


A GyERMEKRÁK eup,íwÁlw rönrrNrre
,. A Gyerueűá,k Alapítvány iörténete 1995 talaszáig nyúlik üsia, amikor egv
budaprsti házaspár megtudta.'hogy három evcs fiuk. Roland szervczetét az

. 
egyik 1egkegyetlenelrb betegség, a rák rámadta meg. A Balogh család egv em_'berként küzdött a Non_Hodglín Lpnphtomábanjszenvedő Roland ététéert,
sokszor dacolva és vállalla a konfliktusokat az owosokk4lés a gyógyító sremél1-
zettel. A küzdelem során persze megtapasztallák az orvosok éi ápolók áldozat-
készségét is, miközben sajnos tanúi v<iltak sok gyerek halálának is. Balogh
R.olanddal együtt kezelf szárros daganátos kisgyermek közül alig'néhán|an él-
nek ma is'tünetn)entesen. A többieket ahozzátartozók azóá is gyászolják., Roland édesapja, Balogh István számárz, a kórházban töltött kilenc hónap

. alatt, illetve az azt követő íblyamatos kontiollvizsgálatok alkálmával mind elfo_
gadhatatlanabbá vált a gyermekek haláIa, s még inkább az., hog} ezt,rragy,észt
az anyagi erőforrások szűkössége, a szewezetlenség és a bürokratikus beidegzó-
dések együttesen oi<ozzák, Ez a felismerés indította arra, hogy a roland életéért
,folytatott, konfliktusoktól sem mentes kúzdelmét papíra vesse. Így született.

' ineg a Gyerekrák.című,könlv, amelynek egyik els6dleges célja az volt, hogy rá_
világítsa á bctegeket és hozzátar:tozóikat arTa, nelTl ke]i és nem is szabad parsz!
van, belgtöródvt a beletórődhetet|enbe szemlélniük a hozzájuk közelálló'k be-
tegségét, sőt a gyógluláe ér'dekóben aktívan tudnak, és kell ii tenniük. 'l

A könlv megjelenése aztán felbolygatta a hasonió sorsúak lelkét,-egl,rc töb- ,

ben fordultak Balogh Iswárrhoz segitséget és ranícsot kéwe. igy már nemcsak
saját, hanem a hozzá forduló, daganatos betegségben szenvedő gyermekek szii-
leinek a tapöztalatai alapján is kezhett megerósödni benne_ a felismel"és, Ma-
gyarországon súlvos problémák vairnak a rákos gyermekek ellá'ásáva]. Ez,vezet
azán oda,'hogy hazánkban az 1990-es évekr,égén sokkal tóbb gyermek hal be-

. le ezekbe a betegségekbe, mint ahogy az elkerülhető lenne a tudományjelen-
legi állása szerint. Ez a fe]idmerés adta aztán az újabb lökést ahhoz, hog1 Balogh
Isn,án léirehozza a Gyerekrák Alapítviinyt. hogy egy jótekon1 szenezelen ke-
resztül tudjOn ámaszt é9segít§éget n}ujtani a beteg gyennekeknek és hozzátar-
tuzóiknak.

Az AJapíwárry az irrtézmény íilrpítésér. valamjnt műszerekkel ralö í'elszerelé-
set adományokból ten,cui. {A szeryczet Liernelkcdően közharznú roIta miatt al
adonánlózók támogatásuk százÖtven százalékát írha!ák le az arlóalapjrrkbóI.)

A tewek megvalósításához elsők között álltak az alapíwány, mögé a Magl,ar
Vöröskereszt, hz Qriszágos Csaiád- és Gyermekvédelmi lntézet, Budepest Fóvá-
ros Főpolgárniesteri Hivaiala, zu Országos Egészségbiztosítási Pénztá1 Bag köz-
ség, Onkormányaata, a Kancel]ária, az Egészségügyi Minisztéritrm, a Szociális és'- Családüg}a Minis)térium, gyóglszergárak. hazai és kiilföldi .jó te konysági és se-
gélyszenezetek, pénzintézetek.és vállalatok. Az elmúlt esztendőben több tíze-
zcr, magá n szemé 11 i§ lámogalla a Cyermekrál AJapínányr,
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KIEMELKEDOEN KOZIIASZNU SZER\EZET



EIőszó
Beuuinket,, szti]ólet pr,rnclúnl betegsége tud legjobban negrettenteni, aggotllkmntal
e]ttltenj. En tttrkln, hog,milltl szelredése(et okozotl Ro]andnak a tóbb hómpos
ktnoterápia, najcl az azt követő szerck mellékhaáai. Ale,iirirrt szúlókrtek lún,v és hán1 áInat,

lan éjszakát okozott látni gltr.lelril/< szenltdését, rle nem u_tolsó solDan retlegni

ehesztésetől. Az otlaligelés, az összehangolt oirosi csapafmtriIla végűI is meghozta ered,

tlinrét, Ro/and kilenc hónapos ketelés utátl kíg,l,ógfl t a nrirokcsonó rákbó].

