæssige korn) er belagt med 2 spsk (30 ml) af hør olie og honning og frisk frugt 
efter årstiden - bær, kirsebær, abrikoser, ferskner, revet æble.  Varier smagen fra dag til dag.  Brug alle 
nødder, undtagen jordnødder!  Urteteer som ønsket eller sort te.  En 4 oz (120 g) servering af udbredelsen 
(retninger nedenfor).  Det er fint at spise 'lige' som en creme, eller tilføje det til andre fødevarer er truffet i 
dag, som du vil se.  
 
Morning te (10:00) - Et glas frisk gulerod juice, æble, selleri, eller roer-æblejuice er taget.  
 
Frokost - Rå salat med yoghurt-hør olie Mayonnaise (retninger nedenfor).  
Ud over 'greens' salater, brug revet majroer, gulerødder, kålrabi, radiser, surkål eller blomkål.  Et fint pulver 
af peberrod, purløg eller persille kan tilsættes for smag.  
 
Måltid Course - dampede grøntsager, kartofler, eller som f.eks korn som ris, buck-hvede og hirse kan 
serveres.  til disse tilføje enten AF SPREDNING eller de Mayo - for smag og til op dit indtag af hørfrøolie.  
Også blande de spredes med kartofler til et særligt solidt måltid.  Tilsæt kommen, purløg, persille eller andre 
krydderurter.  
 
Dessert - Bland frisk andre frugter end dem, der anvendes til morgenmad med udbredelsen, denne gang (i 
stedet for honning), aromatiseret med creme af citron, vanilje eller bær.  
 
Afternoon Tea (04:00) - Et lille glas af naturlige vin (ingen konserveringsmidler) eller champagne eller frisk 
frugt, juice med 1-2 spiseskefulde honning-belagt Fax Frø.  
 
Aftensmad - Har denne tidlige, på 6pm.  Lav et varmt måltid ved hjælp boghvede, havre eller soja kager.  
gryn fra boghvede er de allerbedste og kan placeres i en grøntsagssuppe, eller i en mere fast form af kager 
med urte sauce.  Søde saucer og supper kan altid gives langt mere healende energi ved at tilføje 
spredningen.  Kun honning eller druesaft kan anvendes til sødestoffer.  INGEN hvidt sukker (eller brun!) Kun 
friskpresset juice og ikke rekonstitueret frugtsaft (konserveringsmiddel fare) kan anvendes.  Disse skal være 
helt naturlig.  



Hvordan forbereder »DET sprede '  
 
Placer 250 ml (8,5 oz) hør olie i en mixer skål og tilsæt 1 £ (450 g) på 1% Cottage Ost fedtfattig eller Quark) 
og tilsæt 4 spsk (60 ml) af honning.  Tænd for mixeren og tilføje lige nok fedtfattig mælk eller vand for at få 
indholdet af skålen til at blande sammen.  På 5 minutter, et præparat af creme konsistens resultater, som 
ikke har nogen smag af olie (bør og ingen fedtet 'ring' blive set, når du skyller ud af skålen).  
 
Alternativt kan du bruge yoghurt i stedet for at Cottage Cheese i andele af 1 ounce (30 g) Yoghurt til 1 
spiseskefuld (15 ml) hver af hør olie og honning og blend som ovenfor.  
 
BEMÆRK: Når Hør Olie er blandet som dette, betyder det ikke forårsage diarré, selv når det gives i store 
mængder.  Det reagerer kemisk med (svovl) proteiner af hytteost, yoghurt osv.  
 
Hvordan forbereder "de Mayo" (Mayonnaise):  
 
Bland 2 spsk (30 ml) hør olie, 2 spsk (30 ml) mælk og 2 spsk (30 ml) yoghurt.  
 
Derefter tilsættes 2 spsk (30 ml) Citronsaft (eller Apple Cider Eddike) og tilsæt 1 teskefuld (2,5 G) Sennep 
plus nogle urter som merian eller dild.  
 
Næste tilføje 2 eller 3 skiver helsekostbutikker pickles (ingen konserveringsmidler -! Læse etiketten!) Og en 
knivspids af plantestoffer salte.  
 
Ifølge Dr. Budwig, er du nødt til at forblive på denne diæt for et godt 5 år.  Hvis du bryder reglerne for denne 
diæt, Dr. Budwig rapporter, (dvs. at spise konserveret kød, slik, osv.), vil svulster sommetider vokse hurtigt 
værre.  
 
Hør (hørfrø) olie er let denatureret af ilt, varme og lys.  Harsk olie er dårligt for sundhed, skal så olie 
omhyggeligt produceret, pakket under kvælstof i lys-beholdere, køl indtil det skal bruges, der anvendes så 
friske som muligt, og stabiliseret med protein (spredning, osv.) straks, når beholderen er åbnet. .. "Brands at 
kigge efter, er Omegaflo og Barleans. Disse bør køleskab og anvendes inden for et par måneder efter 
åbning.  
 
Hør Frø kan også anvendes.  Frø skal kun revnet i en fødevare blender, eller de kan være jorden i en 
kaffemølle.  Et behov for tre gange det beløb af frø for at få den olieækvivalenter.  Frø er høj i kalorier, så 
man kan tage på i vægt.  Frøene er også høj i opløselige fibre, så blander med flydende tendens til at 
producere stadigt hærdning "gelé".  Fresh-revnet frø kan drysses på müsli, og bør spises hurtigt.  

 

For en komplet udskrift af et bånd af Budwig Kost på http://home.usit.net/ ~ Spinner / .  

A forum on flax oil is available. Et forum for hør olie er til rådighed. Email flaxseedoil@yahoogroups.com E-
mail flaxseedoil@yahoogroups.com  

Dr. Budwig can be reached by fax in Germany: 49-7441-85125. Dr. Budwig kan nås via fax i Tyskland: 49-
7441-85125.  

 

Der er flere klinikker, der bruger Budwig som en del af deres kræftsygdom protokoller. These include 
Mariposa Clinic in Spain and Taylor's Wellness Center . Disse omfatter Mariposa Clinic i Spanien og Taylors 
Wellness Center .  

En stor del af oplysningerne på denne side kom fra 
http://www.positivehealth.com/permit/Articles/Nutrition/turner60.htm  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=da&prev=/search%3Fq%3Dbudwig%2Bdiet%26hl%3Dda%26biw%3D1264%26bih%3D1216%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.dk&sl=en&u=http://www.cancure.org/las_mariposas_clinic.htm&usg=ALkJrhh8ykOAOJ8shcGHbfDw7Q3C6RL_qg�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=da&prev=/search%3Fq%3Dbudwig%2Bdiet%26hl%3Dda%26biw%3D1264%26bih%3D1216%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.dk&sl=en&u=http://www.cancure.org/Dr_taylors_wellness_center.htm&usg=ALkJrhi5xR4OSEebkTc5c3jj_QnZX4yxRg�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=da&prev=/search%3Fq%3Dbudwig%2Bdiet%26hl%3Dda%26biw%3D1264%26bih%3D1216%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.dk&sl=en&u=http://www.cancure.org/Dr_taylors_wellness_center.htm&usg=ALkJrhi5xR4OSEebkTc5c3jj_QnZX4yxRg�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=da&prev=/search%3Fq%3Dbudwig%2Bdiet%26hl%3Dda%26biw%3D1264%26bih%3D1216%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.dk&sl=en&u=http://www.cancure.org/Dr_taylors_wellness_center.htm&usg=ALkJrhi5xR4OSEebkTc5c3jj_QnZX4yxRg�

