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SCD-peruspaketti
http://wnet.suomi.net/kotisivu/kirsi.koskinen 

1. SCD - Mikä SCD-ruokavalio on?

The Specific Carbohydrate Diet (SCD) Specific Carbonhydrate Diet eli SCD -ruokavalio perustuu pitkäketjuisten ja kompleksisten hiilihydraattien poistamiseen crohnin tautia, keliakiaa tai colitis ulcerosaa (ja reumasairauksia) tai ruuansulatusjärjestelmän toiminnallisia häiriöitä sairastavien henkilöiden ruokavaliosta. SCD -ruokavalion hiilihydraatit koostuvat ainoastaan monosakkarideista, jotka eivät tarvitse vatsahappokäsittelyn lisäksi pilkkomista, vaan ne imeytyvät suoraan suolen pintasolujen läpi verenkiertoon. SCD -ruokavalion avulla suolisto saa riittävästi aikaa toipua ja ravinteet pääsevät esteettä imeytymään. Ruokavalion kirjaimellinen noudattaminen on tuonut monille käyttäjilleen pitkiä oireettomia jaksoja ja useimmille myös hallitun remission. 

Lisääntyessään bakteerit voivat vaurioittaa suolen seinämää sivutuotteillaan (hapot, kaasut ja myrkyt). Ohutsuolessa lisääntyessään (kuten yleensä käy suolistoflooran epätasapainotiloissa) bakteerit tuhoavat juuri niitä entsyymejä estäen pitkien hiilihydraattien sulamisen ja imeytymisen. Näiden monimutkaisten hiilihydraattien imeytymättömyys aiheuttaa paljon ruuansulatusjärjestelmän oireita. Pitkäketjuisten hiilihydraattien pilkkoontumattomat muodot vetävät puoleensa suolen pintasolukon läpi vettä, mikä lisää ripulia ja suolen pinnan ärsytystä. Ripuli puolestaan vähentää ruokamolekyylien mahdollisuutta päästä yhteyteen solunukassa olevien entsyymien kanssa, jolloin ravinnon imeytyminen ja sairastavan yleiskunto heikkenee. 

Vaikeasti sulavien ja ongelmia aiheuttavien hiilihydraattien poistaminen keventää ruuansulatusjärjestelmän työn määrää ja vähtää haitallisten bakteerien sivutuotteiden syntymistä. Samalla ruuansulatusjärjestelmän kautta imetyvät ruoka-aineet hyödynnetään tehokkaasti ja elimistö saa tarvitsemansa määrän ravinto-aineita. Koska kompleksiset hiilihydraatit eivät enää ruoki haitallisia bakteereja, alkaa suolistofloora tasapainottua ja bakteerien sivutuotteiden limakalvon liman tuotantoa kiihottavat vaikutukset vähentyä. Monimutkaisten ja pitkäketjuisten hiilihydraattien poissaolo edesauttaa myös suoliston hyödyllisten bakteerien lisääntymistä, koska haitallisille ei enää ole ravintoa. Imeytymättömien hiilihydraattien poissaolo vähentää ripulia ja normalisoi suolensisällön etenemisvauhtia. Tämän seurauksena imeytyminen ja sitä kautta elimistön toipuminen paranee entisestään. SCD korjaa imeytymishäiriötä ja aliravitsemustilaa mahdollistaessaan ravinto-aineiden pääsyn verenkiertoon. Paino alkaa normalisoitua, näkyipä poikkeama sitten yli tai alipainona. Näin ravitsemusaineet kulkeutuvat elimistön solujen rakennusaineiksi eli sinne missä niitä tarvitaan. Immuunijärjestelmä saa suolistoflooran tasapainottumisen ja vahvistuvan kehon kautta voimaa taistella tautia vastaan ja paraneminen voi lopultakin alkaa. 

SCD -sivuston tiedot perustuvat miltei puhtaasti allekirjoittaneen ja muiden ruokavaliota käyttäneiden omiin kokemuksiin, sekä Elaine Gottschallin kirjaan (Breaking The Vicious Cycle) ja lastenlääkäri S.V. Haasin elämäntyöhön (The Management of Celiac Disease), eivätkä siten ole lääketieteellistä neuvontaa. Sairauden vakavuuden vuoksi lääkärin määräämää lääkitystä ja jatkuvaa seurantaa ei tule missään tilanteessa laiminlyödä - edes ruokavalion tehokkuuden varjolla. Vaikka sivuilla on selvitetty näiden tautien oireistoa ja havaitsisit omissa oireissasi samankaltaisuutta, painotamme, että taudin toteaminen vaatii aina gastroenterologiaan perehtyneen sisätautilääkärin diagnosoinnin. Itsediagnoosiin ei ole syytä eli mikäli epäilet sairastavasi jotain näistä sairauksista, on syytä ehdottaa lääkärille tutkimuksiin pääsyä. Ruokavalio on tieteellisesti tutkittu (artikkeleita löytyy mm. Medlinestä, solutason tutkimuksia viljan, sokerin ja laktoosin vaikutuksesta, Haasin tutkimuksia SCD:stä) ja osoitettu näin ollen sekä tasapainoiseksi että ravitsevaksi, eikä sen käyttö monipuolisesti sovellettuna pitäisi vaarantaa millään tavalla terveyttä. Jos sinulla on syömishäiriöitä, se on hoidettava ensin kuntoon. 

The SCD Web Library :n suomenkielisen sivuston tarkoitus on informoida lähinnä Crohnin tautia ja CU:ta sairastavia surffaajia SCD-fi -nettiyhteisön suurimmasta yhdistävästä tekijästä eli SCD-ruokavaliosta, jonka avulla jo moni suomalainen on löytänyt ratkaisevan helpotuksen elämäänsä. 

  

1.2 Miten SCD toimii? 
Kaikki ne ruoka-aineet, jotka rasittavat suolistoa (tai jopa jäävät suolen tulehtuneisuuden vuoksi kokonaan imeytymättä) on poistettu. Ruoka-aineet on tutkittu, ja jaoteltu molekyylirakenteensa perusteella ruokavalioon ja ruokavalion ulkopuolelle. Ruokavalio on laktoositon + sokeriton + gluteiiniton, sekä lisäksi muut molekyylirakenteeltaan monimutkaiset ruoka-aineet kuten peruna, maissi, viljat (myös gluteiinittomat jauhot) ja riisi. Yhden kuukauden täydellinen SCD -ruokavalion noudattaminen osoittaa tehoaako SCD kohdallasi. Kun sairaassa suolistossa on imeytymättömiä ja sulamattomia monimutkaisia hiilihydraatteja, ne aiheuttavat suolistoflooran epätasapainoa ruokkimalla haitallisia bakteereja, mikä saa aikaan kaasunmuodostusta. Suolen seinämän läpi diffusioituu tällöin myös vettä, mikä aikaansaa ripulin, joka puolestaan vahvistaa suoliliman ylituotantoa. Paksu limakerros estää ruoka-ainemolekyylejä pääsemästä kosketuksiin suolinukan pinnassa olevien entsyymien kanssa, mikä heikentää ruuan pilkkoutumista ja imeytymistä. Kaikki nämä yhdessä vahvistavat tulehdus- ja epätasapaino-tilannetta, joka sairaassa suolessa on jo luontojaan. Kierre on jatkuvaa huononemista ja sen vuoksi sairaalle suolelle on tarjottava vähintään kaksi vuotta aikaa palautua ja rauhoittua. 

  

1.3 Kenelle SCD on suunnattu?

(tauti-info: Crohn, Colitis Ulcerosa, Keliakia)
SCD -ruokavaliota suositellaan erityisesti Crohnin tautiin, Colitis Ulcerosaan (CU), keliakiaan, mahalaukun osittaisen poiston jälkitiloihin, reumasairauksiin ja yleisiin toiminnallisiin suolisto- tai ruuansulatusoireisiin. Myös terveet perheenjäsenesi hyötyvät SCD -ruokavaliosta sen terveellisyyden ja suolistoflooraa tasapainottavien ominaisuuksien vuoksi. Avun saaminen suolistosairauteen ruokavaliosta vaatii 100%:sta ruokavaliolla pysymistä 1-2 vuoden ajan (CU ja Crohn minimissään 2 vuotta, keliakia 1 vuosi) . Useimmat kuitenkin jäävät ruokavaliolle pidemmäksikin aikaa, koska havaitsevat SCD:n terveellisyyden tavallista ruokavaliota huomattavaksi paremmaksi. 

SCD -ruuan molekyylirakenne vastaa elementaalidiettiä, jota käytetään yleisesti sairaaloissa suoliston rauhoittamiseen annostelemalla ravintoliuosta suoraan mahalaukkuun tai suoneen. Liuos sisältää lyhytaikaista käyttöä varten tarvittavat hivenaineet sekä vitamiinit - ja hiilihydraattien osalta monosakkarideja. SCD perustuu siis hiilihydraattien valikoimiseen aivan samoin kuin elementaalidieetti. Kummassakaan ei tarvita pilkkomista. SCD:n etuna on sen sovellettavuus niin kotona kuin ulkomaillakin. Näin ollen elementaalidieetin tieteellisten tutkimusten antama perustieto on sovellettavissa myös SCD:hen. 

Tietoinen poikkeaminen ruokavaliosta ei sovellu remissioon aikovalle. Jos syöt jotain kiellettyä, vaikka vain kerran kuussa, saattaa päämäärä eli remissio jäädä kokonaan saavuttamatta. Osittaisesta SCD:n noudattamisesta saattaa kuitenkin olla joillekkin pientä apua, tällöin et kuitenkaan voi väittää että SCD ei ole sinulle tehonnut, koska ruokavaliolla oleviksi lasketaan ainoastaan ne jotka päämäärätietoisesti noudattavat ruokavaliota siitä poikkeamatta. Jos olet hyvin sairas, mutta et aio noudattaa ruokavaliota 100%:sti, on sama luopua SCD:stä saman tien.Ruokavalion tehokkuus riippuu monesta tekijästä: unen määrästä, liikunnasta, stressin välttämisestä, ruokavalion kirjaimellisesta noudattamisesta ja taudin laajuudesta. Ruokavalio on keliaakikoilla 100%sti noudatettuna täydellinen, Crohnin tautisilla ja Colitis Ulcerosaa sairastavilla 89% (tässäkin 100%:nen noudattaminen vaaditaan). Reumasairauksien hoidossa vaste on hyvä, mutta varsinaisia prosentteja tämän sairauden hoidosta SCD:llä ei ole tiedossa.

 

1.3.1 Crohnin tauti
Morbus Crohn eli Crohnin tauti ( Crohn's disease )

Tämä tauti voi aiheuttaa muutoksia koko ruuansulatuselimistössä. Lääkitys on lähes sama kuin Colitis Ulcerosassa. Sulfasalatsopyriini, 5-aminosalisyylihappo (Asacol tai Pentasa), kortisoni (Prednison tai Prednisolon tai/ja Entocort), Ciprozin tai Flagyl ja Trimetin duplo sekä solusalpaajat: Azamun tai Imural. (Infuusio hoidoitona pahinmmissa Crohn tapauksissa annetaan Remicade -lääkettä, joka kuitenkin vaikuttaa vain joitakin viikkoja, eikä hoitoja voida uusia kovin monta kertaa tuumoririskin vuoksi).

Taudissa on monta vaikeusastetta. Toiset sairastuneista eivät koskaan joudu sairaalaan eivätkä leikkaukseen, osa vastaa hyvin annettuun lääkityksiin ja ovat vain ajoittain osastohoidon tarpeessa, kun taas joillakin lääkitys ei tehoa millään ja leikkaukset ovat väistämättömiä. Joillakin, tauti pahenee välillä niin henkeä uhkaavaksi, ettei tehohoitojaksoiltakaan vältytä. Leikkaushoidossa (mikä mielestäni ei ole hoitoa, vaan peruuttamaton menetys) pyritään "säästävään leikkaukseen", eli leikataan mahdollisimman lyhyt pala suolta. Leikkauksia joudutaan usein toistamaan, koska heikoin kohta on juuri suolten liitoskohta. Useimmiten leikkauksia tehdään vain kun lääkkeet eivät enää auta ta hätätilanteessa, kun ihmisen henki koitetaan säästää.

Crohnin tauti voi arpeuttaa suolistoa niin, että syntyy ahtaumia, jolloin ruoka (esim. hedelmien kuoret) saattaa muodostaa tukoksen suoleen. Seurauksena on tiputushoito sairaalassa, oksentelua, ripulia sekä kipua. Tauti voi myös 'kaivaa' fisteeleitä, eli ikäänkuin pieniä madon syömien tunneleiden kaltaisia putkia suolesta toiseen suoleen, muualle elimistöön tai jopa ihon pinnalle. Joskus fisteeli voidaan poistaa leikkauksella, mutta useimmiten fisteeli umpeutuu ja paranee vain antibioottilääkityksellä tai leikkauksella.

Antibioottilääkityksen yhteydessä on syytä käyttää maitohappobakteerikapseleita tuhoutuvan hyvän bakteerikannan ylläpitämiseen.

Syytä sairastumiseen ei tiedetä, eikä myöskään taudin toimintatapaa. Stressillä lienee osuus taudin aktivoitumiseen ja puhkeamiseen. Osasyyllinen on länsimainen hygienia, sillä tämän tautiryhmän sairaudet ilmenevät vahvasti juuri länsimaissa. Viimeisen 1000 vuoden aikana erityisesti hiilihydraateista sokerien ja viljatuotteiden on kohonnut yliedustetuksi tavallisessa länsimaisessa ruokavaliossa. Syylliseksi on myös epäilty tuhkarokkorokotusta, maissia, roskaruokaa, stressaavaa elämäntyyliä ja ympäristösaasteita.

Taudin oireet ovat kuitenkin tiedossa: ripulia, ummetusta, laihtumista, mahakipuja, kipukouristuksia, veristä ripulia, anemiaa, silmätulehduksia, nivelkipuja, oksentelua, pahoinvointia, voimattomuutta, keskittymiskyvyn puutetta, huonoa yleiskuntoa, imeytymishäiriöitä, painajaisia, uupumusta ja öisin kiihtyvää suolentoimintaa. Näiden lisäksi lääkitys saattaa laukaista muita 'kylkiäistauteja', kuten selkärankareuman tai sydämen rytmihäiriöitä. Kaikkia näitä ei tarvitse olla, ei edes puolta, sillä taudin oireet ja niiden vaikeus ovat kovin yksilöllisiä. Oireita hoidetaan lääkkeillä, mutta itse tautiprosessin pysäyttämiseksi ei voida lääkkeillä vaikuttaa. Tautiin ei ole parantavaa lääkehoitoa. Kipuja lääkitään tulehduskipulääkkeillä (joilla voi olla todella pahoja sivuvaikutuksia pitkään käytettynä), sekä vahvemmilla reseptilääkkeillä, kuten Litalgin, Panacod pore ja Tramal. Sairaalahoidossa saatetaan joutua turvautumaan näiden lisäksi opiaatti- ja morfiiniperäisiin lääkkeisiin sekä epiduraalin kautta annettavaan puuduteaine-kipulääke -seokseen. Osa sairastavista ei koskaan tarvitse kipulääkkeitä taudin hoitoon, eikä niitä todella kannata ottaa ilman todellista sietämätöntä kipua. 

Lääkäriin kannattaa lähteä, jos ei jaksa enää olla oireiden kanssa kotona. Usein terveyskeskuslääkärit eivät kuitenkaan tunne tätä tautia niin hyvin, että osaisivat auttaa (tosin suolistosairauksia tunteviakin osavia terveyskeskuslääkäreitä löytyy). Keskussairaalan päivystykseen on hakeuduttava vakavissa tilanteissa tai jos on epäilystä, että joutuu osastohoitoon. Massiivinen verenvuoto tai kipukouristukset ovat selviä merkkejä ammattihoidon tarpeesta, samoin korkeat kuumepiikit ja paha pitkään jatkunut ripuli. Parempi on siis mennä liian aikaisin sairaalaan kuin liian myöhään. Myös ambulanssiin kannattaa turvautua, varsinkin massiivisen verenvuodon yhteydessä.

 


1.3.2 Colitis Ulcerosa
Haavainen paksunsuolen tulehdus eli Colitis Ulcerosa
( Ulcerative Colitis )

Colitis Ulcerosa (CU) on pahimmillaan yhtä ikävä kuin Crohnin tauti. Se tosin on paikallisempi ja pinnallisempi, keskittyen paksusuoleen (Crohnin taudissa sairaus voi hyökätä limakalvolle missä tahansa ruuansulatuselimistöllä), eikä CU tulehduta suolen kaikkia kudoskerroksia kuten Morbus Crohnissa. Lääkitys on lähes sama kuin Crohnin taudissa: Sulfasalatsopyriini, 5-aminosalisyylihappo (Asacol tai Pentasa), kortisoni (prednison tai prednisolon tai/ja entocort), Ciprozin tai Flagyl ja Trimetin duplo, Azamun tai Imural. 

Kuten Crohnia, CU:takin on monta vaikeusastetta. Osalla tauti pysyy pitkiä aikoija hilaijsena ja aktiiviaikoina se aiheuttaa vain vähäisiä oireita. Joillakin tauti on äärimmäisen agressiivinen ja vaatii tiheästi osastohoitoa ja leikkauksia. Paksusuolen poistoleikkauksen voitaisiin sanoa 'parantavan' CU -potilaan lopullisesti, mutta todellisuus on melkoisen värikäs. J-pussi leikatuilla saattaa yhä olla suoliongelmia, koska j-pussi voi tulehtua. J-pussi potilaat joutuvat myös tyhjentämään pussiaan melko tiheään, koska uloste on vetistä. Jos taas paksusuolen poiston jälkeen laitetaan avanne, voi myös avanne aiheuttaa monenlaista harmia (ääniä, ihon palamista ulosteen vuoksi, kirvelyä, suolen sisällön hidasta liikettä, tukkeumia, tiheitä pussin tyhjentämisiä, pahoinvointia jne.) On myös muistettava kuinka paljon sopeutumista potilas joutuu läpikäymään, jos tällaisiin leikkauksiin ryhdytään. Leikkausvaihtoehdon mukanaan tuomia vaikeuksia ei ole syytä vähätellä, vaikka monet ovatkin leikkaukseen tyytyväisiä.

Syytä sairastumiseen ei cU:nkaan kohdalla tiedetä. Eikä myöskään sitä miten CU tautina toimii. On arveltu, että tässäkin stressillä olisi osuus taudin aktivoitumisessa ja puhkeamisessa. On myös epäilty samoja syitä kuin Crohnin taudin syhteen edellä on kerrottu eli mm. nykyistä länsimaista hygieniaa, tuhkarokkorokotusta, maissia, sokerin suurkulutusta, roskaruokaa, hiilihydraattipainotteista ruokavaliota,liian stressaavaa elämäntyyliä ja ympäristösaasteita.

Taudin oireita ovat: ripulia (myös veristä), ummetusta, laihtumista, mahakipuja, kouristuksia, anemiaa, silmätulehduksia, nivelkipuja, oksentelua, pahoinvointia, voimattomuutta, painajaisia ja öisin kiihtyvää suolentoimintaa. Eli miltei samoja kuin Crohnissa. Kaikkia näitä ei tarvitse olla, ei edes puolta, sillä taudin oireet ja niiden vaikeus ovat yksilöllisiä kuten koko tautikin. Oireita hoidetaan lääkkeillä, mutta itse tautiprosessin pysäyttämiseen ei voida lääkkeillä vaikuttaa. Tautiin ei ole parantavaa lääkehoitoa. Kipuja lääkitään tulehduskipulääkkeillä (joilla voi olla todella pahoja sivuvaikutuksia pitkään käytettynä), sekä vahvemmilla reseptikipulääkkeillä, kuten Litalgin, Panacod pore ja Tramal. Sairaalahoidossa saatetaan joutua turvautumaan näiden lisäksi opiaatti- ja morfiiniperäisiin lääkkeisiin sekä epiduraalin kautta annettavaan puuduteaine-kipulääke seokseen. Osa ei koskaan tarvitse kipulääkkeitä taudin hoitoon, eikä niitä kannatakaan ottaa ilman todellista sietämätöntä kipua. 

Lääkäriin kannattaa lähteä, jos ei jaksa enää oireiden kanssa kotona. Usein kuitenkaan terveyskeskuslääkärit eivät tunne tätä tautia niin hyvin, että osaisivat auttaa (osaavia ja tämänkin taudin tuntevia terveyskeskuslääkäreitä löytyy tästä huolimatta). Keskussairaalan päivystykseen on hakeuduttava vakavissa tilanteissa tai jos on epäilystä, että joutuu osastohoitoon. Massiivinen verenvuoto tai kipukouristukset ovat selviä merkkejä ammattihoidon tarpeesta, samoin korkeat kuumepiikit ja ripuli. On parempi mennä liian aikaisin sairaalaan kuin liian myöhään. Myös ambulanssiin kannattaa turvautua, varsinkin massiivisen verenvuodon yhteydessä tai jos yleiskunto on kuumeen ja nestehukan vuoksi erityisen heikko.

 

1.3.3 Keliakia
Keliakia ( Celiac Disease )

Keliakian puhkeamisen syytä ei tiedetä. Keliakiaa sairastavalla ohutsuolen limakalvo reagoi voimakkaasti viljan sisältämään gluteeniin (johon tekisi mieli heti kommentoida, että alunperin SCD oli yleisesti käytetty ja laajasti hyväksytty parannuskeino keliakiaan, mutta gluteiinin ja suolibiopsia-tutkimuksen löytämisen huumassa tämä ruokavalio unohdettiin tyystin). Gluteenia (valkuaisaine) sisältävän ruuan syöminen aiheuttaa keliaakikolle ripulia, vatsakipuja, ilmavaivoja, pahoinvointia, väsymystä ja laihtumista. Joskus ulosteen mukana saattaa tulla verta. Suoliston limakalvoilla gluteenin sisältämä gliadiini aiheuttaa tulehdusreaktion, joka saa aikaan ohutsuolinukan vaurioitumisen. Sairas ohutsuoli ei kykene toimimaan hyvin, mistä seuraa imeytymishäiriöitä ja laihtumista. Keliakia on tauti, johon ei ole kehitetty lääkkeitä, mutta sen oireet voidaan poistaa tai ainakin vähentää gluteiinittomalla ruokavaliolla. 1920-luvulla SCD:tä käytettiin yleisesti keliaakikkojen hoitoon, kunnes gluteiini löydettiin ja pääteltiin, että muut pitkäketjuiset hiilihydraatit eivät ehkä ole tarpeen poistaa ruokavaliosta. Myös muut suolistovaivaiset hyötyvät SCD ruokavaliosta, koska sairaan suolen on vaikeaa ellei mahdotonta pilkkoa monimutkaisia pitkäketjuisia hiilihydraatteja, joihin luetaan mm. myös kaikki viljat, sokerit ja laktoosi. Välttämättä kaikki keliakiadiagnoosin saaneet eivät saa oireitaan loppumaan tiukallakaan gluteiinittomalla ruokavaliolla. SCD onkin tuonut monelle keliaakikolle odotetun avun.

