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Autor: Bożena Dot Wydawca: Wydawnictwo RodzinaLiczba stron: 412Rok wydania: 2017Reped: TwardaEAN: 97883927989Weight: 0.52 kgState: NewRead Overcome Allergies. Odżywianie zdrowej i chorej osoby obejmuje: - Książka zawiera autorski program 6 kroków na alergie - Program przeciwgrzybiczy UNIKALNE MENU i PRZEPISY ŚCISŁEGO KURSU ROTACYJNEGO DLA OSÓB UCZULONYCH NA WIELE POKARMÓW- Przewodnik po wybranych chorobach alergicznych- żywienie przeciwalergiczne dla kobiet w ciąży i karmiących piersią- dieta zdrowych dzieci i dzieci uczulonych- OK. 40 NATURALNYCH
PRZEPISÓW NA potrawy antyalergiczne dla małych dzieci - naturalne metody leczenia dzieci - założenia o kuchni naturalnej i około 200 przepisów na pełne niealergiczne przepisy na całą rodzinę-Omów podstawowe składniki odżywcze i zasady praktyki kulinarnej, aby je zachować. Książka Bożena Kropki to zaciśnięte
puste (ponad 400 stron) poświęcone walce z alergiami, opisujące autora sześciostopniową metodę, która eliminuje objawy alergii i zatrzymuje proces autoagresji. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich książek, które poleciłem alergikom, ta jest napisana przez dietetyka, a nie alergologa. Moim zdaniem ma to swoje
zalety pod względem odmiennego spojrzenia na alergie, podczas gdy główną wadą jest brak informacji na temat standardowego leczenia, z którego obecnie korzystają lekarze. Zobacz także: Alergie na alergie i nietolerancje pokarmowe Książkę można kupić za pośrednictwem strony wydawniczej rodziny, kosztuje 69 zł
plus wysyłka (łącznie 78,50 zł). O autorce Bożenie Dot jest dietetyczka i promotorka zdrowia, która z powodów osobistych poruszyła temat diety bezglutenowej. Na swojej stronie internetowej pisze o tym, jak nieumyślnie żyła z celiakią i jak dowiedziała się o tym z testów przeprowadzonych dość późno. Dzięki własnemu
poszukiwaniu informacji opracowała program Six Steps Out of Allergy. Pracuje z dziećmi cierpiącymi na zaburzenia autoagresji, prowadząc warsztaty z żywienia, gotowania i walki z alergiami na podstawie swojego programu. Pokonaj alergie Tytuł książki jest niezwykle zachęcający – sugeruje, że nasze wysiłki mogą
zależeć od skutecznego tłumienia alergii. Wiele osób, które cierpią na zaburzenia układu odpornościowego nadzieję dotrzeć do tego wydawcy. Ja sam w końcu kupiłem tę tanią książkę, zachęconą przez czytelnika bloga, którego program B. Kropki bardzo pomogły. Czytanie zachęciło mnie do wypróbowania tej metody
(jak napisałem tutaj: Pierwszy tydzień bez glutenu, drugi tydzień bez glutenu i trzeci tydzień bez glutenu) i który musiałem zawiesić (o czym piszę w tekście Trzy tygodnie bez glutenu i ...). Uważam, że opiera się na właściwych powodach, ale myślę, że nie wszystkim pomoże to samo. Uspokoiła mnie sama autorka, która
w wywiadzie dla Mother Allergy zasugerowała, że jej program nie będzie tak skuteczny, jest szczególnie istotny dla polialergii (przeczytaj to wszystko tutaj). Cała sprawa zrobiła na mnie ogromne wrażenie, ale nie wszystkie elementy wydają mi się w tej chwili osiągalne i konieczne. Sześć kroków regeneracji jelit: dieta
bez mleka, glutenu i cukru; eliminacja suplementacji alergennej jelit. Eliminacja pseudo-alergy: wykluczenie z diety żywności zawierającej histaminę; aby pozbyć się pasożytów i drożdże. Profilaktyka astmatyków. Detoksykacja organizmu: naturalna dieta niealergiacyjna; Medycynie. Uzyskanie odporności. Utrzymanie