Kaikille keliakiaoireisille ei anneta virallista keliakiadiagnoosia, vaan diagnoosi voi olla jotain epämääräisempää, jos oireita ei voida liittää 'gluteiiniallergiaan'. Jos siis selviä keliakiaoireita omaava ihminen ei 'läpäise' kolmen koepalan testiä hän saa jonkun toisen määritelmän kuin keliakia(ensin tavallinen ruokavalio, sitten gluteiiniton ja taas tavallinen ruokavalio, jokaisessa vaiheessa tehdään gastroskopia (biopsia) ja otetaan näytepalat tai tutkitaan muullalailla suolen nukkapinta). Diagnoosimetodi on useiden spesialistien kyseenalaistama, koska useissa muissakin taudeissa on havaittu ohutsuolen mikrovilluksen latistumista (mm. Infectious Hepatitis, Colitis Ulcerosa, Crohnin tauti, soijaproteiini-intoleranssi, loiseläinten aiheuttamat tulehdukset, maitoproteiiniallergia, jäljittämätön lapsuuden aikainen ripuli ja bakteerien ylikasvu ohutsuolessa).

Tavanomainen keliakiaan suositeltu hoitomuoto on nykyisin gluteeniton ruokavalio. Kun keliakia on diagnosoitu kannatta nauttia mm. B-ryhmän vitamiineja ja D-vitamiinia. Alussa kannattaa tarkkailla myös suolen reaktiota maitotuotteille, sillä vaurioitunut suoli ei välttämättä kykene pilkkomaan maidossa olevaa laktoosia ( jonka vuoksi juuri SCD-ruokavalio laktoosittomana ja viljattomana helpottaisikin keliaakikkoja, joiden suolisto on vaurioitunut). Laktaasin puute on hyvin tavallinen ongelma. Laktaasi -entsyymi puuttuu noin 75 %:lta maapallon väestöstä; Aasian ja Afrikan alkuperäiskansoilla jopa yli 90 %:lta. Suomessa 17 %:lla aikuisväestöstä on jonkinasteinen laktaasin puute. Koska laktaasia muodostuu ohutsuolen limakalvolla, ei ole ihme, että laktoosi-intoleranssi on tavallista tapauksissa, joissa ohutsuolen limakalvo on sairas tai vaurioitunut, mm. ripulin vuoksi.

Keliakiaan saattaa liittyä myös hampaiden kiillevauriot tai niveloireet. Pitkälle edenneessä hoitamattomassa keliakiassa myös keskus- ja ääreishermoston sairaudet on yleisiä. On myös havaittu, että keliakiaa potevilla naisilla tehokas hedelmöittymisaika on hieman lyhentynyt sekä kuukautisten myöhäisemmän (murrosiässä) alkamisajankohdan johdosta että aiemman (keski-iän jälkeen) poisjäämisen vuoksi. Myös keskenmenoja on tavallista useammin, jopa raskauden loppuvaiheessa.Osteoporoosiriskin on myös arveltu olevan korkeampi kuin terveillä.

Syvempää perehtymistä varten kannattaa SCD -ruokavalion historiaa käsittelevät sivut Elaine Gottschallin kirjasta Breaking the Vicious Cycle tai viimeisen luvun S.V. Haasin kirjasta The Management of Celiac Disease. SCD ruokavalion on todettu auttavan mm. reumasairaita, ja kroonisista ruuansulatuskanavan toimintahäiriöistä kärsiviä ihmisiä. 

2. Reseptit  (tulostettava erikseen)

3. Käyttäjäkokemuksia  

SCD-fi -sähköpostilista - keitä olemme? 

SCD-fi-lista on perustettu toukokuussa 2000 innostamaan ja tukemaan suomalaisia SCD-ruokavaliolaisia. Nettiyhteisön tarkoituksena on yhdistää eri puolilla asuvia suomalaisia ja tukea SCD:n aloittamista ja siinä pysymistä. Ryhmä mahdollistaa jo kauemmin ruokavaliolla olevien ja vasta aloittaneiden tiiviin yhteydenpidon. Listan kautta vaihdetaan kuulumisia, annetaan vinkkejä ja neuvoja käytännön ongelmissa, välitetään reseptejä sekä iloitaan ja surraan yhdessä. 

Listalaiset ovat kaikki maallikkoja, kuten tämän sivuston tekijätkin, ja siksi emme ota vastuuta, emmekä kunniaa ryhmään kuuluvien tai tämän sivuston lukijoiden terveydentilan muutoksista. Jokaisen onkin tärkeää varmistaa ravinnon saantinsa monipuolisuus esim. oman keskussairaalan ravitsemusterapeutilla. Samoin on erityisen tärkeää noudattaa lääkityksessä - sen lisäämisessä tai vähentämisessä - lääkärin ohjeita. Näitä ei missään nimessä saa laiminlyödä ruokavalion tehokkuuden varjolla. 

Jokainen voi kuitenkin itse vaikuttaa omaan elämänlaatuunsa ja elämäntapaansa ja sitä kautta terveyteensä. Yksi tärkeimmistä asioista on oikea ruokavalio. Myös riittävä lepo, kiireettömyys sekä hyvät ja kestävät ihmissuhteet ovat tärkeitä. Mielekäs ja tyydytystä tuottava työ auttaa omalta osaltaan ylläpitämään terveyttämme. 

SCD-lista ja tämä WWW-sivusto voi yhdistää kroonisesti suolistosairaiksi todettuja tai muista ruuansulatuselimistön oireista kärsiviä suomalaisia. Haluamme kertoa, kuinka suuri haitta epäsopivalla ja liian raskaalla ruualla voi olla sairaalle suolistolle. Vastaavasti tämä "terveellinen" ruokavalio on jo nyt saadun kokemuksen perusteella parantanut monien suomalaisten suolistosairaiden elämänlaatua huomattavasti. Toivomme, että näiden sivujen kautta SCD ruokavalio voisi saavuttaa luottamusta ja jopa johtaa myöhemmin arvokkaisiin lääketieteellisiin tutkimuksiin. Tämä on harras toiveemme. 

Ruokavalion noudattajien ensimmäinen vuosi on useimmiten vielä ala- ja ylämäkeä. Siitä huolimatta uskallamme jo nyt päivittää näille sivuille kokemuksia ruokavaliolla olosta. Kansainvälisten kokemusten perusteella pysyvien kokemusten saaminen kestää jopa 1 vuoden. Poikkeustapauksissa muutosta parempaan alkaa tapahtua kuitenkin jo muutamasta päivästä muutamaan kuukauteen kestävällä ajanjaksolla. 

Tämän sivuston ja SCD-listan avulla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus seurata SCD:llä olevien terveydentilan kehitystä ja olla itse siinä osallisena kykynsä ja halunsa mukaan. 

Nämä tekstit on poimittu Suomen SCD-FI -sähköpostilistan viesteistä. Tukiryhmä on aloitettu toukokuussa 2000 sähköpostitse. Rinkiin voi liittyä kirjoittamalla sähköpostia osoitteeseen: scd-fi-owner@egroups.com . Listamme vanhin SCD ruokavaliolainen on nyt 8kk mukana ollut (18.10.2000) ja nuorimmat ovat juuri aloittaneet. Seuraavassa Ulla Räisäsen kokemuksia neljän kuukauden SCD-iässä: 
 


"Suussasulava SCD ja minä"

"Sairastan colitis ulcerosaa, joka diagnosoitiin keväällä -98 pitkään vaivanneiden oireiden ja kauan jatkuneiden tutkimusten jälkeen. Lääkärit ovat määritelleet sairauteni keskivaikeaksi totaalikoliitiksi, eli koko paksusuoleni on tulehduksen valtaama. Ensimmäisen diagnoosin jälkeisen vuoden pärjäsin kohtuullisen hyvin; sairaalakertoja kertyi vain yksi ja lääkityksen osalta asacol yhdistettynä yhteen, diagnoosin yhteydessä määrättyyn kortisonikuuriin tehosi ja oireet pysyivät miltei poissa. Toki sairaus muistutti itsestään tuon tuosta, mutta pääpiirteissään se oli hallussa ja samoin elämäni jokseenkin mallillaan. 

Toisena sairausvuotenani tilanne muuttui kuitenkin täydellisesti; colitis aktivoitui, oireet pahenivat ja lääkitystä tiukennettiin. Seurasi kortisonikuuri toisensa perään. Kunkin kortisonikuurin aikana suoli rauhottui, mutta välittömästi kuurin lopettamisen jälkeen tai jo sen loppuvaiheissa oireet palautuivat yhtä voimallisina ja taas oltiin lähtöasetelmissa. Lääkäri totesi suoleni olevan ns. kortisoniriippuvainen eli suoli ikään kuin jatkuvasti tarvitsi kortisonia rauhoittuakseen, mutta lääkkeellä ei kuitenkaan ollut sen pysyvämpiä vaikutuksia kuurin lopettamisen jälkeen. Olo oli huono; ilman kortisonia vessakertoja kertyi päivää kohti viidestä kymmeneen tai jopa ylikin, uloste oli lähes yksinomaan veriripulia ja koko kehoni oli jatkuvien ja missä tahansa yllättävien kramppien ja kouristusten runtelema. Olin väsynyt, masentunut, enkä saanut nukuttua, sillä yöjuoksut vessaan katkoivat yöni toistuvasti. Yhä tiheämmin jouduin jäämään töistä pois, sängynpohjalle tai vessanlattialle makaamaan. Kortisonin lisäksi käytin asacolia tabletteina, suppoina sekä peräruiskeiden muodossa. Mikään ei kuitenkaan tuntunut tehoavan. 

Vihdoin, keväällä 2000 oltiin siinä tilanteessa, että lääkärini antoi minulle käytännöllisesti katsoen kaksi vaihtoehtoa: solusalpaajahoidon kokeilemisen tai paksusuolen poistoleikkauksen. Tätä kamppailua kävin mielessäni useamman kuukauden; solusalpaajat kaikista vakuutteluista huolimatta olivat minulle henkilökohtaisesti tässä vaiheessa ja nuorella iällä aivan liian radikaali hoitomuoto, kirurginen operaatio puolestaan peruuttamaton. Tuona keväänä, itkiessäni viheliäistä sairauttani ja sen yksinomaan huonoja hoitovaihtoehtoja, törmäsin SCD -ruokavalioon internetissä. Alkuun torjuin idean suoralta kädeltä: liian vaikea, liian rajoittava, liian monimutkainen, liian kallis...Pikkuhiljaa aloin kuitenkin suunnitella kokeilevani SCD:ta vaikkapa vain sen kuukauden, jonka aikana tehon pitäisi näyttäytyä. Minulla alkoi olla jo kiire: viimeinen kortisonikuuri oli juuri päättynyt ja oireet veriripuleineen ja kramppeineen palanneet - olin siis jo ratkaisuni ovella. Päätin, että ellei SCD tehoa, on pakko siirtyä aggressiivisempiin hoitoihin. 

Varsinaisen aloituspäätökseni tein juhannusaattona 2000 kärvistellessäni sille päivälle kymmenettä kertaa ulkohuussissa verta valuen ja maha krampissa, tiiratessani oven raosta laiturilla juhlivia ystäviäni ja heidän houkuttelevien grilliherkkujensa höyryjä nuuhkien. Salaa toivoin, että ehkä ensi vuonna voisin ottaa osaa heidän iloonsa hieman vessaa lähempää. Seuraavana päivänä siirryin SCD:n aloitusruokavaliolle ja muutamia päiviä aiemmin olin liittynyt SCD-sähköpostirinkiin. Olin äärimmäisen skeptinen: tämä ei voi toimia, ei ainakaan omalla kohdallani. 

Niin kuin useimpien kohdalla, myöskään omalla kohdallani SCD ei toiminut kuin taikasana. Kuitenkin suunta on ollut selvä: oireiden jatkuva väheneminen, hyvien kausien pidentyminen ja olon paraneminen. Jo aloitusruokavalion ensimmäiset päivät antoivat merkkejä paremmasta: viikkoja jatkunut ripuli laantui ja verisyys väheni. Ensimmäiset viikot olivat melkoista aaltoliikettä: olo vaihteli ensin päivittäin, sitten viikoittain. Alku oli vaikeaa: vaikka olin skeptinen, toiveeni olivat luonnollisesti korkealla ja taustalla kummitteli ajatus vaihtoehdoistani, ellei SCD toisi apua ajoissa; tunteet myllersivät. Välillä olin fyysisesti täysin loppu, energiaa ei riittänyt kokkailuun enkä syönyt tarpeeksi. Edistys tuntui hitaalta ja salakavalalta: jokaista hyvää jaksoa, jonka aikana salaa jo toivoin, että kenties nyt remissio häämöttää jo edessäni, seurasi kuitenkin takapakki: oireet pahenivat ja mieli masentui. 

Kuitenkin kutakuinkin ensimmäisen kuukauden jälkeen, vaikka oireet eivät suinkaan olleet täysin kaikonneet, oloni oli kohentunut huomattavasti. Aloin uskoa, että SCD toimii sittenkin, myös omalla kohdallani! Nyt olen noudattanut SCD -ruokavaliota nelisen kuukautta. Edelleen tuohon aikaan on mahtunut sekä hyviä jaksoja että huonoja vaiheita. Paremmat jaksot ainakin omalla kohdallani kuitenkin ovat jatkuvasti pidempiä ja toistuvat useammin. Toisilla ruokavalio puree heti ja vie oireet samantien mennessään, toisille se ei välttämättä tuo helpotusta lainkaan. Sairas suoli on huonossa kunnossa eikä sen rauhoittuminen ja oireiden poisjääminen tapahdu välttämättä kädenkäänteessä. Kuitenkin nuo hyvät jaksot ovat tällä hetkellä valtaapitäviä. Juuri nyt olo on loistava: ei kipua, ei ripulia, ei verenvuotoa! Onnentunne on ollut sanoinkuvaamaton: siitä on aikaa, kun olen viimeeksi saanut nauttia hyvin nukutuista öistä, uskaltanut tehdä pidempiä juna- tai bussimatkoja, pystynyt urheilemaan tai muutenkaan viettämään tavallista elämää! Näin oireettomaksi en ole oloani tuntenut vuoteen - ainoastaan kortisonikuurien aikana olen ollut suolen puolesta yhtä oireeton, mutta tuolloin ovat muut sivuvaikutukset ja oireet vaivanneet. 

SCD on osoittautunut kaikkea muuta kuin vaativaksi, hankalaksi tai rajoittavaksi. Syön nyt monipuolista, ravitsevaa ja herkullista ruokaa. SCD -ringissä vaihtelemme helppoja ja hyväksikoettuja reseptejä ja käytännön vinkkejä ruonlaiton ja SCD:llä elämisen suhteen. Kokkailua olen kylläkin joutunut opettelemaan, liekö tuo nyt järin suuri uhraus. Käytännön järjestelyjä kyllä joutuu tekemään esimerkiksi matkoilla, kyläillessä tai ravintolassa, mutta minulle se on pientä parantuneeseen elämänlaatuun verrattuna. Edistyksestä huolimatta vieläkin aika ajoin mieleeni hiipii pelko ja epävarmuus: entä jos tämä onkin vain väliaikaista, ohimenevää...välillä pelkään tämän hyvän olon lipuvan silmieni ohi ja käsieni ulottamattomiin. Ajoittain siis pelkoni tätä sairautta ja sen mukanaantuomaa karua todellisuutta kohtaan voittaa uskoni ja toivoni tämän ruokavalion toimivuuteen. Onneksi se on vain hetkellistä. On vaikea uskoa, että tähän sairauteen olisikin olemassa ratkaisu, joka todella pidemmällä tähtäimellä toimii...jopa omalla kohdallani. 

SCD:n myötä suhtaudun sairauteeni ja tulevaisuuteeni uusin silmin. Olen kiinnostuneempi ja innostuneempi hoitamaan itseäni kokonaisvaltaisesti pelkän pillerien nappailun sijaan. Oireettomuuden ansiosta olen jälleen työ- ja toimintakykyinen, jaksan pitää huolta itsestäni koko ajan paremmin, voin myös levätä ja lomailla. Aiemmin kun on lomatkin vessassa tai sängynpohjalla vierähtäneet. Aika ajoin jopa unohdan olevani kroonisesti sairas: sekä suoli että sielu saavat kauan kaipaamansa lepoa! 

SCD -matkallani ystävien tuki auttaa pienten tai vähän suurempien esteiden yli, oma innostus ja motivaatio siivittää matkantekoa kuin huomaamatta. Rinkkaan kannattanee siis pakata aimo annos kärsivällisyyttä, ja ennakkoluulottomutta eikä se tehosekoitinkaan pahasta ole. SCD:n polku voi siis olla pitkä ja polveileva, mutta eväät ovat taatusti hyvät ! "

U.R.



Järkevää syömistä - tie parempaan oloon

Minun tautini alkoi lievähkönä veriripulointina vuonna -92 kolmannen lapseni syntymän jälkeen. Lääkärillä kävin jokusen kerran ja vuotavina pukamina hoidettiin. Ihmettelin aina suppoa laittaessani, että kuuluuko sen sattua noin paljon, kun ideana on parantaa vaivat, eikä pahentaa oloa. Vuosien mittaan epäiltiin laktoosi-intoleranssia, keliakiaa, vatsahaavaa. Ripulointi oli jatkuvaa ja alkoi haitata normaalia elämistä. Aamuisin en voinut syödä mitään, koska piti päästä lasten kanssa ulos aamu-ulkoiluun ja kauppaan. Iltaisin olin syönyt päivällisen, joten ulos kylään tai kursseille ei ollut asiaa. Vessan oli oltava lähellä. Syksyllä -94 kaikki oireet yllättäen loppuivat ja verikokeen jälkeen syykin selvisi - perheeseen oli tulossa neljäs lapsi. Raskausaika sekä imetysaika menivät aivan oireettomina. Pikku hiljaa ripulointi alkoi uudestaan ja jouduin jopa öisin aina kylkeä kääntäessä juoksemaan vessaan. Olin todella väsynyt, yöt menivät vessassa juostessa, päivät menivät vessassa juostessa,.ja perheeni alkoi vinoilemaan, että äiti se muuttaakin pikkuvessaan, kun ei muuta tee kuin istuu siellä.

Tammikuussa -98 kuoli minulle hyvin läheinen ihminen ja suru laukaisi taudin verenvuotovaiheeseen. Olin allapäin enkä välittänyt mennä hoitoon enkä lääkäriin. Annoin oloni huonontua ja huonontua. Elin rutiinien mukaan. Söin todella vähän, koska se tuli puolen tunnin sisällä kuitenkin ulos toisesta päästä verisen vaahdon kanssa. Naapurini alkoivat huolestumaan harmaankalpeaa olemustani ja yrittivät puhua minulle järkeä, että menisin lääkäriin ja saisin oloni kuntoon. Edellisenä syksynä taas esiin putkahtanut keliakiaepäily olikin poikinut ajanvarauksen gastroskopiaan herttoniemen sairaalaan ja kävin siellä toukokuun alussa -98. Lääkäri ei huomannut mitään erikoisempaa. Ei ollut keliakiaa minun tautini, eikä myöskään helikosta näkynyt jälkeäkään. Tähystäjälääkäri kyseli kuinka usein joudun vessassa käymään ja valehtelin olevani aivan kunnossa. Pari viikkoa tämän tapauksen jälkeen alkoi kurkkuni aristamaan ja luulin, että minulla on angiina. Terveyskeskuksessa kuulin saaneeni ajan uudelle aluelääkärille. Jo alkukättelyssä hän kysyi mikä minua vaivaa. Kun jouduin heti tervehtimisen jälkeen juoksemaan käytävän vessaan, hän alkoi lukemaan potilastietojani tarkemmin. Kurkkasi nieluani, mutta sanoi, että nyt suoraan verikokeisiin alas laboratorioon. Tuloksista piti soittaman heti puolen päivän jälkeen. Olin liikkeellä yksin ilman lastenvaunuja ja minulla oli vaikeuksia pysyä pystyssä kotimatkalla. 

Huomasin, että yksin liikkuessa oloni oli todella heikko. Lasten kanssa en ehtinyt ajattelemaan itseäni ollenkaan. Kotiin päästyäni soitin lääkärilleni ja hän sanoi, että suoraan sairaalaan tältä seisomalta. Joko ambulanssi tulee hakemaan tai mieheni vie, mutta sinne oli mentävä heti. CRP oli 146 ja Hb 76. (Ilmankos ylämäet lastenrattailla oli hieman tuntuneet vaikeilta…) Sairaalaan päästyäni olivat arvot vielä tuostakin kohonneet. Malmilla sitten makasin yli viikon ja kieltäydyin verestä ja tähystyksen teosta. Saimme puhuttua ajan colonoskopiaan Herttoniemen sairaalasta, jonne oli tulossa alan erikoisasiantuntija. Sain siis levätä koko viikon ja keräillä voimiani. Kolmantena sairaalapäivänäni aloitettiin kahden antibiootin (ciproxin ja joku toinen) syönti sekä Prednison -hoito. Epäilivät tautini olevan Crohn johtuen koepaloista, joita oltiin otettu gastrossa. Colonoa varten pyysin päästä kotiin päivää ennen -tyhjennystä tekemään- koska sairaalassa se touhu on todella ihmisarvoa alentavaa sinkkipyttyineen ja hajuineen.

Colonoskopia paljasti tulehtuneen paksusuolen. Pahin oli suolen vasen puoli. Sain reseptin asacolia (vuodeksi näin alkuun sanoi lääkäri) sekä ciproxinia ja prednisonia. Olin aivan shokissa kun hän totesi että tauti on krooninen ja lääkkeitä olisi syötävä loppuikä. En oikein ymmärtänyt mitä hän puhui. Lääkäri kuitenkin laittoi mukaan useita eri kirjasia joista selvisi taudin luonne ja laajuus. No, suoli rauhoittui hyvin siihen ensimmäiseen kortisoonikuuriin ja elinkin rauhaisaa elämää aina seuraavaan huhtikuuhun saakka, jolloin olo alkoi olemaan paha ja verenvuoto alkoi taas. Sigmoidoskopia paljasti suolen ärtyneen siinä määrin että prednison aloitettiin jälleen. 

Olo rauhoittui, mutta heinäkuussa alkoi verentulo ja taas tähystettiin. Tämä tähystys oli todella kivulias, en saanut lääkitystä, koska en osannut sitä pyytää. Huusin ääneen kivusta lääkärin hokiessa "vielä vähän, koeta jaksaa…" Se oli todella karmea kokemus. (olen synnyttänyt 4 lasta ilman mitään puudutteita, joten en ole aivan niitä pikkunipistyksistä huutajia) Taas uusi kortisonikuuri ja töihin vaan takaisin ilman lomia…onneksi minulla oli paljon ylitöitä tehtynä, joilla korvasin, jotta sain makailla sohvalla ja rauhoittaa vatsaani.

Samana syksynä sain päähäni idean, että en halua enää syödä mitään lääkkeitä. Olenhan aina inhonnut kaikkia pillereitä ja rohtoja. Siksi sairastuminen on ollut ylpeydelleni todella kova kolaus, kun pilleripurkki rivit ovat niin massiiviset. Lopetin siis asacolin viikoksi. Voin hyvin, iho pisteli vienosti, ja olo oli todella herkkä, saatoin itkeä pienestäkin ja herkistyin TV:n elokuville helposti. Mieheni pyysi minua jatkamaan hoitoa, koska ei halunnut nähdä minua huonona. Aloitin siis uudestaan peruslääkityksen oton, mutta uskon, että tuosta lääkkeettömästä kaudesta lähti alulleen seuraavan vuoden helmikuun lopulla alkanut akuuttitila. Helmikuussa alkoi verentulo taas ja puhelin määräyksellä sain reseptin prednisonia. Kuuri auttoi kunnes kortisonimäärä oli 15 mg, jolloin verentulo alkoi taas uudelleen. Aloitin jälleen uuden kuurin. Näin elin kevään ja alkukesän aloittaen kuurin aina uudestaan 40Mg:sta päästyäni vanhan kuurin kanssa 20 Mg:aan. Verentulo alkoi aina määrän vähetessä. Olin hyvin väsynyt. Työni oli kiireistä ja vaativaa. Puskin eteenpäin särkylääkkeitten voimin. 

Kesän alussa sain kuulla päässeeni päällikkökoulutukseen, koska olin osoittautunut tehokkaaksi sekä taitavaksi esimieheksi. Juhannuksen aikoihin kunto vain petti. En jaksanut enää mitään. Minut oli siirretty Meilahden sairaalan kirjoihin potilaaksi hieman aiemmin, koska lääkäri näköjään näki tulevan leikkauksen tarpeen ja sinne menin lepäämään kesän kauneimpina päivinä. Sain veriarvot kuntoon ja kuivumisen estoon tipassa makailin vajaan viikon. Heinäkuussa tehtiin Meilahdessa colonoskopia sekä gastroskopia (peräjälkeen) ja todettiin tulehduksen olevan pahahko ja vasemmanpuoleinen. Vatsassa ei mitään merkkejä Crohnin taudista, se oli helpotus kuulla. Ylävatsaani särki usein ja se on kuulemma yksi crohnin taudin oire. Crp oli 100 ja juhannuksen aikaan hb oli ollut alle 80. Lääkärin kanssa keskustellessa kuulin, että vaihtoehtoja olikin sitten sairauteni tässä vaiheessa enää kaksi, azamun hoito tai ipaa-leikkaus.

Olin jo toukokuusta asti seurannut Crohn-ja Colitis liiton keskustelusivujen kautta käytävää scd -keskustelua ja päätin siinä lääkärin kanssa istuessani, että nyt aloitan sen dieetin, maksoi mitä maksoi. En halunnut suostua leikkaukseen ennen kuin kaikki mahdollinen olisi kokeiltu sitä ennen. Aloitin siis azamun -hoidon sekä scd -dieetin elokuussa 2000. Niin ja luonnollisesti söin taas / vieläkin prednisonia, tällä kertaa 2 viikkoa per annos eli pidennetyin välein, jotta tulehdus varmasti lähtisi pois ja azamun saisi aikaa vaikuttaa elimistössäni. Ylävatsaoireitten hoitoon söin taasen ciproxinia. 

Jo kaksi päivää dieetin aloituksesta huomasin vatsani olevan hiljainen. Ei murinaa, ei kaasuja, ei kipua. Kahden viikon päästä aloituksesta tuli ensimmäinen kiinteä uloste kahdeksaan vuoteen. Olin aivan ymmälläni kun luulin, että azamun toimi kohdallani nopeammin kuin muilla. Oloni senkuin parani, kunto alkoi kasvaa ja aloin kiinnostumaan taas itsestäni. Kävin jopa kampaajalla, mikä aiemmin olisi ollut mahdotonta, koska olisi pitänyt juosta vessassa joka toinen minuutti. Ostelin uusia vaatteita, halusin hoitaa itseäni. Oli aivan kuin olisin herännyt jostain horroksesta. Aloitin taas jumpalla käynnit ja jaksoin mennä uimaan lasten kanssa. Viikot töissä väsyttivät kyllä todella paljon, mutta viikonloppuisin olin kuin uusi ihminen. 

Kävin kylässä ja tapailin tuttuja, joita en ollut voinut tavata pitkään aikaan - taudista johtuen. En ollut enää täynnä kipua ja masennusta, vaan pursuin tarmoa ja intoa ja uskoa tulevaan. Syyskuun lopussa kotonani tehtiin keittiö uudestaan ja jouduin olemaan ilman liettä tai kylmälaitteita 2 viikkoa. Olin niin väsynyt töistä tullessani, että en jaksanut lähteä kylään ruokaa laittamaan tai leipomaan, joten söin tavallista ruokaa ja leipää (en kuitenkaan sokeria) sen ajan mitä remontti kesti. Vaikka lääkitykseni oli rankka -söinhän azamunia ja kortisonia - alkoivat tutut oireet jo toisen normaaliruokaviikon alussa. Peräsuoli alkoi kutisemaan ja särkemään, vatsa oli levoton ja vessakerrat lisääntyivät. 
Kun sitten keittiö saatiin valmiiksi ja pääsin laittamaan scd -ruokaa - oireet hävisivät kahdessa päivässä! 

Huomasin myös, että stressi ja väsymys saivat motivaation dieetin noudattamiseen horjumaan. Päätin siis jättää työni ja etsiytyä vähemmän rasittaviin tehtäviin. Nyt odotan opiskelujen alkamista ensi vuoden alussa. Koen hyvänä asiana tämän levon ja itseensä panostamisen. On hyvä ottaa aikalisä ja pohtia mitä haluaa ja kuinka haluaa elämänsä elää. Miettiä mikä on tärkeää ja mistä voi luopua. Minulle tärkeintä elämässä on olla mieheni ja lasteni kanssa. Työ ja menestys jääkööt toisille. Minä en sairaana sitä elämää kestä. Keskityn siis paranemiseeni ja hyvinvointiini - siitä hyötyy koko perhe. 

Nyt 5 kuukauden scd -kokemuksella ihmettelen miksi tätä hoitomuotoa ei laajemmin käytetä. Pienin ponnisteluin saadaan aikaan olo joka on kuin ei ikinä sairas olisi ollutkaan. Verikokeissa elokuun lopussa crp oli 1, tulehdus oli hävinnyt kokonaan ja siinä se on pysynyt siitä asti. Nyt lokakuussa Hb oli noussut ilman mitään lisäravinteita arvoon 134, johon en ole ikinä aiemmin saanut sitä nousemaan edes raskausaikana syödyin rautatabletein. Suoli on saanut rauhoittua ja osaa nyt ottaa ravinnon ruoasta kuten sen kuuluukin ottaa. On saatu aikaan tasapaino ja rauha ruoansulatus systeemiin. Ilman mitään lääkkeitä. Vain syömällä oikein.(Niin syön siis edelleenkin asacolia ja azamunia, mutta kuten aiemmin kerroin ne eivät minua auta mitään ilman dieettiä ). 

Meillä on myös oma keskusteluareenamme netissä, scd -rinki, ja siellä tuemme toisiamme tämän uuden ja ehkä alkuun oudonkin dieetin tiimoilta. Se, että matkalla remissioon on muitakin kuin minä, on mukava asia ja koenkin ringin itselleni läheiseksi. Rinkiläiset jopa tapaavat välillä ja kokoontuvat ruokaviikonlopuiksi kokkaamaan ja vaihtamaan kokemuksia. Ensimmäistä kertaa rinkiläisiä nähdessäni en uskonut heitä sairaiksi ollenkaan, niin iloisen ja energisen näköisiä he olivat. Sellaisilta minusta scd -läiset tuntuvat. Uskaliaita seikkailijoita, joilla riittää elämäniloa ja -tahtoa. 

J.N.


Nopea toipuminen - kokemuksia SCD:stä

Shalom!

Minut diagnosoitiin pääsiäisenä -93 ensin Colitis Ulceroosaa sairastavaksi, ja sitten samana kesänä tauti varmentui Crohnin taudiksi. Pääsiäistä edeltävät tutkimukset johtivat lääkärit uskomaan, että 11kk ikäisenä annettu keliakia-diagnoosi oli sittenkin virheellinen. Papereihin kirjattiin olettamus, että minulla oli Crohn jo 11 kk ikäisenä. Lapsena gluteiiniton ruokavalio, jota noudatettiin 2 vuotta, sai Crohnini oireettomaksi noin 12 vuoden ajaksi. Ensimmäisenä yliopistovuotena eli juuri pääsiäisenä -93 tauti aktivoitui niin, että jouduin sairaalaan ja tutkimuksiin sairaalaan. Diagnosoinnin jälkeen tauti on ollut jatkuvasti aktiivinen ja vaikea. 

Kaksi vuotta yhä eneneviä lääkemääriä ja aktivoituneita tautijaksoja riitti suolelleni. Vuonna -95 helmikuussa tehdyssä tutkimuksessa suoleni puhkesi, eikä sitä sen reissun aikana huomattu. Kolmen päivän kuluttua minut kiidätettiin ambulanssilla sairaalaan hätäleikkaukseen. Korjausleikkausta yritettiin heinäkuussa. Seuraavana vuonna oli kolme leikkausta. Ja seuraavana kaksi. Useaan otteeseen olin teho-osastolla, yhdesti hengityslaitteessa, ja kolmella kerralla elämäni oli todella hiuskarvan varassa. Jos tautia sairastavat jaettaisiin neljään osaan taudin vaikeusasteen mukaan, kuuluisin kuulemma siihen viimeiseen neljännekseen, pahimpaan ja vaikeimpaan. Kokeilin gluteiinittoman, laktoosittoman, sokerittoman ja kasvisruokavalion, ilman merkittäviä tuloksia. Vaikutti siltä, että tauti kulki omaa polkuaan riippumatta siitä mitä söin. En tuolloin nähnyt mitään yhteyttä ruuan ja Crohnin välillä, olinhan kokeillut jo kaikki ruokavaliot. 

Minulle suunniteltiin kahdeksannetta leikkausta. Remicade-hoidot, kaikki kolme, oli käytetty loppuun. Noihin aikoihin tutkin maitohappobakteereihin liittyviä sivuja Internetistä, kun 'sattumoisin' löysin Crohnia sairastavan nuoren miehen kotisivun. Esittelysivulla oli kansikuva kirjasta, joka käsitteli SCD -nimistä ruokavaliota. Itse ruokavalion oli aikoinaan kehitellyt Sidney Valentine Haas, joka oli lastenlääkäri, ja erikoistunut suolistollisiin sairauksiin. Tämä ruokavalio (Specific Carbonhydrate Diet) oli auttanut hänen tautinsa remissioon eli oireettomaan vaiheeseen. Koskapa keinot tautini suhteen alkoivat muutenkin olla vähissä, tilasin kirjan. Yllätyin, kuinka monet aikaisemmin päässäni pyörineet ajatukset saivat tukea selkeästä, ja tutkitusta teoriasta. 

Kirja oli kanadalaisen, Elaine Gottcshall -nimisen, biokemistin kirjoittama. (Breaking The Vicious Cycle). Hänen tyttärensä, Judy, sairastui 5 vuotiaana Colitis Ulcerosaan. Koko perhe siirtyi noudattamaan ruokavaliota. Oltuaan SCD-ruokavaliolla 2 vuoden ajan Judyn kaikki oireet loppuivat. Nykyisin hän on työssäkäyvä monen lapsen äiti. Tauti on ollut remissiossa jo 38 vuotta. Vaikuttaisi siis siltä, että SCD:n avulla olisi mahdollista saada tauti pysyvästi, tai ainakin pitkäaikaisesti piiloon. 

Olin ollut vasta pari päivää ruokavaliolla, kun ensimmäinen verilasti ilmoitti Remicaden vaikutuksen päättyneen. Vaihdoin heti SCD-ruokavalion aloitusruokavalioon suolen rauhoittamiseksi. Kahden päivän kuluttua oireet lakkasivat. Ei verta, ei ripulia, ei kipuja, ei sumuista ja väsynyttä oloa. Takaisin normaalille SCD:lle. Ruokavalio alkoi tehota todella nopeasti, ja sain pian jättää kipulääkkeet pois. Seuraavaksi otin leukoihini kortisonit (prednisolon ja Entocort). Prednisolonia tiputtelin vähitellen pienemmäksi. Kun suoli suuttui viimeisessä vaiheessa kortisoniannoksen vähentämisestä, vaihdoin jälleen IntroDietin päälle kahdeksi päiväksi. Lopulta 22.3.2000 lopetin Prednisolonin ja Entocortin. Seitsemän vuotta jatkuvalla kortisoni-lääkityksellä oli ohi. Kahdeksas leikkaus katosi kummittelemasta, myöskään Azamunille tai Propralille ollut enää mitään tarvetta. 

Kävin ruokavalioasioissa ravitsemusterapeutilla ja toimitin 7 päivän listan syömisistäni. Aluksi terapeutti epäili, etten saisi riittävästi kuituja. Analyysi osoitti kuitenkin toisin, ja terapeutti kirjoitti analyysin kaveriksi kirjeen, josta kävi ilmi, että tuon viikon SCD syömisten osalta ruokavalioni oli erittäin ravitseva ja terveellinen. Myös kuituja saan riittävästi, vaikken syökään viljoja. Suurin osa lääkäreistä on suhtautunut positiivisesti SCD:n. Osa taas suhtautuu penseästi ja uskoo yhä siihen, ettei ruokavaliolla ole mitään tekemistä suolistosairauteni kanssa. 

Vaikka SCD -ruokavalio kuulostaa kovin rajoittuneelta, sen toteutus on helppo. Esim. leipoessa sokerin tilalle laitetaan hunajaa ja jauhojen tilalle mantelipulveria, jota saa tavallisesta ruokakaupastakin. Sipsit korvataan mikrouunittamalla pieniä Edam-juusto kuutioita rapeiksi lastuiksi (1min 50 sek.). Pitsaa ja hampurilaisia on mahdollista tehdä itse. Ravintolassa tilaan esim. pippuripihvin, ja lisukkeeksi vihanneksia ja salaattia. Kyläreissuille otan pakasteesta SCD-muffinsseja, hunajatoffeeta ja pekaanipähkinäkeksejä. Ei siis sosiaalisestikaan mitään ongelmia. Ja tauti on hiljaa kuin kuollut hiiri. 

K.K.


SCD-fi -sähköpostilistalaisten käyttäkokemuksia ruokavaliosta:
 
 2000  

" SCD helpottaa kanssa, muttei ole mikään taikasauva, minkä nielaisemalla suolet galvanoituu, ja kestää sen jälkeen mitä vaan. Ero entiseen ennen SCD:tä on kuitenkin niin huomattava, että mikään mahti ei saa minua enään luopumaan ruokavalion noudattamisesta. (Ainut ehkä jos emäntä käskee…) " 
" Itse tykkään yhdistelmästä azamun + dieetti. Olo on aivan upea, kun suoli ei kiusaannu vaikeista asioista. Jotkut kyselevät, miksi en menisi leikkaukseen, niin pääsisi noista lääkkeistä...onko mussa jotain vikaa, kun itsepäisesti haluan pitää suoleni?" 

" Maaliskussa 2000 alkoi veriripuli yllättäen. Aloitettiin prednison 40 mg/pv auttoi kunnes oltiin 20 mg:ssä ja verentulo alkoi taas. Aloitin uuden kuurin ja uuden kuurin (aina 20 mg aloitti verentulon), kunnes oltiin kesäkuun lopussa. Olin aivan muissa maailmoissa, täynnä väsymystä, särkyä, ripulia ja verentuloa...Olo huononi kotona, joten meikkuun viikoksi verta saamaan ja tippaan. Sieltä kun palasin, päätin aloittaa scd:n maksoi mitä maksoi. Heinäkuussa colonossa kuulin, että tautini on vasemmanpuoleinen. Heinäkuun lopussa aloitettiin prednison 40 mg /pv / 2 viikkoa, siitä alentaen aina 2 viikon jaksoissa (4.kuuri tänä vuonna). Suoli oli tullut kortisooniriippuvaiseksi, jonka vuoksi elokuussa tarkastuksessa ollessa sain vaihtoehdot : leikkaus tai azamun. Valitsin azamunin ja SCD:n, josta olin kuullut jo cc-listoilla. Heti parin SCD-päivän jälkeen mahassa ollut levoton olo hävisi. Aloin olemaan iloisempi ja pirteämpi sekä jaksoin huomioida asioita, jotka oman olon ollessa huono olivat jääneet sivuun. Koin, että ruoan laitto on mukavaa ja inspiroivaa. Oloni on upea,ei ripulia,ei kramppeja...aivan kuten olisin aina ollut terve. Crp oli elokuussa 1 ja Hb 100, mutta nousi jo syyskuussa 120:een. Verta ei o ollu heinäkuun jälkeen. "

" Noudatan ehdottoman 100%:sta scd:tä. Sen suhteen ei ongelmia toistaiseksi. Lääkitys vain Asacol 6 päivässä...vähän lipsuen. CU todettu 1½ vuotta sitten. Hoidettu eka kesä peräpukamina, jolloin lokakuussa -99 tiputuskunnossa sairaalaan ja todettiin levinneen koko alueelle. Keskivaikea total CU. Kortisoneilla ja antibiooteilla vuosi sitten jouluna kuntoon, mut heti lääkkeitä vähennettäessä paha hyökkäys takaisin (HB laski 102:een ja senkat ym. suht koholla). Kortisonilla ei tehoa (peräruiskeilla sekä pillerinä 20mg). Aloin käyttää vain "sallittuja ruokia" ja huomasin parantuvani kuin ihmeellä tän SCD:n ansiosta! Tänä kesänä HB 135 ja kaikki veriarvot normaalit! Tilapäistäkö? Mene ja tiedä... Puoli vuotta takana täysin normaalia "suolistoelämää"! Kiitos Herralle! Nyt vielä lihaskipuja (käyn hierojalla) sekä aamuisin liikkuminen vähän tönkköstä, muuten ei mitään hirveitä onkelmia ole. Kuin terve mies, vaikka tietääkin olevansa aika kipee. "  

" Tällä viikolla kaksi mun kaveria sanoi, että tuohan niitä SCD-reseptejä meillekin, niin voidaan sitten leipoa niitä SCD-juttuja sulle.....minähän menin aivan sanattomaksi tästä! Samat tyypit kattelivat huolestuneena keväällä mun vuoroin valkoista ja harmaata naamaani ja ovat kaiketi huomanneet, että tällä ruokavaliolla on vaikutusta!" 

" Puhuttiin juuri leikkaukseen menosta, jos ei suoli ala elämään ilman kortisoonia tai näin pahoja akuuttivaiheita. En meinaan edes henkisesti selvinne toisesta noin pahasta kuin oli viimeksi, veti vakavaksi ja mietteet todella alas. Crp oli 100, hb heilui 70 alapuolella. Olin jo jutellut palstalla tästä dieetistä, mutta ajattelin, että en ehdi töiltäni ikinä moiseen kokkailuun. Sairaslomalla päätin, että nyt alkaa muutokset elämässä, ja jätin ekaksi sokerin (niisk) pois kokonaan. Ja sitten hyppäsinkin SCD:lle. Heinäkuun lopussa jo ripuli oli poissa. Olen pitkästä aikaa ehtinyt ajattelemaan muutakin kuin mahaa tai välimatkoja. " 
   
" Rupee toi ripulointi asettumaan ja mieliala kohentumaan. Nytkin on jo kello puol ykstoista ja vessassa on vielä käymättä isommalla tarpeella - eli kyllä toi kortisoni+SCD korjaa nopeesti suoliskoista. Nyt kun vaan malttas pitää kortisonin annostusta päällänsä, vaikkei pahalle tunnukkaan ja etenkin kokkailla SCD ruokia. " 
" Mulla toimii aivan loistavan hyvin, ripulia ei ole eikä vatsa ole 'hermostunut', vaan hiljainen ja rauhallinen. Itse en usko pillerin ihmeitä tekevään voimaan, haluan niitä niin minimin kuin mahdollista, enkä halua elää ilman suolta, joten siksi panostin dieettiin, jonka luulin olevan vaikea. No eipä ollutkaan. Kun keittiötä remontoitiin ja jouduin syömään tavallista ruokaa - olo paheni kyllä viikon jälkeen ja alkoi kutina, särky peräsuolessa ja uloste oli löysää ja koko ajan oli nälkä. Kun palasin dieetille, oireet hävisivät parissa päivässä ja pienempi määrä ruokaa riittää." 