efektów leczniczych: unikanie wysoko przetworzonej żywności; zróżnicowana dieta; umiarkowane w żywności; sportu; uniknąć stresu, unikając późnych godzin snu. Tak wygląda program Bożena Kropki w pigułce, którego realizacja ma pomóc w przezwyciężeniu alergii. Autor zakłada, że regeneracja jelit jest głównym
problemem alergii, dlatego należy zacząć od diety, w której nie ma glutenu, białek mleka, cukru i wysoko przetworzonej żywności. Jelita są rodzajem portu, że niezbędne składniki odżywcze dostają się do krwi. Gdy brama jest zbyt szeroka lub otwarta zbyt długo, elementy żywności, które powodują stan zapalny w całym
ciele, dostają się do krwiobiegu. Istnieje również niewłaściwe wchłanianie niezbędnych substancji. Gluten jest jednym z białek, które u osób wrażliwych prowadzi do zapalenia jelit, co prowadzi do różnych nieprawidłowości w funkcji oh. Ciekawostki Według niektórych badań, surdourd sourdourdem, który składa się z 70%
mąki bez glutenu, jest pozbawiony białek gliadyny dzięki kwasowi durdingowi. Wciąż trwają badania na poparcie tego argumentu, który byłby bardzo dobrą wiadomością dla osób z celiakią i glutenem (s. 41). Dieta beznabiałowa i bezcukrowa Autor na podstawie różnych badań zaleca osobom z problemami alergicznymi
zatrzymanie mleka i cukru. Produkty mleczne są błonami śluzowymi, więc alergicy mają różne dolegliwości związane z górnymi drogami oddechowymi (u naszego starszego syna – płyn w uszach). Cukier według Bożeny Dots ma również właściwości błony śluzowej, które niszczą kosmki jelitowe (jak gluten), osłabia
układ odpornościowy. Nie trzeba mnie przekonywać, że najlepiej, aby cukier w diecie wcale nie był. W rzeczywistości, to się udaje (oprócz fruktozy, obecne w dojrzałych owoców i boczku). Eliminacja alergenów i suplementacja jelit wydaje się dość oczywistymi konsekwencjami podjęcia wyzwania regeneracji jelit.
powyższe elementy stanowią pierwszy krok w sześciu. Jak się okazało, chyba najtrudniejsze dla nas. Pseudoalergie To zjawisko objawia się w taki sam sposób jak alergie, ale które trwa inaczej. Podobnie jak alergie angażują układ odpornościowy do walki, który śledzi konkretne substancje, które pojawiają się w
organizmie, pseudoalergia jest zjawiskiem, które występuje poza układem odpornościowym: reakcja występuje bezpośrednio w komórkach tuczu, które uwalniają histaminy, co prowadzi do reakcji zapalnych (np. skurcz mięśni, migreny). Osoby cierpiące na pseudoalergię powinny unikać żywności, która powoduje
uwalnianie histaminy (np. pomidory, truskawki, czekolada, orzechy) i tych, które ją zawierają (np. ryby, kapusta kiszona, sery dojrzewania). Autor książki ostrzega również przed niektórymi substancjami dodawanymi do potraw lub naturalnie występującymi w żywności, które również powodują pseudoalergię: połysk sodu,
szczawiowy, kwas cytrynowy, jabłko, cukier, substancje słodzące. Na końcu książki znajduje się tabela żywności zawierającej histaminę lub inne aminy biogenne, które wywołują histaminy. Przydatne ściągawki. Interesująca jest również piramida zdrowia przymocowana na końcu, gdzie wszystkie aspekty życia są
podzielone przez znaczenie / częstotliwość. Najważniejsze jest: ruch, odpowiednie nawodnienie (osobiście usunę tutaj kompot) i warzywa. Na górze znajduje się pozycja Jedz to, co chcesz - kilka razy w miesiącu. Czy nie lubimy warzyw, aby traktować je jak brzydki przymus zamiast przyjemności? W końcu warzywa są