" Totaali CU diagnosoitu keväällä -98, keskivaikea. Eka vuosi hoidettu kortisonilla (vain 1 peräuiskekuuri) + asacolilla, oireet pysy vähäsinä. Toka vuosi: oireet paheni ja siitä alko alamäki. Seurasi toistuvat kortisonikuurit, joiden aikana suoli oli kyllä hiljaa, mutta joiden loppuvaiheessa tai heti lopettamisen jälkee oireet palautu yhtä kovina. Jouduin olemaa jonkun verran pois töistä, olin väsynyt, masentunut, vessakertoja 5-15 ilman kortisonia, veriripulia, kramppeja ja kouristelua joka ikinen päivä. Veriarvoista tulehusarvot jokseenkin kohollaa, muttei pahasti, hb ok. Suoli todettiin kortisoniriippuvaiseks, eli oli pakko löytää muita keinoja: sain 2 vaihetoehtoo: solumyrkyt tai paksusuolen poisto. Molemmat tuntu liian rajuilta, mutta onneks löysin SCD:n keväällä 2000. Aloitin SCD:n 6/2000 eli nyt takana lähes 4 kk. Aika on ollut aaltoliikettä: ylämäkiä ja alamäkiä, mutta jo eka kuukauden aikana oireet väheni ja olo parani, just nyt oon oireeton: ei kipuja, ei verta, joskus ripulia tosin, vessakertoja yksi -korkeintaan 2 päivässä. Kuten sanottu, miu olo vaihtelee viikoittain, jopa päivittäin, mutta hyvät jaksot kestää koko ajan pidempään, ja ne esiintyy tiheemmin. Ite olen ihan varma, että ilman SCD:tä oisin nyt solumyrkyillä tai kirurgin poydällä! " 

" Crohnin tauti todettiin vuonna -92, oireita jo pari vuotta aikaisemmin. 1992 leikkaus, jonka jälkeen oli pitemmän aikaan suhteellisen rauhallista. Lääkityksenä oli asacol, jota söin noin kahden vuoden ajan. Lyhyehköjä sairaalakäyntejä vuosien mittaan, hoitona tiputus ja antibiootit vuosien mittaan erillaisia "ruokakokeiluja" eli sellaisten ärsyttävien aineiden poistoa, mutta vasta SCD:n myötä tilanne alkoi korjaantua. Viime keväänä alkoi olla pitkä huono kausi, mikään ruoka ei yksinkertaisesti enää sulanut. Olisi ollut melkein sama asia söikö vai heitti ruuan suoraan vessanpönttöön. Omasta mielestä parempi kuntoinen, Tutkimukset valmiita vasta joulukuussa. Tarkoituksena tutkia koko suolistokanava. Rauta-arvojen kanssa vielä vähän ongelmia, tosin hb normaali, senkka normaali ja crp oli lievästi koholla. SCD sataprosenttinen, alkoi 21.5. Olo on nyt energinen ja pirteä, ei väsytä enää koko aikaa, ja jaksaa ulkoilla ja harrastella. En tosiaan haluaisi vaihtaa oloani vimekeväiseen takaisin. Ilman ihanien ystävien tukea tuolla keskustelupalstalla, en olisi jaksanut alkuhankaluuksien aikaan pysyä tällä ruokavaliolla. Nyt, kun on jo nähnyt ruokavalion toimivan, niin ei ole enää ongelmia pitäytyä siinä, ja kun makean mielitekokin on unohtunut, on helppo kieltäytyä siitä, mistä ei olisi ennen voinut kuvitellakaan kieltäytyvänsä - eli kaiken maailman karkeista. Ruokavaliossa on kaiken maailman ihania leipomuksia, joten ei tarvitse murehtia, jos joskus haluaa mutustella toisten seurassa "kahvipullaa". Keskustelupalstan porukka on tullut läheiseksi matkan varrella ja heidän tarinoitaan on ilo lukea, porukat ossaa niin iloita kuin surrakin siinä vierellä." 
 

4. Yhteystiedot  
   
Suomen SCD-Fi e-mail -ryhmään voi liittyä ilmottautumalla listan pitäjälle (mikäli on kiinnostunut ja sairastaa itse (tai lähiomainen) ko. tauteja ) 
Sähköpostilista on suljettu tukiryhmä, joka on tarkoitettu ruokavaliolla oleville ja tai siitä kiinnostuneille ruuansulatuselimistön tautia sairastaville ihmisille. Aloituspakkoa ei ole, ei myöskään kirjoittelupakkoa. Aiheesta muuten vain kiinnostuneita ulkopuolisia ( jotka eivät itse sairasta) ei listalle toistaiseksi oteta, koska puhutut asiat ovat henkilökohtaisia ja intiimejä. Poikkeuksena näihin ovat kuitenkin sairaan lapsen vanhemmat tai sairastavan puoliso. 

Rinkiin voi ilmoittautua sähköpostilla: scd-fi-owner@egroups.com 
 

Aiheeseen liittyviä linkkejä 

Tässä on muutamia Internet osoitteita, joilta löytyy tietoa SCD -ruokavaliosta: 

http://www.inform.dk/djembe/scd 

http://www.scdiet.com/ 

http://www.scdiet.org (Kansainvälisen SCD-listan sivut) 

Muita hyödyllisiä linkkejä: 

http://www.lucyskitchenshop.com 

http://www.scdrecipe.com 

http://www.glassbird.com 

Muita hakusanoja: 

Healing Crow 

SCD Wisdom 

intestinalhealth.com 

SCD Friends 

Linkki kotisivustollemme löytyy myös Suomen Colitis ja Crohnin tauti (CC-) yhdistyksen kotisivuilta osoitteesta: 

http://www.ccafin.org/Finnish/Main/ 

Hakusanoilla: SCD, SCDiet, Gottschall Diet, Elaine Gottschall, Healing Crow Postituslista (englanninkielinen) SCD-ruokavaliota kokeilevalle: 

Liittyäksesi sähköpostitse toimivaan kansainväliseen postitustukilistaan lähetä tyhjä viesti osoitteeseen: 

SCD-list-subscribe@longisland.com 

Kirjan (Elaine Gottschall, Breaking the Vicious Cycle) voi tilata bol.com:sta tai amazon.com:sta (Internet-firmoja) tai joidenkin WEB-sivujen kautta. 
 

5. Arkisto

Nämä tekstit on auttavat sinua löytämään tarpeellisia ruoka-aineita, joita voit käyttää vitamiini ja hivenaine -pillereiden (ellei lääkäri ole niitä määrännyt) sijasta syömällä monipuolista ja terveellistä ruokaa. Tekstilähteistä on valikoitu SCD-ruokavalion mukaiset ravinnonlähteet, sellaisenaan niitä ei ole arkistoon sisällytetty.

VITAMIINIT ruoka-aineissa:
A-vitamiini
Maito(-tuotteet), voi, kananmunat, maksa, porkkana 
D-vitamiini
Maito(-tuotteet),kananmunat, maksa, kalanmaksaöljy 
E-vitamiini 
kasvisöljyt (esim. oliiviöljy) 
K-vitamiini
vihannekset, jugurtti B1-vitamiini(tiamiini): Silava (läski), kala, liha, maito (-tuotteet) 
B2-vitamiini(riboflaviini):
maito(-tuotteet), kananmunat, vihannekset, liha 
B3-vitamiini(niasiini): 
liha, maksa, kananmuna 
B6-vitamiini (pyroksiini)
banaani, liha, vihannekset 
B12-vitamiini: 
maito(-tuotteet), liha, kala, maksa 
Biotiini
kananmuna, vihannekset maito(-tuotteet), maksa, munuainen 
C-vitamiini 
sitrushedelmät, marjat, tomaatti, vihannekset 
Foolihappo
vihannekset, marjat, liha 
Pantoteenihappo (B5) 
vihannekset, kalan mäti, herneet, juurekset 
Koliini 
munan keltuainen, kala 
Inositoni
hedelmät, liha, pähkinät, maito(-tuotteet) 
PABA (Para-amino-bentsoehappo) 
Munat, maksa, maito(-tuotteet) 
P-vitamiini (Bioflavonoidit) 
hedelmien kuori, sitruunat, aprikoosit, kirsikat, marjat 
Tekstiaineisto: Suomen luontaistuotekauppiaiden liitto ry:n julkaisu: VITAMAP 
********************************************************************************************
 HIVENAINELÄHTEITÄ ruoka-aineissa: 
Rauta: Välttämätön hemoglobiinin tuotannossa. Muuttaa beetakaroteenia A-vitamiiniksi,rakentaa kollageenia ja auttaa maksaa korjaamaan lääkkeiden haittoja sekä lisää vastustuskykyä. Lähteitä: Persilja,pinaatti,herneet ja liha 
Sinkki: Välttämätön etanolin hapettumiseen maksassa.Auttaa haavojen paranemisessa ja yhdessä B6-vitamiinin kanssa se heikentää histamiinin tuotantoa ja siten auttaa allergisissa reaktioissa. Puute: Huono ruokahalu,ripuli,ihottuma ja hiusten lähtö. Lähteitä: Siemenet ja pähkinät 
Kupari: Osallistuu hemoglobiinin valmistukseen,auttaa rautaa imeytymään,tarvitaan muutamien rasva-aineiden muodostukseen ja monien entsyymien ainesosana. Lähteitä: Pinaatti,herkkusienet,pähkinät,herneet ja persilja. 
Mangaani: Osallistuu kolesterolin ja rasvahappojen synteesiin ja aktivoi monia entsyymejä,mukana solujen rakentamisessa ja ruston muodostumisessa (Reumaatikot),voi hillitä makeanhimoa. Lähteitä: Pellavansiemenet, hasselpähkinät (Palkokasvit,metsämarjat) 
Fluori: Vahvistaa kiillettä ja torjuu bakteerien ja happojen hyökkäystä, ehkäisee luuston haurastumista. Lähteitä: Juomavesi,kala,tee 
Pii: Lujittaa sidekudosta, osallistuu luun muodostamiseen ja aineenvaihduntaan. Lähteitä: Nokkonen,peltokorte 
Kromi: Säätelee glukoosin aineenvaihduntaa ja verensokeria,osallistuu rasvahappojen ja kolesterolin synteesiin. Puute: Uupumus,hidastunut kasvu sekä heikentynyt glukoosiaineenvaihdunta Lähteitä: Seesaminsiemenet,sienet 
Seleeni: Osa elimistön puolustusjärjestelmää ja osallistuu rasva aineenvaihduntaan. Lähteitä: Kala,poronliha,sienet,kananmuna,sipuli,siemenet,pähkinät 
Jodi: Säätelee kasvua ja kehitystä ja elimistön aineenvaihduntaa. Puute: Veltto olo,painonnousu,ummetus,struuma,epäsäännölliset kuukautiset Lähteitä: Jodipitoinen ruokasuola,kala,sipuli 
Muita hivenainelähteitä: Siitepöly. Sisältää proteiinia, aminohappoja, hiilihydraatteja, vitamiineja, flavonoideja, kivennäis-ja hivenaineita, ruuansulatusentsyymejä ja luonnon antibiootteja. Lisää suorituskykyä, kohottaa yleiskuntoa, tasapainottaa hormonaalisesti, vahvistaa kynsiä ja hiuksia sekä tukee elimistön vastustuskykyä. Hunaja ja muut mehiläisvalmisteet. Sesonkisairauksien ehkäisy. Hunajan ennaltaehkäisevä vaikutus perustuu mm. bakteereja tuhoavaan glukoosioksidaasi- entsyymiin. Hunajaa voi käyttää luonnonantibioottina. Hyvä myös haavaumien ja tulehdusten hoidossa. Mehiläisten tuottamaa kittivahaa eli propolista käytetään vaikeammissa tulehduksissa. Vahva luonnon antibiootti. Yskän lääkkeenä sekä eläimille että ihmisille käytetään hunajavettä, johon tiputetaan propolisuutetta. Emotoukan ruokamehu eli kuningattartoukan hyytelömäinen ruoka on yksi tiivistetyin ravintoaine, joita luonnossa esiintyy. Käytetään parantamaan yleiskuntoa (esim. leikkausten jälkitiloihin). 
Tekstilähteet:Yhteishyvä -lehden 9/2000 artikkeli hivenaineista s.123-125 ja Suomen Mehiläishoitajain Liitto ry:n julkaisu: 'Suomalaisen luonnon lahja - terveydeksi!'
******************************************************************************************
SOKERIT -muutakin kuin palasokeria?
MONOSAKKARIDIT: 
Nimi: Fruktoosi eli hedelmäsokeri 
SCD-luokitus:Sallittu syötävä hedelmissä, hunajassa ja vihanneksissa, jos sitä on käytetty. Muualla (esim. leikkeleet, makeiset tms.) Ei-sallittu. Ei edes kerran viikossa. Kemiallisena erillisenä yhdisteenä yleensä epäpuhdas (sis. muitakin kuin monosakkarideja) 
Lähde: Sallittu hunajassa, hdelmissä ja vihanneksissa. Apteekki (jos panevat päänsä pantiksi että on puhtaampaa tavaraa kuin Kaupan hyllyllä myytävät purtilot) Ei-sallittu: kaupanhylly/marketit/luontaistuotekaupat 
Nimi: glukoosi,
dekstroosi eli rypälesokeri 
SCD-luokitus: sallittu kerran viikossa käytettynä (esim. pekonissa ja ueseimmissa kinkuissa ja leikkeleissä on sitä) vapaana sitä esiintyy hedelmissä, joissakin vihanneksissa ja hunajassa, niiden käyttö on sallittu ilman rajoituksia, koska epäpuhtauksia tavataan vain teollisesti hedelmistä erilleen otetuissa glukoosi -tuotteissa.
Lähde: Sallittu: Apteekki (jos panevat päänsä pantiksi että on puhtaampaa tavaraa kuin Kaupan hyllyllä myytävät purtilot), hedelmät, hunaja, vihannekset. Ei-sallittu: kaupan/marketin /luontaistuotekaupan hyllyltä. Apteekista ostettuna, jos ei sen puhtaanpaa kuin kaupoissa myytävä tuote. 
 
Nimi: Galaktoosi 
Maitohapon hajoittaman laktoosimolekyylin toinen osa 
SCD-luokitus: Sallittu monosakkaridi, jota löytyy maitohappojen pilkkomis- työn tuloksena joistakin maitotuotteista. 
Lähde: SCD-jugurtti. (SCD-ruokavaliolaisilla) 
 
SYNTEETTISET SOKERI -VALMISTEET: 
Nimi: Sakariini, 
bentsoehapon sulfimidi
Täysin keinotekoinen makeutusaine 
SCD-luokitus: Sallittu makeuttaja SCD:ssä, mutta koska se erittyy sellaisenaan virtsan mukana pois. Voi aiheuttaa terveys- ongelmia. 
Lähde: Teollisuus. Valmistetaan tolueenista, joka saadaan mm. kivihiilitervasta. Tolueeni on liuotin, moottoripolttoaine, väri-, lääke- ja räjähdysaineiden lähtöaine. 550 kertaa Tavallista sokeria makeampi, huonosti veteen liukeneva yhdiste. 
Nimi: Aspartaami (E951) 
SCD-luokitus: Ehdottomasti kielletty makeutusaine. 
Lähde: keinotekoinen makeutusaine, koostuu aminohaposta, asparagiinihaposta ja fenyylialaniinista. Aspartaami on 100-200 kertaa makeampi kuin sakkaroosi eli tavallinen sokeri. Aspartaami ei kestä kuumennusta. 
 
DISAKKARIDIT: 
Nimi: Laktoosi eli maitosokeri 
SCD-luokitus: Ei-sallittu. 
Lähde: Tavallinen tai HYLA-jugurtti, tuoremaitotuotteet, vanukkaat, Jotkin juustot (katso tarkistuslista) 
 
Nimi: Maltoosi, mallassokeri 
SCD-luokitus: Ehdottomasti kielletty. 
Lähde: Makeiset, maissisiirappi. 
 
Nimi: Isomaltoosi 
SCD-luokitus: Ehdottomasti kielletty. 
Lähde: Makeiset, maissisiirappi. 
 
Nimi: Sakkaroosi eli sukroosi eli
tavallinen sokeri, ruokosokeri 
SCD-luokitus: Ehdottomasti kielletty. 
Lähde: Koostuu glukoosista ja fruktoosista muodostunut disakkaridi. Tuotetaan teollisesti sokeriruo'osta ja sokerijuurikkaasta. Ketsuppi, aamiaismurot, monet sälykkeet, pastoröitu hunaja (ulkomailla kuumennetaan hunaja ennen purkittamista, joilloin siitä kuolee ne entsyymit, jotka pitävät hunajan sokerit monosakkaridi- muodossa. Siksi ulkomainen hunaja ei ole kovin suositeltava ellei ole tiedossa onko hunaja kuumennettu/pastöroitu vai ei. Sakkaroosia on myös raaoissa hedelmissä ja hedelmän entsyymien vaikutuksesta se pilkkoutuu vähitellen SCD-sallituiksi sokereiksi kypsyessään (samoin käy esim. hedelmissä olevan tärkkelyksen). Ne sokerit ja tärkkelys jota on vielä kypsässä hedelmässä jonkun verran eivät ole tutkimusten mukaan haitanneet SCD-ruokavaliolla olevia. Jotkut SCD-ruokavalion aloittaneet joutuvat alussa rajoittamaan hedemien syöntiä hedelissä olevan sokerin vuoksi.


POLYSAKKARIDIT: 
Nimi: Amyloosi, tärkkelys 
SCD-luokitus: Ehdottomasti kielletty. 
Lähde: Riisi, maissi, tärkkelyspitoiset vihannekset ja juurekset, viljat. 
Nimi: Amylopektiini, tärkkelys 
SCD-luokitus: Ehdottomasti kielletty. 
Lähde: Riisi, maissi, jamssi, makeat perunalaadut, tärkkelyspitoiset Vihannekset ja juurekset, viljat Tärkkelystä on riisissä, soijassa, perunassa, maississa, palsternakassa, viljoissa, ja tietyissä pavuissa, jotka ei ole SCD:llä sallittuja (tarhapapu, vahapapu ja pieni valkoinen papu ovat sallittuja muut eivät). Samoin niitä on iduissa (ei vihreessä osassa, vaan valkosessa) muissa sokerit on siinä muodossa (mono), että ne käy SCD:llä. HUOM! Kaikki kuitu, joka on peräisin viljoista on ehdottomasti kielletty, Siis myös leseet. 
 
Katso E-koodeja http://www.elintarvikevirasto.fi/julkaisut/esitteet/ekoodi.html
Tutki myös FAQ kysymykset joissa hedelmien sokereista enemmän!
   

6. SCD -ruokavaliosta FAQ -kysymyksiä ja vastauksia: 
Miten pysyn ruokavaliolla? Mihin SCD vaikuttaa? Mikä on SCD:n teho ja vaikutusten nopeus? Kysymyksiä Introsta. Suomalainen vs ulkolainen hunaja? Onko eroa? Miten syödä monipuolisesti SCD:llä? Yhden päivän ruuat? Vitamiinit ja kalsium? SCD ja yksilölliset muunnokset? Ruuan ja oireiden yhteys? Onko sitä? Paino ja rasvan käyttö? Onko hedelmissä sakkaroosia? Mitä tilaatte ravintolassa? 

FAQ 1. Miten pysyn 100%sella ruokavaliolla? 
Kannattaa liittyä tukilistalle. Lista on nk. Suljettu lista, jotta siellä olevien ihmisten yksityisyys säilyisi. Listalle pääsee ilmoittautumalla kirsille tai jollekkin jonka tietää kuuluvan scd-listalle. Neuvonta listalla tapahtuu maalikkovoimin niiden toimesta jotka scd:llä ovat jo pitempään olleet. Listalaisten mielestä empaattinen vertaistuki ja reseptien ja ideoiden vapaa vaihto ovat tärkeimpiä. Lokakuussa meitä oli noin 25, joulukuussa noin 30. Kyllä tietysti itsekseenkin pärjää, jos on riittävä motivaatio, mutta säästyy kantapään kautta oppimiselta ja keksintöjen uudellen keksimiseltä, jos saa vertaisseuraa. Mm. syksyn alussa järjestettiin Sipoossa SCD-kokkausviikon vaihde, jossa nähtiin ihan naamakkainkin. Eli vertaisryhmä on paras apu. Ja tietenkin se, että panostaa ruuan laittoon niin, että on sallittua syötävää aina käden ulottuvilla ettei kaupungilla nälissään sorru hampurilaiselle. Itsekurikin tietty auttaa, mutta sitä harvalta löytyy tarpeeksi. Listalle voi liittyä jo pelkän kiinnostuksen takia, ei ole pakko sitoutua aloittamaan ja kysellä aina saa. Eli mukaan vaan. 
Jos haluaa pärjätä ilman kontaktia muihin SCD -ruokavaliota käyttäviin ihmisiin, niin paras tapa pysyä pois 'lankeemuksista' on varata itselleen riittävästi hyvää syötävää kotiin ja kylätilanteisiin. Myös kaupungilla on hyvä olla jotain purtavaa siltä varalta, että pikkunälkä yllättää. Ruokia kannattaa tehdä isot annokset kerralla ja pakastaa, niin ei väsyneenä tarvi ruveta kokkaamaan tai sortumaan no-no ruokiin. Leivonnaisia on hyvä ottaa matkaan evääksi ja on huolehdittava siitä, että syö usein ja pieniä annoksia jotta paino pysyy oikeissa lukemissa, eikä lähde laskuun. Tärkeintä on pitää valikoima tarpeeksi suurena syömisien suhteen jottei kyllästy ja uskaltautua kokeilemaan myös niitä uudempia ja työläämpiä reseptejä ilman ennakkoluuloja. Kukaanhan ei ole kokki syntyissään, se taito on opeteltavissa, kun vain viitsii. 'Väärät ' mielihalut kyllä unohtuvat ja lakkaavat kiusaamasta muutaman kuukauden kuluttua alottamisesta. Ihmismielessä vaan on niin paljon mutkia, että yksinkertaiset kieltäymykset tuntuvat aluksi suurilta vuorilta. Se illuusio kyllä haihtuu kokemuksien myötä, kun oppii käytännössä, että se vuori onkin vain pikku mätäs ja omat tottumukset ovat nekin muutettavissa. Rohkeesti vaan elämään uusia tapoja todeksi!
On myös hyvä muistaa sekin tosiasia, että itsekuri on opeteltavissa oleva ominaisuus, ei syntymä lahja eikä luonteenpiirre. Ihmisen luontainen laiskuus kyllä pyrkii määrittelemään sen juuri päinvastoin. Siksi myös tottumusten ja tapojen muuttaminen on opittavissa. Jos esimerkiksi harjaannuttaa itsensä ruuan ja syömistapojen suhteen, on itsekuria myös helpompi soveltaa muillakin elämän alueilla kuten kotitöissä, opiskeluissa ja työelämässä. Uuden ruokavalion voi ottaa haasteena, eikä itsekurin lisääntyminen elämässä suinkaan tee elämää köyhemmäksi vaan luo pohjan terveelle itsekunnioitukselle, mistä taas saavutettujen virstanpylväiden kautta seuraa tyytyväisyys
Tavoitteeksi voi aina ottaa 'tämän päivän' ja seuraavana taas vain 'tämän päivän'. Pitkiä jaksoja elämässä, joilla voi olla merkittävä vaikutus terveyteen, ei pidä ottaa kauhistellen ja päivitellen harkintaan, vaan luottaen siihen, että tämäkin muutos on minun parhaakseni ja siksi se muutos on mahdollinen. Tässä on varmasti monella länsimaalaiseen valmiiksi pureskeltuun elämään tottuneella kehittämisen ja parantamisen varaa. Itsekuri on osa oman elämän hallintaa, eikä siinä silloin ole mitään tiukkapipoisuutta. Turha stressikin vähenee, jos elämäänsä voi järjestellä itsekuria käyttäen, silloinhan asiat laitetaan tärkeysjärjestykseen ja niiden toteuttamisen mahdollistaa juuri itsekuri. Samoinhan on minkä tahansa pitkän tähtäimen suunnitelman kanssa. Askel kerrallaan, mutta päämäärä selvänä.

FAQ 2. Mihin SCD vaikuttaa? 
SCD-perustuu ruuansulatuselimistön yhden työvaiheen eli pilkkomisen mahdollisimman täydelliseen pois jättämiseen valikoimalla ruoka sellaiseksi, että pilkkomisen tarve on käytännössä olematon. tämä helpottaa ruuansulatusta. Muita SCD:n etuja on se, että pilkkoontumattomien hiilihydraattien aiheuttama ripuli, suolen pintasolujen liiallinen limantuotanto ja haitallisten bakteerien epätasapainottava vaikutus suolistossa loppuvat. Epäedullisten bakteerien mässäily pilkkoontumattomilla hiilihydraateilla taas aiheuttaa melkoista kaasun muodostusta, mikä jo ennestään sairasta suolta ärsyttelee vielä lisää. 
Koska ohutsuolessa osa entsyymeistä vaatii kiinnityspintaa toimiakseen (mikrovilluksiin kiinnittyy), niin ripulin ja limakalvomuutosten vuoksi vaurioitunut suolen pinta saa mahdollisuuden levätä ja uusiutua. Näin ollen jatkossa entsyymeillä on mihin kiinnittyä, kunhan suolen nukka ja suolen limakalvot pääsevät elpymään ja paranemaan. Haiman entsyymit saa paremmat mahdollisuudet toimia, jos suolen pintasolukko toipuu taudista. Entsyymituotanto ei lopu siihen, siksi normaaliin ruokaan siirtyminen on mahdollista 2 vuoden jälkeen ruokavalion alotuksesta. Pilkkominen on sairaassa suolessa niin epätäydellistä että se provosoi tautioireita pahemmiksi. Siksi se on muutenkin syytä jättää pois syömällä SCD:tä, jotta se myöhemmin olisi täydellisempää, kun ensin saadaan suolenpinta kuntoon. 
Jos yksi työvaihe, joka muutenkin on kaput sairaan suolen vuoksi - jätetään pois, on selvää että suolialueen onkelmat vähenee vähitellen. Kun ylimääräset huligaanit ja mielenilmaukset jääpi poies, suolen toipuminen voi alkaa. Kun siis yleistilanne on rauhallisempi, suoli saa pitkän toipumisajan ollakseen taas valmis toimimaan pilkkomisessakin. Tauti taas on puolustusjärjestelmän häiriö, ja oma päätelmäni on, että häiriö johtuu pitkälle näistä pitkistä hiilihydraateista, joiden pilkkoontumattomuus aiheuttaa ketjureaktioita huonoon suuntaan. Ruokavalio on länsimaissa erityisen epä- terveellinen ja suolistolle raskas. Mikä tahansa alue voi vingahtaa häiriölliseksi jos sitä rasitetaan liikaa. Suolisto on herkkää aluetta. Antibioottikuuri, hormonimuutos, elämän kriisitilanne tai joku muu vastaava voi olla tarpeeksi kohtalokas sille että arka limakalvo joutuu alttiiksi ruuanmolekyyleille. Jos osasia ruuasta jää tai jumiutuu suolen pintasolukkoon, puolustusjärjestelmä, joka on jo valmiiksi häiriintynyt säilöntä- lisä- ja väriaineista ja muista ympäristömyrkyistä, luulee soluja vieraiksi tunkeilijoiksi ja sota alkaa. Elimistö kääntyy itteensä vastaan. 
Paksusuolessa tämä sitten vaikuttaa niin, että kun siellä on bakteerien suurimmat reservit oottelemassa ruuan saapumista, niin jos suolen sisältö eli ruoka jota syömme, ruokkii epäedullisia basiliskoja, niin ei ole ihme jos suolta kiristää ja vääntää ja säkenöi. nää basiliskot tuloo muuten myös ohutsuolen puolelle jos bakteerifloorassa ovat ne haitalliset basiliskot vallalla ja ruoka on liikaa sokeripainotteista. yksi pieni osa tästä on sitä hiivaa, mutta paljon suurempi ja haitallisempi vaikutus on muilla haitallisilla basiliskoilla ja niitten lisääntymisellä. Ja taas...tää ei o mikää lääketieteellisen luento, vaan se mitä oon kaivamalla oppinu mein taudista. 

FAQ 3. Mikä on SCD:n teho ja vaikutusten nopeus? 
<No, päädyttiin Azamuniin, tiukasta SCD:stä huolimatta, vessaelämä on vaan vilkastunut... 
harmillista ja ikävää. joskus käy todella niin ikävästi, että scd ei ehdi apuun. ihannehan ois et kun saa diagnoosin ekka kertaa kouraansa, nii vois alottaa scd:n jo sillon kun oireet on mitättömät. Todellisuus on kuitenkin niin, että ruokamuutokset koetaan (mikä sitten käytännössä osoittautuu huomattavasti helpommaksi kuin alussa luullaan) niin rajottavina, et scd alotetaan sit viimosessa hädässä. Tosin Suomessahan meil ei oo kauaa scd:stä ollu mitää tietoo, joten ei siitä meit voi syyttää :) 
Silti murehdin aina, kun kuulen että joku aikoo kokeilla scd:tä, jos menee kunnolla huonoon suuntaan. Koska normaalisti scd:n pureminen alkaa siinä eka vuoden huippeilla, ei ole mitenkään loogista ottaa scds:tä viimoseksi yritykseksi. Aika on siis turhan pitkä. 
Tosin mainittakoon sekin, että mulla tämä oli viimeinen oljenkorsi, kun epätoivoissani ties kuinka monetta kertaa etin netistä 'mitä vaan' et selviäisin ilman 8:nnetta leikkausta. Ja mulla tää olejenkorsi tehos kunnon volyymillä 5:dessä päivässä. 
Jos siittä vois jotenkin maksaa, että kaikilla menis samaa vauhtia toi vaikuttavuus, niin täs vois myydä vaikka päänsä jonkun seinäkoristeeksi... mie toivon kaikesta sydämestäni, että scd tois avun ajoissa niille joita leikkaus uhkaa. Ja vähentäis myös tuota roimaa lääkemäärää. Scd kyllä tehoaa, mutta että tuleeko apu sitten ajoissa, sitä voi vaan rukkoilla ja toivoo. 
 
FAQ 4. Kysymyksiä Introsta 
<oon nyt pari paivaa syony vaa keitettya porkkanaa ja tomaattia ja nayttaa silta, etta ne tulee miltei <sulamattomina ulos - onko taa normaalia intron alussa vai kertooko siita, etta keitetytkin vihannekset on <suolelle liian rankkaa pilkottavaa? 
Alussa ja jonkin aikaa senkin jälkeen ruoka tai osa ei sula kokonaan, koska suoli ei yksinkertaisesti ole kunnossa. Vaurioiden korjautuminen vie kauan aikaa. Ei siis kannata pelästyä jos sallitut ruuat tulee osittain tai joskus (tai vaikka näin alkuun koko ajan) ulos sulamattomina. Pääasia on, että niiden sulamattomuus ei haittaa suolistoa, kuten SCD-kielletyt sulamattomina haittaavat. Kaiken lisäksi osa ruuasta on yksinkertaisesti sulamatonta. Esim. selluloosaa, jota on kasviksissa ei elimistö kykene sulattamaan. 
<oon aika vasyksissa ja voimaton, vihannekset tokkii jo. ehka voisin pian koittaa kalaa tai jauhelihaa...?

IntroDiet-ruokavalion aikana saa jo alussa syä kanaa ja kalaa ja naudanlihaakin kunhan kuulostelee tuleeko enempi väänteitä/ripulia kuin tavallisesti, jos tulee enemmän määrää voi pienentää ja koittaa sillä. Kanakeitto kun laittaa mukavia mausteita on hyvä. Myös liha oikein kunnolla keitettynä pitäis olla OK. Alkuun sekin ois hyvä soseuttaa, jos ei ole niin varma siitä passaako liha heti noin 'kylmiltään'. Kala on myös helposti sulava ja jos nyt et kuitenkaan vielä pannulla paistaisi niin keitettynä ois parasta. Siis voit ottaa kalaa ja jauhelihaa ja kanaa keitettynä (jauhelihan voi myös kevyesti paistaa, ja laitella vaikka sen porkkanan sekaan. vaikka ois oireita, voit huoletta koittaa jo perjantaina eka erän muffinsseja, jos haluat, kunhan syöt niitä eka päivänä vain 2 kokeeksi, maksimi päivää kohden sen jälkeen 4 kpl, että mahtuu muutakin. Kun alusta on kulunut 5 päivää voit ruveta myös paistamaan lihaa ja kalaa. 
<viela lopuksi oisin kaivannu vinkkeja tai neuvoja kelta vaan siihen, mite miu kannattas nyt SCD:n kansa <edeta: oon ollu siis viikon introlla (keitetty kana, kala, jauheliha, keitetyt vihannekset, vesi ja jo muutama <muffinssi), heti alkuun ripuli loppu, samoin verentulo. ripuli kuiteski palasi ja nyt viikonloppuna on taas ollu <veriripulia useampaan otteeseen ja vessakaynnit tihenee...masentaa, vaikka tiijan, etta pitaa olla <karsivallinen, mutta koska dieetti on alussa nii suppea ja tylsa, ni ei oikein motivoi SCD, kun ei se hyva <vaihe kauempaa kestany.
Se, että alkuun oli jo pari päivää OK, on hieno homma. Sulla on siis jo varmuus siitä, että SCD tulee toimimaan sun kohallasi, vaikkeikaan ihan vielä. Siis ei oo syytä suurimpaan huoleen, eli siihen että tää ei tehois ollenkaan sun kohalla. Eli siis nyt sulla on oikeestaan jo täytettynä se neliö, että *1kk aikana* on ollu jotain positiivista muutosta parempaan.
***
<olin aatellu huomenna tehha ekan satsin jugurttia, etta saisin vaihtelua (sain sen uunin vihdoin ok, kun <vaihdoin erimerkkiseen lamppuun!). en siis tiijja, miten edeta: eli pysyako samanlaisella introlla viela toinen <viikko, vai supistaako entisestaa vaikka pelkkia vihanneksia joitain paivia <vai voinko hiljalleen kasvattaa <ruokavaliota...se tuskin on jarkevaa, koska ripulia on...
Koska ruokavalion ei tulis olla kauempaa kuin sen 5 päivää Introa, niin suosittelen vaan kylmästi alotteleen silleen, että lisäät nyt vaikka alkuun keitetyt (tai mikrossa paistetut) hedelmät ja kypsän banaanin. Lisäksi rusinoita 1/2-1 dl päivässä. Ja miksi? Vaikka sulla on ripulia, ja vaikka asioihin on tullunna takapakkia, niin ruokavalion täytyy olla ravitseva, joten on parempi raskaisu alkaa laajentaa vähitellen ruokavaliota. Jugurtti pitäis ehottomasti saada pian kuvioihin, sillä se osittain keventää sun ruokasysteemejä. Nimittäin jos sitä pystyt syömään ja maustamaan sen erilaisin vaihteluin, niin päivän ruoka koostuis 3 (aamupala, välipala, iltapala) jugurtti ateriasta, ja yhdestä vihannes liha ateriasta. Tällöin suoli voi rauhottua nopeemmin, kuin pelkillä lihoilla ja vihanneksilla.
<onko kellaa ollu vastaavaa tilannetta esim intron aikana? voinko siis jattaa intron vasta kun ripuli on jo lahes <poissa...? sillon kylla voi pari viikkoa joutua olee tosi suppeella ruokavaliolla..onkohan jarkevaa..
Monilla on. Tää on siis ihan normaalia, ei mitään poikkeevaa. Yleensä SCD antaa jotain positiivista pientä vinkkiä, että tää homma toimii vielä, mutta lakaa potkia sisään sitten vasta kenties kolmen viikon paikkeilla. Yleisin on niin, että eka kuukauden aikana menee heikosti ja on vain muutama vihje siihen että tää kuiteski jossain vaiheessa toimii,,,oot siis ihan normaali tapaus.
<vai pitaisko miu pyytaa vaikka lyhyt ja mieto kortisonikuuri, jos se auttas tan alkuun, eli rauhottas tilannetta <sen verran etta se dieetti ehka alkas purra paremmin...?
Jos alotat jugurtin syönnin, niin oota kaks päivää (älä oota yhtään jos menee huonoon kuntoon). Jos ei ala selkeesti loppumaan toi ripuliveri rundi, niin soita sille lääkärille, joka sua tavallisesti hoitaa ja kerro kuinka monta kertaa päivässä sulla on veriripuli ja kysy tarvisitkohan lääkitystä muuttaa, jotta tilanne rauhoittus? Tod. näk. lekuri määrää kortisonia lisää. 
Siis Jugurtti käyttöön, samoin keitetyt hedelmät ja tummat rusinat ja kypsä banaani. Ja kaks päivää näitä kaiken muun lisäksi, ja sitten jos ei helpota kahessa päivässä niin, se kuuri. Kortisoni on sitä varten, että maha sais hiukka enempi aikaa ja sulla ois parempi olla. Tod nä. on, että sit kun lasket kortisonia pois, niin jos ei oo eka kerta, niin suoli ei tykkää sen vähentämisestä. Niissä tapauksissa siirry Introlle 2 päivää ja palaa sitten 3.na päivänä siihen kohti ruokavalioo, mitä jo noudatit. siis porkkanakana sose keittoo tai porkkanajauheliha sosekeittoo ja jugurttia ja banaania. 

Jos sulla on lupa lääkäriltäsi, että tälläsissä tilanteissa (menee huonompaan suuntaan) saat itte nostaa kortisonia ylemmä ja ottaa kuurin ( esim. 30 mg alenevasti) niin sillon ei tarvi soittaa...mutta jos lupaa ei ole, niin soittaa sitten vaan sille lääkärille.
tää on siis sellanen sovellettu Intro, kostisonin laskemisen helpottamiseksi.
Koittasin myös sen, että jos sulla on herneitä ja pavunpätkiä niissä sekavihanneksissa ollu, niin käyttelisin lähinnä porkkanaa, kukkakaalia ja muita vihanneksia ja koittasin, voisko vika olla niissä. Jos on seinään alussa loppunu ripulit, voi olla, että joku ruoka ai ole sopinu ja siksi oireet uusi...tai sitten ei.
Siis vielä kerta....keitettyjä hedelmiä, banaania ja rusinoita ja jugurttia ja juustoa kehiin, herne ja pavunpalot pois. ja kuulostelemaan.
p.s. et sie hukassa ole...suurin osa normaaleista tautisista on samassa tilanteessa ko sie. Ja silti niidenkin kandee 100%sti pysytellä SCD:llä, koska vain se voi edistää tautiprosessin pysähtymistä. 
***
< Help! Mitä tehdä, kun introkaan ei enää toimi edes colifoamin kanssa??
En tässä tilanteessa suosittelisi kovin usein Introlla käyntiä. Eli systeemi menee niin, että mennään ALUSSA Introlle, ja ollaan korkeintaan 5 päivää sillä, jonka jälkeen aletaan laajentaa syömisiä. Introlle mennään vain JOS tilanne pahenee todella ja silloinkin vain 2-3 päiväksi, ja jos se ei auta, on paras hommautua lääkäriin ja saada vahvemmat lääkkeet. 
Yleisin systeemi on siis se, että SCD alkaa purra vasta sitten kun alkaa, eli odottelua ja odottelua. Tänä aikana lääkitys on tärkee ja lääkärissä ja päivystyksessä käynnit myös. Ei siis kannata turvata siihen, että jatkaa Introa loputtomiin. Introlla olla vain jos Inrtosta on HUOMATTAVA hyöty. Eli voi olla viikonkin, jos ei ala laihtua!!!! On siis syötävä ja tiheesti. Mut ei missään nimes sitä pidempään, ellei ole aivan pakko (muu ruoka ei mee alas).
Sotkeeko vilustuminen ilman lääkitystäkin suolistoa??
Aivan varmasti sotkee. Joillain Introsta on siinä apua, mutta jos flunssa on kovi pitkällinen voipi olla, että apu on aika mitätön. Jos flunssa pitkittyy, cU tai Crohni oireet pahenee, Intro ei auta ja alkaa laihtua, on parasta suunnata osastolle. Toivottavasti pian pääset 'langoille', yksin voi tehdä pahojakin virheitä...mm. laihtuminen ei ole taudin takia hyväksi. Ja se voi seurata siitä, että syö liian vähän tai yksipuolisesti tai tauti pääsee oireiltaan liian pahaksi. Lääkitys on hyvä olla ajan tasalla taudin oireiden suhteen.
***
<Eilen 2 keitettya munaa, paistettua lohta, pari tomaattisiivua, juustoa, jogurttia ja illalla tein jo muffinsseja, ja <vetelin pari parempiin suihin. Tanaan 1 muffinssi, tzatsikia, kesakurpitsaa, juustoa, banaania. Eikohan tama <tasta. 
Jeps. jos ei ole oireksia, niin en usko siit mitään haittaa olevan jos alottelloo 
suoraan sillä mikä paraalle tuntuu ja lisäilee vähitellen. Mut normaalitilantees oireita on ainakin jonku verran ja sillon on hyvä alottaa ihan Introlla niin hyvä jakso tuloo vikkelämmin, kun masu rauhottuuu. Mut kun niit oireksia ei ole, niin voi kyl alottaa saman tien kunnon syömiset. 
Muissa tapauksissa (jos oireita on) ois hyvä alottaa introlla ja sit 2-3 viikon sisään sovitella kaikki sallitut paitti ne jois on 3kk tai 6kk raja. Eli aika tiheeseen tahtiin sille monipuoliselle jos ei tuu ropleemia eri ruokien lisäämisessä (selkeitä sellasia) 
<Kuivatuissa aprikooseissa näyttäisi olevan kolmasosa sakkaroosia. Eihän niitä sitten kannattaisi syödä, vai <kuinka? 
Jos kysymyksessä on sakariini eikä sakkaroosi, niin sakariini käy ja sakkaroosi taas on tavallinen pitkäketjunen sokeri joka ei käy. sakariini ei tosin ole hyvä virtsatien elimille ja on keinotekeoinen makeutusaine, mut pienis määris sitä voi käyttää. Mieluiten aprikooseja joissa ei ole rikkihappoa ja jotka on luomuna tehty, tai jos niitä ei löydy niin aprikooseja joissa on rikkihappoa mutta mitään sokereita ei ole lisänä. monosakkaridit siis käy, ei muut.

FAQ 5. Suomalainen vs. ulkolainen hunaja? Mitä eroa? 
<niin,onko vain suomalainen hunaja pastoroimatonta (kuumennettua)?
suomalainen on...muitten maitten säännöksii en tiä. Mutta mehlarihoitajalta saa kyllä kuumentamatonta hunajaa jos niin miärää. veikkaisin että useat maat tekee pastoroimatonta kieltämällä kuumennuksen, mutta noiden maiden listaa en tiedä.
<mutta suoraan ampparitilalta ku ostaa saapi varmaan ehtaa kamaa?
ampparit on eri hyönteisii ko mehlarit. miulla on pienenä ollu iskän kanssa yhteinen mehlaripesä ja ero on valtaisa. mehlarit on 'kesympiä' eivätkä pitä enempää ko kerran amppari voi pistää vaikka 5 kertaa ja ne on niit jotka niitä harmaita pahvihökötyksiä kyhää mökkiläisten riesaksi ja pistää vihaspäissään kuin mielipuolet viattomia tunkeilijoita. niiltä ei hunajaa heru vaikka puristais. Mehlarit on ruskeekeltaisia ja ampparit mustakeltasia. 
eli saa...mehlaritilalta varmaa hunajaa, jos ei maan säädökset
jo estä hunajan kuumentelua.
Jos sitä ostaa sitä kreikkalaista tai muun maalasta nii ois paras ostaa suoraa tilalta, jos voi. Ja tarkistaa etttä ei ole kuumennettua eli ei ole pastöroitua. Koska jos on, kuten ulkomailla yleensä, niin hunajasta on tuhoutunu ne entsyymit jokka pitää hunajan molekyyli koostumuksen monosakkarideina.
Hunaja kannattais olla suoraan tilalta ostettu, jotta saisit varmuuden, että hunajaa ei ole kuumennettu missään vaiheessa -jos siis ulkomailta ostaa. Jos hunajan entsyymit tuhoutuu, hunajan monosakkaridi rakenne ei enää pysy. (pysyy juur entsyymien ansiosta monosakkarideina) Hunaja sisältää samoja sokereita joita on hedelmissä ellei sitä ole pastöroitu, kuten ulkomailla suurtuotannossa on yleensä tapana. Eli jos on kuumennettu jossain vaiheessa valmistusta, niin ei kannate syödä. Valmistajaan voi ottaa yhteyden.
 