smaczne! Robaki Część poświęcona pasożytom, które mogą powodować bardzo nieprzyjemne zaburzenia alergiczne lub je wzmacniać, w rzeczywistości omawia kilka z tuzina niebezpiecznych intruzów. Dość chaotyczny rozdział, moim zdaniem, wprowadza zbyt wiele zamieszania: konieczne byłoby omówienie
wszystkich głównych pasożytów i metod leczenia, oddzielnie, aby wspomnieć Candida Albicans. Wiele rad, biorąc pod uwagę jeden po drugim, a czasami dla ogólnego wyjaśnienia pytania moim zdaniem koliduje z osądem, co jest najważniejsze. Może układ, wybór tytułów itp jest również winny. - Czasami trudno było mi
wiedzieć, czy jestem w tym samym rozdziale, co właśnie byłem, czy nowym. Krok trzeci Profilaktyka przeciwastyczna była tutaj bardzo krótko leczona. Zalecenia znajdują się na liście zasad dotyczących tego, jak powinny wyglądać domy podczas sześcioetapowego programu (pościel, brak dywanów itp.). Niestety, z
przykrością muszę powiedzieć, że bardzo niewiele można się nauczyć o alergiach w naturze z tego rozdziału, a od przewodnika po wybrane choroby alergiczne – w rzeczywistości tylko podstawowe III, IV i V Krok czwarty to detoksykacja organizmu za pomocą ziół (pod nadzorem specjalisty). Nawiasem mówiąc,
omówiono tutaj zasadę równoważenia diety w postaci pH. Krok piąty to chyba najkrótszy rozdział: kilka zdań o pełnej regeneracji organizmu, która trwa trzy lata, i wskazówki, kiedy wprowadzić wcześniej potencjalnie szkodliwe pokarmy. Krok szósty jest utrzymanie efektów leczniczych poprzez kilka ważnych aspektów
naszego życia. Odpowiednia dawka ruchu i snu, nastawienie psychiczne, partnerstwa, wszystko to oznacza nie tylko dla alergików. Autor zbiera najważniejsze porady na temat ogólnej higieny w życiu, na których często nam to nie zależy. Obrotowa dieta Ten sposób odżywiania ma na celu zapobieganie powstawaniu
dalszych reakcji alergicznych na nowe produkty. Polega ona na alternatywnym podaniu danej żywności raz na cztery dni. Już spotkałem się z tym podczas tworzenia zaleceń po testach MRT, staram się przestrzegać diety naprzemiennej, ale to nie działa idealnie dla mnie. Przede wszystkim dlatego, że mam zbyt małą
lodówkę, aby pomieścić kilka wersji potraw np obiad przez cztery dni ... (A codzienne gotowanie jest nieekonomiczne, nieekologiczne i zbyt czasochłonne). Może gdybym miał dwa razy kuchnię i lodówkę... Autor zapewnia wiele przydatnych przepisów i porad, jak wdrożyć rotacyjną dietę. Pierwsza część książki kończy
się krótką dyskusją na temat chorób spowodowanych nadwrażliwością pokarmową lub wyciekającym okrężnicy. Dziecko Ta część książki zawiera porady na temat zdrowej ciąży i opieki nad dziećmi. Istnieje schemat żywienia dla dziecka karmionego piersią i sztucznie ze szczególnym uwzględnieniem alergii. Przydatne
są również przepisy na różne posiłki, biorąc pod uwagę wiek dziecka. To jest, gdzie moja czujność budzi: jest to rzeczywiście owsianka, itp być wcierać? Czy chcesz, aby rekord produktu był zgodny z kalendarzem? Rozumiem alergie - ale często nie będziemy wiedzieć, czy Twoje dziecko jest uczulony na nic, dopóki nie