FAQ 6. Miten syödä monipuolisesti SCD:llä? 
<Minkälainen muuten on oma päivittäinen normaalidiettisi - semmoinen jossa on kaikkea ravintoa ja ainetta <riittävästi?
aamupala: Lääkkeet, maitohappo gefiluskapselit, foolihappo ja D-vitamiinikapseli Banaani, rusinoita ja scd-jugurttia 5 dl
lounas: puoli pussia pakastevihanneksia yksi sipuli paistettuna (oliiviöljyssä) ja yksi neljäsosa lautasen ruokamäärästä paistettua jauhelihaa, poronkäristystä, pihviä, karjalanpaistia, kanaa tai kalaa
välipala: jugurttia 5 dl, pakaste marjoja soseena (tai muita hedelmiä tai tuoreita marjoja) rusinoita, jos haluun. 3 scd muffinssia tai 2 SCD-leipää voilla ja päällisillä laihaa teetä tai sitruuna puristettuna veteen.
hunajaa 2 rkl+par pisaraa piparminttuöljyä.
päivällinen: syön sen mitä jäi lounaasta yli (en aina jaksa kaikkeeta) ja lisäksi teen salaatin, jossa on hedelmää tai vihannesta.
Iltapala: (voi jättää pois, jos tahtoo yövessat vähemmälle) mökillä grilliruokaa (paista porkkana lantteja, sipulia ja pilkottua tomaattia muurinpannulla ja yksi pihvi, pippuria ja suolaa päälle) kotona 5 dl jugurttia, banaania ja jäljelle jäänyttä marjasosetta sekasin (sauvasekottimella soseutus).
On syytä vaihdella päivä ruuan syömisiä niin ei kyllästy ja pitää liha määrä 1/4 osassa, jos ei tee ruumiillista työtä. Sillon voi olla puolet ja puolet. Samoin jugurtinkanssa syötäviä kannattaa vaidella ja testata uusia hedelmiä...jos on laiha jugurttiin voi lisätä mantelijauhoa.
tämmösiä...eli pyrkiä pitään monipuolisena se mitä suuhun pistää niin ei tarvi turhia vitamiinikapseleita suoleensa lykätä :) paras ois kuitenkin arvioiduttaa ruokavalionsa monipuolisuus ravitsemusterapeutilla, ettei tule ongelmia. Se mikä on minulle monipuolista ei ehkä ole riittävä sinulle.

FAQ 7. Vitamiinit ja kalsium? 
<Miten on kalsiumin saannin laita? Paljonko pitäisi syödä jugurttia tai juustoa? 
D-vitamiinia näin pimeän alkaessa. lasten vitol (helmi) D-vitamiini on hyvä. Kalsiumia tulee kyllä tarpeeksi, jos opit syömään jugurttia kunnon tujauksen joka päivä. Eli kun syö isoja syvä puurolautasellisia kaksi tai enemmän (1 litra -1,5 litraa) niin pitäis tulla aivan tarpeeksi. Mössätyn hedelmän kuten banaanin laitto jugurttiin makeuttaa sopivasti, niin ei tunnu liian happamalta. Juusto kovettaa joillakin liikaa mahaa, mut sitä voi syödä ihan reippaasti. Näiden SCD-sallittujen maitotuotteiden käyttö on hyvää mitottaa mielummin aavistuksen liialliseksi kuin alakanttiin, koska kun suole ei vielä ole jees, on paremmat mahikset, että riittävä määrä onnistuu imeytymään. Eli kun lappoo sen litran päivässä, plus maun mukaan lisää niin riittä oivasti.
<Varsinkin jos on edelleen kortisonikuurilla?
Kortisonin kans on hyvä ottaa aamupalaksi jugurttia, siinä on maitohappobakteereita, joten masu tykkää vähemmän kyttyrää kortisonista. Samalla ois hyvä syyä kaksi kapselia Gefilus- tai muita mmaitohappokapseleita, koska kortisoni ja antibiootit rojauttelee hyviäkin bakteereja kumoon suolistossa. Eli mitä enemmän, sitä parempi oman hyvinvointisi kannalta. Kortisoni kuuri kyllä loppuu aikanaan, viimestään kun SCD alkaa kunnolla purra.
< Entä onko esim. appelsiinimehut joissa on kalsium lisättynä, sallittuja? 
pitäs tietää mitä siinä muuta on. jos ei ole muuta niin voipi vappaasti juua. 
<Tai voiko pillerikalkkia syödä?
ei ollenkaan välttämätöntä, ellei tilanteesi ole sellanen, että lääkäri on sen määrännyt. Niitä ei vissiin oikeen taho löytyä suomesta *SCD-laillisia*, ja kun tai jos saat jugurtin syönnin luistamaan, niin et todellakaan tarvi niitä. Jos jugurtin syönti ei onnistu ja juuuston kans on ongelmia, niin sitten on syytä ottaa kalsiumpilleri -vaikka *laitonkin*- esille.
<Entä muut vitamiinipillerit?
Foolihappopillereitä saa mm. luontaistuotekaupasta SCD-sallittuina ja ne on hyviä kortisonin vuoksi ja pitkään sen jälkeenkin koska kortisoni syö foolihapot miinukselle pitkiksi ajoiksi. Vitamiineja ei myöskään oikein löydy. Ruokavalio on siksi syytä rukata terveelliseksi, joten kun alotat Intron jälkeen voit lähettää päivän syömiset ja saat sit lisäehotuksia mitä lisätä ja mitä vähentää jne. Jos olet aliravittu tai puutostiloja on, on ehdottomasti syytä syödä vitamiinipillereitä, vaikka ne muuten olisi no-no.

FAQ 8. SCD ja yksilölliset muunnokset 
<jos paistaminen aiheuttaa taudin pahenemista, miten scd siihen suhtautuu?
SCD ei ole ns.terveysintoilijan ideaalidietti, vaan sairaalle suolelle kevyempää työtä tarjoava rv. Kevyt työ taas perustuu siihen, että yksi työvaihe (pilkkominen) jätetään r.sulatuksesta pois kokonaan. SCD:llä on myös kasvisruokavaliota noudattavia.
Yksi kirjan periaatteista on se, että jos jokin ruoka tai jollakin tavalla valmistettu ruoka tuntuu huonontavan oloa, niin sen voi jättää pois. Eli jos sulla paistettu ruoka on onkelma niin BTVC kehottaa jättäämään sellaset ruuat pois. Muita mahdollisia syitä tiettyjen ruokien tai vaikka mausteiden pois jättöön on esim. allergia, jokin muu sairaus tai vaikkapa omat periaatteet(ei eläinkunnan tuotteita, terveellisyys näkökohdat, luomusuuntaus, kananmunien boikotointi jne.). 
SCD:n tärkein teoria pitää pullonkaulana tietynlaisia hiilihydraatteja. Tämän lisäksi on yksilölliset fiksaukset. Paistaminen on yksi niistä. 

FAQ 9. Ruuan ja oireiden yhteys, onko sitä? 
Jos ajattelee mitä syö vuorokauden aikana, niin ei ole ehkä ihme, ettei riippuvuussuhdetta löydy. Aamupalalla out-ruokia on tukku kaupalla: sokeria mehussa, jugurtissa, aamumuroissa, hillossa. Laktoosia jugurtissa, maidossa, kaakaossa, aamukahvin seassa, viilissä, hyla-maidossa, aamupuuron ja aamumurojen joukossa. Puuroissa ja muroissa viljatuotteita, sokeria, maissia, tärkkelyspinnotteita. Ja välipalaksi sokerinen suklaapatukka (laktoosia ja tärkkelystä siinäkin). Lounaaksi jauhopohjaista kastiketta, lihapullia, joissa korppujauhoa ja tärkkelyksellä höystettyjä mausteita. Kaveriksi perunaa tai riisiä tai spagettia (kaikki out-ruokia) ja viljaista leipää sokeria imeneen kinkun kera. Jälkiruuaksi hylakermalla suklaavanukas (kaikki out) ja vahva kahvi kermalla ja sokerilla plus munkki. Loppu päivästä ja sen ruuista puhumattakaan. 
Kun syö tasasin ajoin joka ruualla out-ruokia muodossa jos toisessa, niin negatiivisia vaikutuksia tulee niinkuin jatkuvasta humalasta. Kun out-ruokia on tasasesti joka välissä, ei ole ihme, jos ruoka ei tunnu vaikuttavan mihinkään. Jos jättää kaikki out-ruuat pois 1kk ajaksi, huomaa kyllä sen logiikan, joka peittyy tasasen out-ruokien nielemisen alle. Ei sitä muuten voi nähdä. 

FAQ 10. Paino ja rasvan käyttö 
<Sitten vielä painosta, mun pitäisi syödä rasvassa uitettua ruokaa tai juoda suoraan pullosta öljyä, että mä <saisin ton painon pysyyn samoissa lukemissa. Mutta kun suolta on kerran pätkäisty on liiallinen rasvan <käyttö vain haitaksi sille tai kaiketi kenenelle tahansa. Alkaiskohan tää paino pysyy ajan myötä paikallaan, <vai pitäisköhän kehittää tähän jotain?
Paino näyttää olevan CU ja Crohnia sairastavilla joko tai. Eli joko liikaa tai ihan liian vähän. Enempi oon tavannu niitä, jotka edustaa enempi tuota jälkimmäistä. Mulle määrättiin viime syksynä, et aamumurojen maidosta 1/3 osa pitää korvata kuohukermalla ja että joka väliin pitääs laittaa voita ja voita ja suolaa pitäs muistaa syyä. Lääkäri selitti että pitäis saada ensin tuo syöminen kuntoon ja sitten se terveyskin alkaa mennä oikeeseen suuntaan. Musta asia on just päin vastoin. Jos saa suolen parempaan kuntoon, ei syömisen kanssa oo mulle mitään onkelmaa. Miehän syön kuin pieni peto, jos ei heti tarvi juosta WC:n suuntaan ja nähdä sitä tulipunasta ystävää koristamassa WC-pöntön koko allasta. Ja jos heti 5 minuutin jälkeen syömisestä tuloo sellanen olo, että suolet repee ja kuolee kipuun, niin onkos ihme jos ei ruoka maistu.
SCD:n kans on menny niin, että en tarvi lisäravintovalmisteista sitä 2 tehodiettaa päivässä, enkä sitä kermaa, enkä voita kuin joskus harvoin. Kun suoli alkaa toipua, paino normalisoituu myös. Vähemmästäkin määrästä ravintoa saa sen mitä energiankulutukseen tarvii. Paino on siis parempi kuin normaali, mulla tällä hetkellä, enkä enää niitä lisiä käyttele. Eli alituinen yrittäminen ja pakkosyöminen on loppunut ja pari ylikilogrammaakin on kintuissa ihan siltä varulta, että niitä jossain vaiheessa tarvis. Laihtuminen on elimistöllekki sen verta rasittavaa, että ko kehitys on tosi hyvä. SCD on sen verta tasapainonen ruokavalio, että laihtuminen ja lihominen pitäs sillä saada hyvin kuriin. 
Kuitenkin sekin taas vie aikaa. Eli jos nyt on liikapaino-onkelmia niin pitemmän tähtäimen hidas laihtuminen on hyvä eli sillon katellaan, että käytetään jugurtissa vaaleensinistä maitoo ja Syödään mielummin jugurttia kuin juustoa. Ja paistamisessa voi korvataan oliiviöljyllä ja leivonnassa kannattaa kokeilla voin jättämistä kokonaan pois taikinasta. Ainakaan muffareissa ja monstereissa ei oo ollu mitään onkelmia voin pois jätössä, pysyvät paremmin kasassa ja ovat matkustuskelposta naposteltavaa. 
Jos taas on toisippäin, käytetään kevyt tai vaikeemmassa tapauksessa kulutus maitoo jugurtinteossa. Jos sekään ei riitä niin 1/3 osa tai puolet tai jopa kokonaan voi korvata maidon kermalla, jos saa suustaan alas niin paksua tavaraa :) Ittelläni ei ollu alkuaikoina mitään onkelmia syödä jugurttia joka oli tehty 1/2 maidosta ja 1/2 kermasta. Voita paistamiseen ja leivontaan, mutta myös sitä oliiviöljyä, koska se alentaa kolesterolia, samoin mantelipitosta tavaraa, sama vaikutus. Eli terveydellisiä näkökohtia ei kannate unohtaa ja mielummin tietty käyttää vaikka rasvasempaa maitoa ja avokadoja, kuin paistaa ruokaansa liikaa. Paistaminen kun voi joillakin myös lisätä oireita. Ja voisilmän voi laittaa kyllä keitettyjen vihannesten päälle tai kukkakaalimuussiin ja suolen takia on hyvä välttää paistettua, niin ettei tule liian usein.
Eli jos suoli on vaurioitunu, ei kannate ihmetellä jos tarvii enempi energiaa ja rasvaakin kuin muut. Ei myöskään tarvi ihmetellä sitä, jos ruuansulatuselimistön sairauden takia aineenvaihdunta on nii pielessä, että paino kasvaa liikaa....tai on aina ollu sitä. Kun suoli alkaa korjaantua, monet muutkin asiat tasottuu ja sillon syömistapa- muutoksilla on juuri ne toivotut muutokset eli saa vähitellen lopetella pakkosyömisen tai pakkosyömättömyyden, josko se siis johtuu lähinnä ruuansulatuskanavan tai siihen välillisesti liittyvien hankaluuksien onkelmista. Ruuansulatusjärjestelmän vaurioituminen vaikuttaa laajasti immeesen terveyteen, mutta ei toki ole kaikkien muiden mahdollisten ittellä olevien sairauksien isä eikä äiti. Eli niiden onkelmien, jotka johtuu suoraan tai välillisesti suoliston epäkunnosta, pitäis poistua vähitellen kunhan SCD alkaa puremaan kunnolla ja suolisto toipumaan.
Siksi rasvan käyttö on onkelmallista asettaa sellaseksi, että se miellyttää kaikkia SCD:tä käyttämään aikovia. Ja kun tähän sörsseliin vielä lisätään se, että rasvaa pidetään epäterveellisenä ja monien mahaoireiden pahentajana, niin aikamoisessa voiristiriidassa ollaan. Systeemi on kuitenkin niin, että laiheliinien rasvat mänöö pönttöön ja vain hitusen elimistö pystyy siitä voi määrästä imeyttämään käyttöönsä. Kun siis näin on pitää melekin syödä paketillinen voita viikossa, että sais etes sen teelusikallisen imeytymään luihinsa...Siksi rasvasuus prosentti on alipainosille oleellinen asia mikä pitää pitää korkeella. Rasva on energiaa, ja sitä on pakko saada riittävästi, muuten on kokoajan uupunut ja tauti iskee paljon helpommin, koska alipainonen ei voi pitää kuntoaankan mimmosessakaan kunnossa, kun hätinä jaksaa sen lusikan nostaa.
Sitten taas on eri juttu, kun SCD alkaa tehota. Siinä vaiheessa rasvapuoliseksi alussa laitettua SCD:tä on syytä keventää ja tehdä suurinpiirtein samat hommat kuin vähärasvasella SCD:llä. Elikkä kun rasvat sitten alkaa imeytyä voita käytetään harvemmin ja oliiviöljyy enemmän. Taas ne joilla on ollu paino-onkelmia toiseen suuntaan, voivat hiukka normalisoida voin käyttöä ja vaihtaa vaikka puolet rasvattomasta kevyt maitoon. Eli loppujen lopuks molempien syömiskulttuuri pitäis normalisoitua. 
Ja vielä sellanen asianhaara, että jos on tiedossa fyysisesti tai muuten erityisen vaativa ajanjakso, niin hunajan ja paistettujen ja palkokasvien määrää kannattee tiputtaa ja jugurtin rasvasuustasoo nostaa. Ja käyttää avokaadoa paljon. Jotta sais tarpeeksi energiaa ja jotta kenties hiukka ylikierroksilla käyvä elimistö ei herkistyisi ja aktivoituisi epätykkääväksi sen mielestä liian hunajan tai muiden mahaa lievästi ärsyttävien ruokien takia. Eli kun stressitaso kasvaa, ruuansietokyky pienenee. Kun taas tiukempi vaihe on ohi, voi hunajaa taas syödä enempi ja palkokasvejakin yms. paljon runsaammin. Mikä ei tietty tarkota sitä, että joku nyt sitten kokonaan jättäis ne pois ruokavaliostaa pelon vuoksi...ne siis on SCD sallittui, mutta määrää on hyvä säädellä stressin mukaan.

FAQ 11. Onko Hedelmissä sakkaroosia?
Suurpahoitteluni kun en oo kerinny vastaan tähän tärkeeseen juttuun aiemmin...Mutta 
siis, joooo, sain siltä kyllä kommentit. Ja homma on niin, että esim ne banskut, jotka on mitattu, eivät muutenkaan olisi SCD sallittuja. Jos ootta huomanneet, niin siinä vaiheessa, kun meille banskut on sopivia, eli kypsiä, niin ne kaupantädin mielestä menee joko ale -koriin tai kompostiin. eli siis ne ruskeet pilkut jokka ei oo mitenkään pilallisia sisältä, vaan siis kypsiä (ei ruskeeta sisällä vielä, jos ovat kolhuitta säilyneet). Mittaukset 
(ne siellä elintarvike www-sivulla) on siis 99,9999% varmuudella tehty SCD-laittomista raaoista banaaneistä. Samoin on banaanin tärkkelyksen kanssa. Tärkkelys pilkkoontuu sokeriksi ja siitä monosakkarideiksi, kun hedelmä KYPSYY. Siis syökee vain kypsiä hedelmiä!!! Tai kypsytelkää niitä pimeessä kaapissa ilman muovipussia jonku aikaa. 
Mitä taas sitten tulee muihin hedelmiin, niin Deborahille (cat) kirjuutin. Hedelmissä on raakana ja puoliraakana *paljonkin* sakkaroosia, mutta on aivan eri juttu, että tuo sakkaroosi on hedelmissä, joissa entsyymit kypsyttää hedelmää sen poiminnan jälkeenkin ja pilkkoo koko ajan niitä mahdollisia tärkkelyksiä ja sokereita pois sallittuun muotoon päin. Eristetty hedelmistä tai juureksista tai muista kasvi-aineista erilleen otettu tärkkelys tai sakkaroosi on se joka ei meille käy. Poikkeuksena on maissi ja riisi ja soija ja peruna ja palsternakka, joissa on kypsinäkin vääränlaisiä hiilihydraatteja koko pulleus täynnään. Samahan on hunajankin suhteen, entsyymit kun kuoloo kuumuuvessa, niin jää ilman kontrolloijia ne hiilihydraatit ja net voi takasin kiteytyä ajan myötä. Siksi me ei siis osteta pastöroitua eli kuumennettua hunajaa, jota siis löytyy Suomessa ainoostaan ulkolaisten hunajien muodossa. 
Mitä sitten kuivattuihin hetelmiin tulee, niin kuten cat tuossa toteaa, niin ne ei välttämättä kaikille passaa siihen alkuun, mutta myöhemmin ja loppujen lopuksi kyllä. Eli kaikkien 
masu ei kestä sitä, että suht raa'at hedelmät on kuivatettu ja niihin on jääny jonkuverran enempi sitä *kypsymätöntä hedelmän sokeria/tärkkelystä*, mitä kypsissä taas ei oo. On siis nähtävissä ero siinä, että kokonaisesta ruuaksitarkotetusta hedelmästä syötynä on todettu tutkimuskissa että SCD:llä olijat kestää niitä paljo paljo paremmin ja sitten taas siitä kokonaisesta kasvista/hedelmästä EROTETTUNA oleva sokeri/tärkkelys, joka on ehdoton no-no SCD:llä. eli kattotte oireksien mukaan....vähän niinko jokku tekee hiivadietin kanssa. Täysin kypsässä hedelmässä on hitusen verran ns scd no-no aineita, mutta koska ne tulee luonnollisessa muodossa hedelmissä, niin sen on todettu olevan sopivaa syötävää SCD:llä. 
Tää on siis hiilihydraattien suhteen MAHDOLISIMMAN optimaalinen ruokavalio eli se mitä suinkin luonnostaan kyetään jättään niistä pitkistä pois on osoittautunut tehokkaimmaksi Spesific Carbonhydrate Dietin suhteen. Se siis on mein taudille parasta lääkettä. 
  