dostanie produktu. Eksperci na całym świecie nie zgadzają się co do tego, czy rozszerzenie diety dziecka powinno odbywać się zgodnie z programem, czy też pozwala dziecku na koszt wszystkich (bezpiecznych) potraw od momentu, gdy wyrazi zainteresowanie nimi. Obecne oficjalne stanowisko WHO i polskich lekarzy
jest takie, że większość produktów - indywidualnie - może być wprowadzana od początku rozszerzenia diety (ten moment zależy od tego, jak dziecko karmi). Bożena Dot zaleca w ramach profilaktyki alergii karmiących piersią tylko do 9. miesięcy (lub co najmniej do 6 miesięcy). Dlatego w pełni nie rozumiem następującej
porady, która znajduje się tuż poniżej zalecenia wyłącznego podawania mleka matki: Dziecko od 4 miesiąca powinno spać w całości a jeśli nie jest to możliwe, ojciec powinien w nocy napełnić dziecko przegotowaną letnią wodą. (Sic!) (s. 195). Oprócz wątpliwej jakości informacji, że dziecko powinno spać całą noc,
insustrating może zakłócać karmienie piersią, a jednak z całego tekstu wydaje się, że autor jest tak samo wierzący w naturalne jedzenie i uważa, że najlepszą profilaktyką alergii ... Myślę, że nie było rozmowy z niektórych doradca karmienia piersią! Kuchnia przyrodniska Ostatnie dwie części książki poświęcone są kuchni
naturalnej, czyli jednej, która opiera się na posiłkach przygotowywanych w domu i omawia podstawowe składniki odżywcze. Jest tu wiele cennych wskazówek, ale znowu przeszkadza mi chaos w dostarczaniu informacji. Czasami bardzo trudno jest znaleźć fragment, do którego chcesz wrócić, dodatkowo występują
sprzeczności. Niektóre produkty są odradzane jako potencjalne źródło problemów alergii, innym razem pojawiają się jako cenne źródło dla konkretnej substancji lub składnika receptury. Mam wrażenie, że aby w pełni wykorzystać wszystkie zalecenia, po prostu trzeba być zdrowym... Podsumowanie Bardzo trudno jest mi
jasno zdefiniować tę książkę. Niewątpliwie autor włożył wiele pracy w zbieranie szerokiego zakresu wiedzy (głównie poparte źródłami) i dostarczanie jej w przystępnej formie. Z pewnością nie jest to książka naukowa dla naukowców, ale raczej dla przeciętnego zjadacza chleba (dosłownie), który próbuje znaleźć
odpowiedź na pytanie, co należy zmienić w jego życiu, aby poczuć się lepiej. I dowiaduje się, że to ten chleb musi być utyliony. W naszym przypadku nie udało nam się przerwać glutenu (dlaczego – o tym w następnym poście). Szkoda, że w pokonaniu alergii brakuje podstawowych porad, co robić, gdy dzieci nie
akceptują nowej diety, gdy żywność bezglutenowa nie smakuje im, lub ze względu na wieloalergię nie jest zbyt zróżnicowana. Co zrobić, jeśli kuchenki zobaczyć, że te posiłki nie smakują dobrze dla dzieci? Ze starszymi można jeszcze rozmawiać, przekonywać, ale dwulatki nie będą jeść kolacji tylko dlatego, że ta
kolacja jest zdrowa. Zachęcam wszystkich ludzi, którzy zmagają się z alergiami, aby przyjrzeli się książce i sami ocenili, jak przydatna jest dla nich zawarta w niej wiedza. Myślę, że zawiera wiele cennych wskazówek na temat zdrowego odżywiania i ciekawych przepisów kulinarnych. Cały sześcioetapowy program
wydaje się obiecujący, choć dziś wiem, że dla dzieci potrzebne jest bardzo silne wsparcie ze strony specjalisty - dietetyka, który pomoże ci ustawić menu i wybrać dania, które nie będą bardzo skomplikowane, ale do tego - będą smaczne i podobne do najmłodszych. Ale napiszę o tym (patrz: Trzy tygodnie bez glutenu i
...). i...).
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