FAQ 12. Mitä tilaatte ravintolassa?
<Hei nyt mie toivoisin vinkkeja kaikilta teilta scdlaisilta, jotka kaytte ravintoloissa joskus syomassa. ite en oo <varsinaisesti viela kayny ulkona syomassa, mut tarkotus ois. joten kertokaa, miten toimitte? tilaatteko <yleesa jotai listalta ehka pienin muutoksin vai pyyatteko aina jotai suoraa ohi listan? luetteletteko mita voitte <syya vai mita ette voi? 
Käytihin viikonvaihteessa Cumuluksessa syömässä perheen kanssa.Tavallisesti teen niin, että tilaan 
lehtipihvin
grillipihvin
tai sisäfile pihvin
ilman katsiketta ja pelkkiä keitettyjä vihanneksia tai salaattia (ilman salaattikastikkeita) Painotan vaan että ei mitään kastikkeita ja perunaa tai riisiä en saa syyä. Hyvin on menny. vain yhesti unohtivat pyynnön ja laittoivat salaattiin kastiketta.
> ymmartaakseni turvallisia ruokalajeja ois esim lehtipihvi, mut enta joku grillattu kala tai kana? liha tokkii...
kana voi olla marinoitu. en oo tilannu. Kalalle oon allerginen. pihviä vaan kehiin. tai sitte kyssyy et onko teillä marinoimatonta kanaa. ja ottaa ja sanoo ettei Curryä sitten. Yleensä ei käsittääkseni käytä valamiita kaupan seoksia vaan omiaan.
> enta mita jalkkaria? marjoja ehka?
alkuruokiin olen vaihtanna siinä vaiheessa. Pinjan simenniä paahdettuna, hunajamelonia, jäävuorisalaattia, oliiveja, tomaattia ja sipulia. Marjat voi olla hyvä, mut mitä syöt sen kanssa? (jos ei oo sokeria) Oisko trooppiset hedelmät kiva?
*** 
Ite oon aina sanonut vaan, että ei soijaa, perunaa, riisiä tai muuta tärkkelystä, sokeria, siirappia, laktoosia eikä mitään viljatuotteita, ei edes gluteenittomia. Onhan siellä joskus ollut sitten maissia sun muuta, mutta nehän on helppo jättää syömättä. Siinä mielessä itekin oon päästänyt niitä helpolla, kun en oo alkanut selittämään siemenistä, tai merilevästä tai valkosipulijauheesta tai currystä, mutta niitä harvemmin niissä pihviruuissakaan on. Ja hyvin on mennyt tähän saakka.
**
Ihan noin minäkin teen.... maustamisessa kokeilla meinaa mennä sormi suuhun, mut useimmilla on jotain yrttimaustetta ja voita ja öljyä saa käyttää ja suolaa (en ole kysynyt mitä suolaa se on, kun en nyt joka päivä syö raflassa). 
Kunhan liha on alkuunsa käsittelemätöntä, niin kaikki sen jälkeen on helppoo. Dennis- nimisessä ravintolassa (ainakin Hesas) marinoinnissa käytetään vain öljyä, kun marinoivat sen itse! Valmiissa ravintolaan tulevissa marinoinneissa käytetään soijaa ja seosmausteita, jotka ei meille sovi!! Tarkistin asian tyttäreltäni kans juuri...
Vihanneksia miettiessä on hyvä jutella vähän aikaa, että selviää, mitä keittiöstä juuri tänään löytyy. Jos ei oo porkkanaa, niin ei passaa hermostuu. Joskus on vain tomaattia, sipulia ja paprikaa... mut usein myös munakoisoo ja kesäkurpitsaa ym. Jo pidenpään dieetillä olleet täydentää raastepöydästä, kun kysyy vaan onko käytetty sokeria, jos on jotain lientä salaatin joukossa.
Jälkiruokana tyydyn pakastemarjoihin tai hedelmmiin, joissa ravintolassa ei useinkaan oo sokeria, koska sokerittomia asiakkaita on pilvin pimein heillä palveltavian. Yleensäkin "ruokarajoitteisia" on nykyään niin, ettei tarvii todellakaan ajatella, et olis jotenkin vaivaksi. Se on ravintolan arkipäivää... ja mehän maksamme siitä palvelusta... mitä vielä jäi....niin, Kreikassa ymmärrettiin hyvin käsite "kuiva punaviini" meikäläiset tarjoilijat eivät... no, kunhan ei tilaa Roseeeta, niin hyvin menee. Joskus oon vaihtanu, jos suuhun tuntuu makeelta, kun olen pyytäny mahdollisimman kuivana... 
Tässä asiassa saat opettaa mua, kun tiedät varmaan enemmän... 
**
vielä lisäystä,,,, et alotan aina sitä, et kysyn marinoimattomana kanaa tai possua! Ne on mielestäni parhaiten sulavaa ja possun rasva käyttäytyy elimistösä aina sulavammin kuin naudan! 
Aamupaloista Kreikan terveisissäni kirjoitinkin... pika-vaihtoehtona missä tahansa, jossa on keittiö, käy esim kinkkumunakas, joka yleensä... ja pyydettynä varsinkin tehdään ihan veteen ja maustetaan toiveiden mukaan. Kinkun tilalla voi olla muutakin ,,, ja sieniä ym. Kasvis-immeisille en osaa sanoo muuta, kuin et tehän osaattekin itse keksiä ja kokki vaan tekee!
Kahvilassa poiketessa otan esim kinkku/juustosämpylän ilman sämpylää! Usein laittavat oikein monta siivua, kun ei kerta leipää tuu! Ja hinnan kohdalla miettivät...."oisko 10 mk liikaa?"
Eihän tää aina oo helppoo... mutta kannattaa ainakin tän hetken (7 kk remissio) kokemusten valossa.
***
minä tilatessa kysyn, että mitä esim.grillipihvin kanssa on lisukkeena ja sitten pyydän poistamaan ne jotka ei käy.
sitten pyydän korvaamaan perunat yms. tuoresalaatilla ilman kastiketta.hyvin menee joka kerta. tuolla grand marinassa tekivät ihan mua varten höyrykypsytettyjä vihanneksia..aivan ihanaa..nammmm jälkkäriksi pyydän hedelmiä tai marjoja ilman sokeria ja joskus kysyvät saako hunajaa laittaa ja hyvää on. niin marinassa sain ison lautasellisen mansikoita,päärynää ja tuoretta ananasta...jos ulla tuut helsinkiin ja haluut syödä hulppeesti niin suosittelen hotel grand marinaa, mutta kaikissa keskustan mestoissa saa hyvää ruokaa kyllä. Anna vaan selkeät ohjeet niin mielellään toteuttavat.
***
Käydään, käydään ravintoloissa. Kursseilla ollessani olen etukäteen tilannut vain pääruoan: marinoimatonta kanaa tai kalaa ja mausteeksi vain suolaa ja pippuria (ovat varmistaneet vielä ennen ruoan valmistamista mitä haluan) lisäksi höyrytettyjä vihanneksia. Alkupalaksi ovat tuoneet salaattilautasen ilman kastiketta ja jälkiruoaksi sokeroimattomia marjoja tai hedelmäsalaattia. On toiminut hyvin kahdella eri kurssilla.
Ystävien kanssa ollaan syöpötelty Helsingin keskustan hyvissä ruokapaikoissa ja tosi hienosti ovat suhtautuneet ruokatoivomuksiini ja ovat itsekin ehdotelleet jotain lisää josko sopisi. Kanaa ja kalaa olen syönyt pääasiassa, koska naudanlihapihvejä söin tosia harvoin ennen ruokavaliotakin.Viinejä en ole vielä uskaltautunut maistamaan.

***
7. Tutkimuksia ja julkaisuja 
Seuraavat tieteelliset artikkelit ja julkaisut ovat englannikielellä. Jos haluat perehtyä tarkemmin siihen miksi SCD on järkevä tapa hoitaa myös autoimmuuneja sairauksia, löydät alla olevat julkaisut lähimmän yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kirjastosta tai kaukolainana. Myös internetin hakukoneita on hyvä käyttää. 
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Backround for SCD and other readings   
The following are valuable sources when inquiring as to the research done regarding the Specific Carbohydrate Diet's effect on patients with Crohn's, Ulcerative Colitis, IBS, Celiac, Lupus, and more. Selected research related to IBD is also kept here. 
About Doctor Haas:
http://www.scdiet.org/7archives/scdceli1.html
"Dr. Sidney Valentine Haas was born in Chicago in 1870, but lived in New York City since he was six years old. He attended the public schools in New York City and subsequently attended City College. After he graduated from college he attended New York University Medical School, earned his M.D., and took graduated studies at Columbia's College of Physicians and Surgeons. At Columbia, Dr. Haas came in contact with some of the finest teachers of that generation, including Dr. Emmett Holt, a remarkable pediatrician, who influenced Dr. Haas to enter the field of pediatrics. Dr. Haas interned at Mount Sinai Hospital and became a well-known New York pediatrician, as well as the attending hysician and consultant at some of the city's largest hospitals. Since that time he also became famous as one of the most original thinkers in modern pediatrics. He authored many important papers on a variety of subjects, but his outstanding contribution was on the subject of an effective dietary treatment for celiac disease.
For over fifty years, research had shown that the elimination of carbohydrates brought about dramatic improvement in the condition known as celiac disease today. However, there was a need for some tolerable carbohydrate in the diet of these children. Dr. Haas was interested in learning if some form of carbohydrate could be added to the diet to hasten recovery and provide a more varied and nutritious diet. He had noted reports throughout the years whereby children with severe diarrhea had done very well on banana flour (made of 70% ripe banana) and plantain meal. He soon discovered that celiacs could tolerate this carbohydrate and, more than that, the banana could be fed in large quantities with beneficial effects. He further experimented with carbohydrate containing fruits and some vegetables and found that they, too, could be tolerated and celiac patients could regain health on a far more varied diet than just protein and fat.
During the next few years, Dr. Haas treated over 600 cases of celiac disease with his Specific Carbohydrate Diet, maintaining his patients on it for at lease twelve months, and found that the prognosis of celiac disease was excellent. "There is complete recovery with no relapses, no deaths, no crisis, no pulmonary involvement and no stunting of growth."
In 1951, Dr. Haas, together with his son, Dr, Merrill P. Haas, published The Management of Celiac Disease (J.B. Lippincot Company, Philadelphia), the most comprehensive medical text that had ever been written on celiac disease. With 670 references to published research, the book described celiac disease more completely than had ever been done before.

Dr. Haas died on November 30, 1964, at the age of 94. His obituary was printed in all leading New York City newspapers, including The New York Times, and in Time magazine, he was described as a "pioneer in pediatrics," and an "honored pediatrician." "
Have the book out on inter-library loan.
PubMed, a public medical resource, contains several articles about diet and IBD. One such article describes the risks associated with the frequent intake of rice, bread, and green tea. You may this link to access a search dialog window of PubMed.
The SCD has been shown to help in other auto-immune diseases, including lupus.

What is IBD? What is Crohn's Disease?   
Read a tradtional description of IBD, comparing Crohn's Disease and Ulcerative Colitis. Read a traditional description of Crohn's Disease and its treatments. 
University of Illinois research supports SCD   
Research from nutrional scientists at the University of Illinois is published in the two papers related to diet and IBD.    
Italian research supports SCD   
Research at the University of Bologna, Italy indicates dietary habits as risk factors for inflammatory bowel disease.   
Conduct your own research on the National Library of Medicine   
MedLine is the world's largest medical library and is formally known as the United States National Library of Medicine. While they are mainstream and mostly traditional, the NIH has a very useful Search option so you can continue your research into IBD.  
PubMed, a public medical resource, contains several articles about diet and IBD. One such article describes the risks associated with the frequent intake of rice, bread, and green tea. You may this link to access a search dialog window of PubMed. 
Lupus   
The SCD has been shown to help in other auto-immune diseases, including lupus.    

Science Magazine   
Science magazine contains a lot of research regarding immunodeficiency and bacterial causes of IBD. A free account will give you plenty of article summaries; a paid account will give you even more.   

8. Ruokavalion aloittaminen  
SCD:lle siirtyminen aloitetaan IntroDiet -aloitusruokavaliolla. Jos sinulla on oireita ruokavaliota aloittaessasi, pysy aloitusruokavaliolla 5 päivää, muulloin 2-3 päivää. Jogurttia voit syödä huoletta, jos se ei lisää oireita. Ensimmäisenä ruokavalioon lisätään keitettyjä vihanneksia ja kypsää (ruskeapilkkuisia) banaania sekä keitettyjä hedelmiä. Ota käyttöön muut SCD -ruuat yksi kerrallaan, jotta voit nähdä mikä elimistöllesi sopii. Jos jokin ruoka-aine ei sovi, mutta et ole sille myöskään allerginen, kannattaa kokeilla ko. ruokaa uudelleen muutaman päivän kuluttua. Kun suoli rauhoittuu, se sietää paremmin ruokia. Muista seuraavat poikkeukset:
- Vältä kananmunia sekä kaalinsukuisia vihanneksia ja palkokasveja, silloin kun on ripulia
- Muffinsseja ja mantelijauhoja voi kokeilla jo silloin, kun merkittävää oireiden vähenemistä ei vielä ole tapahtunut
- Seesaminsiemeniä on vältettävä ennen 3kk SCD -ikää, jauhettuna hieman aikaisemmin (muita siemeniä ei lainkaan, paitsi sinapinsiemeniä ja pinjansiemeniä). Kuivattuja palkokasveja (liotettuna 12h) voidaan käyttää 3kk SCD -iästä lähtien.
- Vihanneksia, juureksia ja hedelmiä saa nauttia raakana vasta kun oireet ovat helpottaneet
- Paahdettuja kokonaisia pähkinöitä 6kk SCD -iässä
- Kookosmaitoa ja mantelimaitoa 6kk SCD -iässä 
- Hunajan käyttömäärät riippuvat oireiden ja stressin määrästä, kun oireita on paljon, suositellaan käyttämään hunajaa vain hieman, mutta jos oireita ei ole ja stressitaso on alhainen, hunajaa voi käyttää niin paljon kuin haluaa. Hunajan tulee olla kotimaista, koska ulkomaisesta hunajasta ole varmuutta onko se iskukuumennettua (jolloin sen entsyymit ovat tuhoutuneet). Jos hunaja on pastöroitua, ei voida taata onko hunaja kiinteytynyt myös muiksi sokereiksi kuin monosakkarideiksi, siksi suositellaan käytettäväksi suomalaisten mehiläishoitajien tuottamaa hunajaa. Hunajaan ei saa myöskään olla lisättynä siitepölyä (alkuvaiheessa).
   
IntroDiet -SCD:n aloitusruokavalio 
Intron kesto 2-3 päivää, mutta jos sinulla on veriripulia, ripulia, kipuja tai muita oireita, silloin intron kesto on 5 päivää, jonka jälkeen otetaan käyttöön muita sallittuja ruokia, yksi kerrallaan, oireita tarkkaillen. Intron aikana seuraavat elintarvikkeet ovat sallittuja:
*Kotitekoista SCD-jogurttia. Kaveriksi keitetty tai mikrotettu banaani tai omena, jotka ovat soseutettuina hyviä makeuttajia.
*Rypäle tuoremehua (100%, ei sokeria) tai hyvin laimeaa sitruuna- tai greippitäysmehua, johon ei ole lisätty sokeria (itsetehty mehu on turvallisinta). Korkeintaan kolme sitruuna puserrusta juomalasiin (jos juoma on liian väkevää, maha alkaa kapinoida). 
* Kiisseliä tai hyytelöä sellaisista (siivilöidyístä) marjoista tai mehusta, joihin ei ole lisätty sokeria. Hyytelöimisaineena on käytettävä liivatetta. 
* Kotitekoinen kanakeitto, jossa keitettyä porkkanaa ja kanaa, lisäksi suolaa ja voita. Myöhemmin paistijauhelihaa paistettuna ja tehosekoittimella murskattuna. Erittäin huonokuntoisille sekä kana että porkkana murskattuna ja käytä vaan keitettyjä kananmunia, ei paistettuja. (neljästi päivässä). Elimistölle kana on helpoin sulatella (liha sulaa mahahappokäsittelyn ja sen jälkeen mätänemisen kautta ruuansulatuselimistössä). 
* Keitettyä kalaa tai naudanlihaa. Näistä voi myös laittaa yllä olevaa keittoa, vaihtaen kana kalaan tai loppu intron aikana naudan lihaan. Kevyiten sulava on kana. Välttämättä muuta lihaa, kuin kanaa, ei koko introlla tarvita. Seuraavaksi helpoin elimistölle on kala. Naudan lihaa keitettynä kannattaa kokeilla vasta intron viimeisenä päivänä.
* Sitruunatonta juustokakkua, johon ohje kirjan sivulla (Breaking the Vicious Cycle) 104 tai http://www.scdiet.org nettiosoitteessa. 
*Kananmunat (näiden kanssa useilla ollut ongelmia, ei ehkä järkevää käyttää introlla laisinkaan) keitettynä, kokkelina veteen tehtynä, jos paljon oireita suositellaan pieniä määriä ja mieluiten keitettynä, ei paistettuna.
   
Kielletyt / sallitut lista 
Kielletyt SCD -ruokavaliossa: 
Sallitut SCD-ruokavaliossa: 
Hunaja, hedelmät (kaikki paitsi säilykkeet, kuivatut käy, jos ei sokeria lisätty), vihannekset (paitsi maissi, palsternakka, peruna ja riisi, jotka kiellettyjä), tomaatti (tomaattisäilykkeet ei käy), parsa, parsakaali, kukkakaali, artisokka, punajuuri, lanttu, nauris, ruusukaali, kyssäkaali, kaali, porkkana, selleri, kurkku, munakoiso, kesäkurpitsa, kurpitsa, raparperi, paprikat, sinapinsiemenjauhe (tarkista ettei sisällä vehnäjauhoja tai muuta kiellettyä), valkosipuli (valkosipulijauhe ei käy, sis. tärkkelystä), sipuli (sipulituotteet ovat kiellettyjä jauheena, mausteseoksissa, pulverina ja valmiiksi kuivattuna), salaatti (ja muut salaatit myös), pinaatti, nokkonen, herkkusienet ja kaikki muutkin sienet, vesikrassi, papuja, linssejä, herneitä, pähkinät (suolatut ja paahdetut käy, ei mausteseoksissa!), raaka cashewpähkinä, kuorelliset pähkinät, kuten manteli, saksanpähkinä, kastanja, hasselpähkinät, pekaanipähkinät, luonnonmukainen pähkinävoi, vahapapu, valkoinen pieni papu, tarhapapu, ”jauhoista” manteli- ja pähkinäjauhot ovat sallittuja, kaikki liha (marinoimaton käy), sisäelimet (maksa, munuaiset jne.), kananmuna (ja muiden lintujen munat myös), kala, äyriäiset, muut meren elävät. Sallittuja juustoja ovat: Edam, Emmentaalit, Colby, Gorgonzola, Gouda, Havarti, Cheddar, Silton, Romano, Roguefort, Port du Salut, Parmesan (johon ei lisätty maitovalmisteita), Muenster, Montrey Jack, Limburger, Cambert, Brick, Sinihomejuusto (kypsä), Asiago, kaikki italialaiset kovat juustot cheddar –juusto (ei erikseen yksittäispakatut käy, niissä usein tärkkelystä yms.), kovat juustot, havarti -juusto, kotitekonen SCD-jogurtti (jota on pidetty jogurttikoneessa 24 h tai uunissa, jossa tavallisen uunilampun tilalle on laitettu lamppu (60w) päällä, ja uunin , jossa vain valo siis palaa ja itse 'lämpö' on pois päältä 24h), hedelmät (säilötyt ei käy), marjat (ei sokeria), mantelit, oliiviöljy, soijapapu öljy ja muut kasvisöljyt, voi (Hyla-voi ja tavallinen yhtä OK, laktoosin suhteen ero on tuskin havaittava), SCD –sinappi (itse tehty), sokerittomat täystuoremehut (100%), , sakariini (tämä on apteekkitavara, ei sama kuin sakkariini tai sakkaroosi, jotka kiellettyjä), kaikki etikat, liivate, maissiöljy, kookosmaito, kookos, kookosöljy, laiha tee, laiha kahvi, kuiva punaviini, kuiva valkoviini, Mausteista käy kaikki yksittäiset mausteet paitsi EI: Curry, sipuli ja valkosipuli -jauhe sekä kaupalliset mausteseokset kuten: kanamauste, grillimauste, jauheliharuokamauste, pitsamauste yms. 
Kielletty SCD-ruokavaliossa: 
Sokeri, tumma- ja vaalea siirappi, sakkaroosi, sukroosi, sakkariini, maltodextriini, xylitoli, aspartaami, maltoosi, diabeetikkojen makeutusaineet yleensä, mannitoli, sorbitoli, vaniliinisokeri, melassi, elintarvikemelassi, vaahterasiirappi, vaaleasiirappi, koivunmahla, sokerihuurrute, tomusokeri, maissisiirappi, fruktoosi (kaikki makeutusaineet kiellettyjä, paitsi kotimainen hunaja), Makkarat ja nakit (paitsi vatajan luonnonsuolilenkki ja luonnonsuolinakit, myös jotkin A-luokan makkarat saattavat käydä.Tutki etiketti.) kiellettyjä. Varo maustettuja kinkkuja, ne sisältävät usein laktoosia tai sokeria ja tärkkelystä. Leikkeleistä käy Kytösavun meetvursti. viljoista tehdyt jauhot, vehnä, vehnän alkio, ohra, kaura, ruis, idut, riisi, korppujauhot, perunajauho, maissijauho, gluteiinittomat jauhot (jauhoista manteli- ja pähkinäjauhot/pulverit ovat sallittuja), soija, ”eksoottisemmat” viljat: tattari, hirssi (kaikki muut samantapaiset), kahviherne, pavunidut, soijapavut, mungopavut, fababeans, garbanzobeans, peruna, jamssi, maissi, palsternakka, merilevä, agar, karrageeni (irlanninlevä), tölkkiliha, säilötyt tölkkivihannekset, maito (paitsi SCD-jugurtin tekoon), kerma (paitsi SCD-jugurtin tekoon), entsyymi pilkotut maidot, maitojauhe. Kiellettyjä juustoja ovat: Mozzarella, Ricotta, raejuusto, Hyla-raejuusto, kermajuusto, prosessoidut juustovalmisteet, juustolevitteet, sulatejuustot, FETA, Gjetost, Gruyere, Neufchatel, yksittäispakatut juustoviipaleet sekä karamellisoidut ruskeat juustot, kevyt -juustot (alhainen rasvaprosentti, lisätty kiellettyjä aineita), raejuusto, fetajuusto, juustolevitteet, sulatejuustot, margariini (paitsi voimariini), kaupallinen jogurtti (maustamaton kaupallinen jugurtti on sallittu vain SCD -jogurtin siemeneksi, ei syötäväksi), piimä, maitorahka, Hyla-tuotteet (poikkeus Hyla-voi), vähälaktoosiset jogurtit, entsyymikäsitellyt maitotuotteet, laktoosinkäsittelyyn tehdyt pillerit ja LHM –maito, laktoositon maitojuoma(entsyymikäsittelyn takia), leipä, makaroni, leivonnaiset, pasta, aamumurot, cornflakesit, mysli, kaupallinen majoneesi, kaikki kaupalliset jäätelöt, suklaa, johanneksenleipäpuun hedelmä, lihaliemi- / kasvisliemikuutiot, leivinjauhe, Mausteseokset ei käy (yksittäiset mausteet käy paitsi ei: curryjauhetta ja valkosipuli- tai sipulijauhetta sekä ei käy myöskään kaupalliset mausteseokset kuten: kanamauste, grillimauste, jauheliharuokamauste, pitsamauste yms.), herajauhe, hera, kaupallinen ketsuppi, stevia, pikakahvi tai pikatee, fructooligosakkariidituotteet, kaakaojauheet/-valmisteet, aloevera -tuotteet, psyllium-jauhe, tärkkelys, agaragar, pektiini, poronsarvenjauhe, arrow, tapioga, sago, cous-cous, laktoosi, kaikki makeutusaineet (paitsi hunaja ja hedelmät) ja siemenet (3kk SCD -iässä seesaminsiemenet sallittuja).
Näitä sovelletaan siten, että keilletyt -listan ruokia ei sisällytetä ruokavalioon, riippumatta siitä ovatko ne aiheuttaneet ennen oireita vaiko eivät. Saliitut siltan kanssa menetellään kokeillen ja ne ruoka-aineet, jotka eivät sovi, jätetään pois. Eli jos olet allerginen jollekkin sallitut -listalla olevalle ruualle, se jätetään automaattisesti pois ruokavaliolta. 

SCD - tarkistuslista ruoka-aineittain  
1. Proteiinit:
liha, kala ja kana sallittuja, samoin sisäelimet. 
Korppujauhoilla päällystetyt tuotteet ovat kiellettyjä. Makkarat ja nakit (paitsi vatajan luonnonsuolilenkki ja luonnonsuolinakit, myös jotkin A-luokan makkarat saattavat käydä.Tutki etiketti.) kiellettyjä. Varo maustettuja kinkkuja, ne sisältävät usein laktoosia tai sokeria ja tärkkelystä. Kaupan marinadeissa on paljon kiellettyjä aineita, tee omat SCD-marinadit.
Merenelävät ovat sallittuja ( paitsi merilevä sekä agar-agar on kielletty)
Kalasäilykkeet ovat sallittuja (vedessä tai öljyssä, ei tomattisoseessa) paistettuna, grillattuna (SCD -grillikastikkeessa), suolalla savustettuna, kuivattuna, keitettynä, raakana tai suolattuna. Kuitenkin säilykekalan oltava ilman kaupallista marinadia tai liemikuutioita, sekä ilman curryjauhetta ja valkosipuli- tai sipulijauhetta.
Kananmunat ja muut lintujen munat ovat sallittuja. Kakkupohjaa tehdessä vain valkuaiset ovat hyviä käyttää (tiivimpi taikina). Jäätelöön käytetään keltuaista. Keitetyt kananmunat voi säilyttää jääkaapissa ja hotkaista pikkunälkään. Jos haluat munattoman vaihtoehdon, käytä itse tehtyä hedelmäsosetta kananmunan tilalla. Kananmunien kanssa leivonnassa käytetään hunajaa sokerin tilalla. Koska hunaja on löysempää kuin sokeri, käytetään sitä leivonnassa hieman pienempiä määriä kuin sokeria (1/4 - 1/3 osa vähemmän). Paistettujen kananmunien kanssa on syytä noudattaa varovaisuutta, jos on ripulia.
Sallittuja juustoja ovat: 
Edam, Emmentaalit, Colby, Gorgonzola, Gouda, Havarti, Cheddar, Silton, Romano, Roguefort, Port du Salut, Parmesan (johon ei lisätty maitovalmisteita), Muenster, Montrey Jack, Limburger, Cambert, Brick, Sinihomejuusto (kypsä), Asiago, kaikki italialaiset kovat juustot, kuiva Dry Curd Cottage Cheese (=DCCC ei saatavilla Euroopassa, mutta voit kuivata jugurtista vastaavaa, ohje resepteissä). 
Kiellettyjä juustoja ovat: 
Ricotta, Mozzarella, raejuusto, Hyla-raejuusto, kermajuusto, prosessoidut juustovalmisteet, juustolevitteet, sulatejuustot, FETA, Gjetost, Gruyere, Neufchatel, yksittäispakatut juustoviipaleet sekä karamellisoidut ruskeat juustot.
Sallittujen juustojen lisäksi kotitekoinen SCD -jugurtti on sallittu dieetin (Intro) alusta alkaen. Sallittuja on myös kotitekoinen SCD -maitorahka(jugurtti), SCD -jäätelö, kookosmaito ja mantelimaito (6kk:n SCD -iässä). 
Maustamaton kaupallinen jugurtti on sallittu vain SCD -jogurtin siemeneksi, ei syötäväksi. Kiellettyjä on alle 24h fermentoitu (haudutettu), alle 37 asteen tai yli 47 asteen lämmössä pidetty 24h SCD -jugurtti. Kiellettyjä tuotteita ovat myös heravalmisteet, herajuomat, juustolevitteet, maitojauheet, HYLA -tuotteet, asidofilustuotteet, gefilustuotteet (muut paitsi kapselit ja jugurtin siemenenä käytettävä gefilus jugurtti), kerma, nestemäiset maitotuotteet, vähälaktoosiset jogurtit, entsyymikäsitellyt maitotuotteet, laktoosinkäsittelyyn tehdyt pillerit ja LHM -maito.
2. Rasvat: 
Voin käyttö sallittu, margariinit (paitsi, että voimariini on sallittu) ja muut levitteet kiellettyjä. Jos haluat tehdä omaa SCD-margariinia, sekoita voita ja auringonkukkaöljyä/oliiviöljyä sopivassa suhteessa keskenään ja säilytä jääkaapissa. Kaikki ruokaöljyt ovat sallittuja, soijaöljykin (muut soijatuotteet kiellettyjä) ja maissiöljy. Suositeltavin terveyden kannalta on kylmäpuristettu oliiviöljy.
3. Vihannekset (hiilihydraatteja): 
Sallittuja ovat sipuli ja valkosipuli tuoreena, paistettuna ja keitettynä. Sipulit ovat kiellettyjä jauheena, mausteseoksissa, pulverina ja valmiiksi kuivattuna. Varo valkosipulin liikakäyttöä, sillä se voi etenkin raakana syötynä ärsyttää suolta. Sallittuja ovat myös ranskalainen artisokka (Jerusalemin artisokka on kielletty) parsa, punajuuri, persilja, ruusukaali, kaali, (lehtisalaatti, lehtikaali, kyssäkaali ja parsakaali) purjo, selleri, porkkana, nauris, lanttu, kurkut, munakoiso, kurpitsat, paprikat (tulisia paprikoita ei suositella ainakaan dieetin alkuvaiheessa), pinaatti, nokkonen, tomaatti (lisäaineeton kaupallinen tomaattimehu ja omatekoinen ketsuppi ovat sallittuja, muttei tomaattipyre, tomaattisose tölkissä, tomaattipasta, tomaattikastike eikä muutkaan kaupalliset tomaattivalmisteet.) Sallittuja on vesikrassi, vehnänruohomehu (jos kasvatat versoa pidemmäksi, muutoin kaikki viljat kiellettyjä), raparperi, oliivit, tillipikkelssit (ilman sokeria), kukkakaali, linssit (12 tuntia liotettuina ja keitettyinä pehmeäksi. Käsittele samoin pavut ja kuivatut herneet), herneet sallittuja ja pavuista sallittuja: pienet valkoiset pavut, vahapavut ja tarhapavut.
Jauhoista manteli- ja pähkinäjauhot ovat sallittuja. Papujauho myös sallittu, jonka valmistus tapahtuu seuraavasti: liuota papuja 12 h, keitä 2 h, kuivata vuorokausi ja sen jälkeen jauhata luontaistuotekaupassa tai kahvimyllyllä jauhoksi. Papujauhetta voi käyttää mantelijauhon joukossa (vähentäen mantelijauheen kallista hintaa). Mantelijauhetta on saatavissa kaupan maustehyllyiltä tai suurena yhteystilauksena ulkomailta. Suvilta voi SCD-ringissä olijat tilata mantelijauhoja (osoitetta ei anneta ringin ulkopuolelle). Jauhoista valmistetut tuotteet, kuten makaroni, spagetti ja lasagne kiellettyjä. Samoin maissijauhoista, perunajauhoista, soijajauhoista tai riisijauhoista valmistetut tuotteet kiellettyjä.
Kiellettyjä ovat johanneksenleipäpuutuotteet (carob), viljat, murot, pastat, makaronit, riisivalmisteet, eksoottiset viljat, cous-cous, pellavansiemenet (pellavansiemenlima sallittu), pellavansiemenjauho, riisijauho, soijavalmisteet, muut kuin sallitut pavut, arrowjuuri-tärkkelys, tapioca-tärkkelys, sago-tärkkelys, pussikeitot, valmiskeitot, kastikkeet ja kiellettyjä ovat myös kaikki eksoottiset viljat ja useimmista (paitsi ei sinapinsiemen, eikä seesaminsiemen) siemenistä jauhettu jauho.
Pellavansiemenet ovat limaa lukuunottamatta kiellettyjä. Myös muut siemenet on kiellettyjä (idätettyinäkin kiellettyjä, ellei käytetä vain vihreää pitkäksikasvanutta kasviosaa) ennen kolmen kk SCD-ikää. Sinapinsiemenjauhe mausteena ja sinapissa käy. 3 kk iästä lähtien seesaminsiemen jauhettuna käy, (jos dieettiläisellä on ollut ripulia, Halvaa ei suositella). Kaakao- ja aloevera -tuotteet on kielletty kaikissa muodoissa. Pinjansiemeniä voi syödä 6kk iän jälkeen paahdettuna, kuten pähkinöitä. Vältä kokonaisten siementen syömistä (ei koske marjojen pieniä siemeniä) ennen 6 kk SCD-ikää.
4. Sienet: 
Sallittuja hyvin pureskeltuna, eivät ole sallittuja Intron aikana, eivätkä aivan alkuvaiheessa. Eivät trehaloosin (sienensokeri) vuoksi sovi kaikille.
5. Hedelmät (hiilihydraatteja)
Sallittuja ovat kuivatut, tuoreet, keitetyt, soseutetut ja kokonaiset tölkkihedelmät omassa liemessään ilman sokeria. Kiellettyjä on kuivattu banaani (sisältää tärkkelystä, itsekuivattu banaani sallittua!), raaka banaani (vain ruskeapilkullinen sallittu). Sallittua myös omena, avocado, aprikoosi, kaikki marjat (jos ei sisällä sokeria eikä hyytelöimisaineita), tuoreet kirsikat, tuore kookos ja kookosmaito (tosin vasta 6kk:n SCD -iässä), kuivattua kookoshiutaletta voi syödä heti kun oireet alkaa helpottaa, rypäleet, rusinat (mielellään tummat rusinat käsittelyn jälkeen: liota kuumassa vedessä ja 10 min aikana kaada kolme kertaa vesi pois. Laita kylmää vettä päälle, ota vesi pois ja laita lautaselle kuivumaan. Tällä käsittelyllä lähtee pois suurin osa torjunta aineista). Sallittuja ovat myös kiwi, eksoottiset hedelmät, lime-hedelmä, sitruuna (varovasti käytettynä), mangot, melonit, nektariinit, persikka, päärynä, ananas (tuoreena tai säilöttynä omassa liemessä), luumut (varo liikakäyttöä), taatelit (mieluiten kalifornialaiset, toisiinsa liimautumattomat, muutoin epäiltävä siirapin tai muun sokerin käyttöä). Vältä sulfalla tai rikkihapolla säilöttyjä kuivattuja hedelmiä. Kiellettyjä: kaupallinen ketsuppi ja tomaattia sisältävät säilykkeet, sis. noin 40% sokeria.
6. Pähkinät: 
Sallittuja ovat mantelit, pähkinät ja kastanjat. Kiellettyjä ovat pähkinät, ovat maustesuolaseoksissa, kuorrutettuja tai kuorellisina paahdettuja (paahtamiseen käytetty yleensä tärkkelystä, suolallapaahdetut sen sijaan sallittuja). Kokonaiset pähkinät suolalla paahdettuna sallittuja 6kk:n SCD -ikäisenä. Maapähkinävoi ja muut paahdetut pähkinätahnat sallittuja 6kk SCD -iällä. Siivilöityä maapähkinätahnaa voi käyttää varoen ja pieninä kerta-annoksina heti kun ripuli poissa. Kokonainen manteli on sallittu vasta kun ripuli on hellittänyt, siihen saakka on käytettävä mantelijauhoa, mikäli se ei aiheuta oireita. Mausteseoksella maustetut pähkinät eivät sallittuja. Pähkinät voivat olla joillekkin allergisoivia, eli niitä on käytettävä varoen.
7. Mausteet: 
Mausteet ovat sallittuja, lukuunottamatta pitsamaustetta, curryjauhetta, valkosipulijauhetta ja sipulijauhetta. Älä käytä valmiita mausteseoksia (jauhelihamauste, aromisuola jne.). Vältä kovaa maustamista, varsinkin ensimmäisen kolmen dieettikuukauden aikana. Tee itse sinappia, majoneesia, grillikastiketta, ketsuppia ja omia maustesekoituksia erillisistä mausteista. Kaikki kaupalliset marinadit kiellettyjä! Tee omat SCD-marinadit reseptien mukaan. Kasvisliemikuutiot/jauheet kiellettyjä, käytä lipstikka-maustetta ja pippureita maustamiseen tai oikeita makua antavia juureksia liemen valmistamiseen. Käytä ruokasuolaa (jodia lisätty) tai merisuolaa, mutta vältä pansuolan käyttöä (sis. kiellettyjä aineita vähässä määrin), ellei lääkäri ole nimenomaan määrännyt sinua käyttämään pansuolaa.
8. Etikat:
Sokerittomat etikat (viinaetikka, etikka, valkoviinietikka, punaviinietikka, balsamietikka, omenaviinietikka) ovat sallittuja. Gourmet-tyyliset etikat puolestaan kiellettyjä.
9. Hyytelöiminen: 
Maustamaton liivate on sallittu hyytelöimiseen, vanukkaisiin ja kiisseleihin. Muut hyytelöimisaineet ovat kiellettyjä. Kiellettyjä on pektiini, maissi- ja perunajauhot, ja muut suurustamisjauheet. Suurustamiseen käy liivatteen lisäksi kypsät soseutetut vihannekset ja hedelmät. Pektiini ei ole sallitty hyytelöimisaine. Ei myöskään agar-agar. 
10. Kohotusaineena: 
Ruokasoodan käyttö on sallittu. Leivinjauhe ja hiiva, myös kuivahiiva ja poronsarvenjauhe kiellettyjä.
11. Makeutusaineet (hiilihydraatteja): 
Hunaja on sallittu, suositeltavaa on kotimaisen hunajan käyttö, koska ulkomaiset hunajat on usein pastöroitu tai kuumennettu siten, että entsyymit ovat kuolleet. (Entsyymit varmistavat sen, ettei hunajassa kiteydy muita kuin monosakkaridi-molekyylejä). Kotikäyttöön ei suositella fruktoosia, glukoosia ja rypälesokeria, koska ne ovat kalliita, ja ei täydellä varmuudella sisällä ainoastaan monosakkarideja, siksi näitä makeuttajia ei saisi olla syömissäsi esivalmistetuissa/valmistuotteissakaan.
Kiellettyjä makeutusaineita ovat siirapit (paitsi omatekoinen rypäle tai muu tuoremehusta tehty siirappi), xylitoli, aspartaami, diabeetikkojen makeutusaineet, mannitoli, sorbitoli, vaniliinisokeri, melassi, vaahterasiirappi, vaaleasiirappi, sokerihuurrute, sakkaroosi (ei hedelmissä oleva, vaan irto sellainen), sokeria sisältävät valmisteet, karkit, purukumit, maltoosi, aspartaami ja kaikki keinotekoiset makeuttajat, (myös diabeetikoille sopiviksi ilmoitetut tuotteet) ovat kiellettyjä. Xylitolipurukumia ei suositella, koska siitä liukenee huomattava määrä sokeria elimistöön. 
Sokerivalmisteet, joita myydään ruoka- tai luontaistuotekaupoissa ovat harvoin täydellisesti sitä, mitä pakkauksessa sanotaan; ne sisältävät yleensä jäänteitä SCD -dieettiin kuulumattomista sokereista. Sakariini on periaatteessa sallittu, mutta sen aiheuttamien terveyshaittojen vuoksi sen käyttö ei ole suositeltavaa. 
Apteekin fruktoosi, glukoosi ja rypälesokeri ovat 100% puhdasta ja niitä on mahdollista käyttää, mutta niiden hinta on korkea. Varmista apteekista, että heillä myynnissä olevat tuotteet ovat puhtaampia kuin kaupassa myynnissä olevat hedelmäsokerit. Jolleivät varmista, älä käytä. Glukoosia sisältävää pekonia voi syödä rapeaksi paistettuna korkeintaan 1 kerran viikossa. (Suklaa, karamellit, jäätelö ja purukumi no-no, valmista itsellesi SCD-karamelleja ja jäätelöä.)
Pese hampaasi usein ja varo nielemästä hammastahnaa (sis. kiellettyjä sokereita)!
12. Juomat: 
Laiha tee ja laiha kahvi ovat sallittuja, samoin erittäin kuivat punaviinit ja valkoviini (jos ei sokeripitoisuudesta prosenttimerkintää, silloin viini on kuivaa…Turvallisin valinta on espanjalainen punaviini). Makeuta juomat hunajalla tai sakariinilla, jota saa tabletteina apteekista (murskaa tabletit). Sakariinin suurimittaista käyttöä ei suositella (täysin keinotekoinen makeutusaine, joka ei pilkkoonnu eikä sula, tulee virtsan mukana sellaisenaan ulos ja voi siksi aiheuttaa virtsateiden ongelmia). 
Omenatuoremehut saattavat aiheuttaa ongelmia (ovat sallittuja, mutta varauksella), nauti mieluummin sokeritonta omenasiideriä tai päärynäsiideriä. Monet omenatuoremehua tekevät tehtaat lisäävät määräyksistä välittämättä sokeria, vaikkei sitä merkitä etikettiin. Appelsiinituoremehu on sallittu, mutta jos sinulla on ripulia, vältä sen juomista aamulla, sillä appelsiinituoremehulla voi olla samanlainen laksatiivinen vaikutus kuin sitruuna-, lime-, tai greippimehulla. Sodium Benzoate, C-vitamiinilisä, sitruunahappo on sallittu mehuissa.
Purkkituoremehut (lukuunottamatta appelsiini), voivat aiheuttaa ongelmia. Purista mehusi mieluiten suoraan hedelmistä ja marjoista. Sakkariini ja hunaja ovat mehujen sallittuja makeuttajia. Tee itse mehujäät. Rypälemehu on sallittua tummana ja vaaleana, jo Introlla. Vältä pakastettuja mehuja, sokeria on lisätty niihin usein.
Kiellettyjä juomia ovat pikatee, pikakahvi, kahvinkorvikkeet ja liukenevat teevalmisteet (esim .nescafe sitruunatee ja yrttiteerakeet). Vältä muita yrttiteelaatuja kuin piparminttuteetä ja itse valmistamaasi inkivääriteetä (kaada kiehuvaa vettä inkiväärijuuren palasten päälle ja anna hautua 10 min). Sallittuja ovat pussiteet, jotka eivät ole varsinaisesti yrttiteetä (yrttiteellä yleensä aineenvaihduntaa kiihdyttäviä ominaisuuksia, mikä ei ole suotavaa). Kaakao, erikoiskahvit. Olut, kaupalliset virvoitus- ja sporttijuomat, valmiit sokerimehut ovat kiellettyjä. Kaupallinen sokeriton omenasiideri sen sijaan on sallittu. Sherry, brandy, liköörit ja konjakki ovat kiellettyjä. Todella harvoin (pakolliset juhlatilaisuudet) on sallittu ginin, ruisviskin (rye), scotchin, bourbonin ja vodkan käyttö. Alkoholin humaltumishakuinen käyttö ei ole suotavaa.
13. Lääkärin määräämä lääkitys:
Jos joudut läpikäymään pitkiä antibioottikuureja suositellaan käytettäväksi laktoosittomia maitohappokapseleita tai hapankaalivalmisteita. Jos läpikäyt pitkiä kortisonikuureja tai kortisonia on jatkuvana lääkityksenä, on käytettävä lisäksi foolihappo+B12+B6 -pillereitä (1 päivässä vuoden ajan kortisonikuurin jälkeen). Varmista, ettei lääkkeesi sisällä sokeria, laktoosia tai tärkkelystä, käytä niitä ainoastaan sen aikaa kunnes saat lääkäriltäsi korvaavan lääkkeen ilman kiellettyjä aineosia. Jos korvaavia lääkkeitä ei ole, käytä lääkettä silti, koska kiellettyjen aineiden määrät lääkkeissä ovat hyvin pieniä. Lääkkeissä saa olla fruktoosia, rypälesokeria (eli dextroosia) ja glukoosia. Omaan käyttöön fruktoosia ym. sokereita ei kannata ottaa, sillä maito- ja luontaistuotekaupan tuotteet sisältävät vääränlaisiakin sokereita, vaikka etiketissä luvataan 100%:sta. Apteekista ostettuna ko. sokerit ovat todella kalliita. Lääkkeissä ei saa olla siirappia eikä Fruktoosico-sakkaridituotteita (FOS eli inuliini). Valintatilanteissa ota mieluummin laktoosia kuin FOS:a sisältävä lääke.
14. Muu elämä: 
Huolehdi, että saat riittävästi unta ja liikuntaa (erityisesti uinti, kävely ja pyöräily ovat suotavia). Syö ruoka rauhallisesti ja hyvin pureskellen. Vältä stressiä ja hoida eripuraiset ihmissuhteet kuntoon.
Jotta SCD tehoaa toivotulla tavalla, kaikki kielletyiksi mainitut on jätettävä pois,. Ainoastaan silloin, kun henkilö tarvitsee välttämättä esim. vitamiineja, joissa on kiellettyjä aineita, on niiden käyttö perusteltu (lääkärin määräys/suositus). Kielletyt listan sisältämät tuotteet jätetään automaattisesti SCD:stä pois. Sallittuja käytetään, mikäli jotain tiettyä tuotetta kohtaan ei ole muita syitä jättää ko. ruoka-ainetta pois (esim. allergia, vakaumus tai muunlainen epäsopivuus). Vaikka joku kielletty ruoka-aine ei olisikaan aiemmin aiheuttanut mitään oireita, sitä ei pidä silti muuttaa kielletyistä sallituksi, edes 'poikkeustapauksissa'. Lääkärin ohjeita lääkityksessä on syytä noudattaa, eikä niitä pidä itse ruveta vähentämään ilman lääkärin lupaa. Lääkkeitä vähennetään vain JOS lääkäri taudin helpottuessa niin määrää. 



  
 

  
  
   

  
 