Tapasztalalaina| a g,ógltlás ttrln dol<utleitnlrn,legélyben - c/nlc: Glcrtlr-áft - ittegil,tatn,

Az írás kózben újra és újra áéItem azokat a borzalmakat, mel1eket ta}án mís enber lliztos.

hogv órókre el akar fcltjteni. En nenl teheíten, mdtam, hog1 segítenenl lcllfialn sorltltl,.sain

és a betegek hozzátartozóin. FeI kell reel,enl a harcot ll gilkos kórral szenben és váIloztatni

kell a megköt,escllett, elaluIt gonclolkotláson. Most, hog), nár d| sokat tutlok erről a szőrnni

kórró], nlásként élck és llásiént is ,qorrdo/lo dont. Hiszen az, hogy nta nál uyattlnnyisznr
szólhatok ri fianu,a, ha rossz íát tesz a tűzre, mint zaelőtt, csak annak kőszülheten, bogl nen
hajollun nleg a kózftlíógás előtt, niszerint a rák gsógl,íthatatlan,lralálos beteplég. NernJ Á
úk g,vógl,ítható, csak lne3 *e11 r,smcrlrirri és rcnnrinl (e1/ eliene]

A rciIrli alarás egik része, hogl lttrt:hozatk a Cyemekrák Alapíx,álvt, nelvet ercd,

nóuti és célkitűzései niatt Xíagl,arországon_ clsőként Klene]keclően Kózhaszrlú Szenezette

ninősített a Fővárosi Bíróság a Ltgtelsőbb U gl,óvség jóváhag;l,ásáva1.

E]ső - ha lebct soro]tli - Itgfontclsabb céI egl,gl,ógyító központ \étt,cho/ása, a]lol a tlias-

lózistó] a kczclóscn keresztt1] a uuppollí|, (helyl,eállító) kezelésig egl hcben íütéDik a rákos

erermc,,(berc.qel gógitíása, A gs,ógvttlás tttáll a gl,erelefr szúIcikkel eg,ux az ug,ancsak

á]talwlk fe]építeu rehabi]itácíós centrulban íéleiíhetik az áté]t boízalnakat.
Cóljainkat Tizeneg, pontbal rógzíli az alapszabáhlak, mel,vel kőzűl most az eg\ik íószét

tartja On a kezóbcn.

Katlváaunkat a PllARE-prograln tállrcgatásáva] tucltuk nlegvalósítani. Á tartalnát sza,

kembcrek ínák.

A folyamatosan kiadott lúzerck tartalma a kövctke7ó,

I. Prevencidmegelózés
II. Kemoter,ápiás kezelés alatti teendók és tudnilalók
IIL Kemoterápiás kezelés utáni teendók és tudnimlók
M Segárkezelés uráni teendók és trrdnimlók
V. Szuppoűvkezelés(fenntartóhelJteáűtótudnilalók)

Ha czcket a nélkülózhetetlen ismereteket negismeri, komoly lehetósége lesz

ana, lrog, Ön r. erórni tufl , +iIlo, kór tileri.

BÁroGH Isnl,LN
elnők

Gyermekrák AJapítrály
kietnelkerlőcn kózhasznú szen,ezel

.)
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TAPl"{xoZAssAL A RAK EuJN

T-egyen az ételed az orvoságod, és legyen az orvoságod az ételed"

Magyarország lakosságának az európai országokéval összehasonlítva cgcszsé-
gi állapota kedvezőtlen. Ebben a táplálkozásnak fontos szerepe van. fu Elsó
Magyarországi Reprezentatív Táplálkozási Vizsgálat (1985) már egyértelműen
jelezte, hogy túlságosan sok zsírt, telített zsírsayat (főleg állati termékekben for-
dulnak elő), kevés többszörösen telít€tlen zsíIsavat ( növényi eredetű élelmi_
szerekben), sok koleszte nt, túl sok állati eredetű fehérjét eszünk, de, nem
megfelelő a nátrium-kálium beütelének aránya, s hiánlzik néhány mikro tápa-
nyag (vitaminok, ásványi anlagok) is a szetvezetünkből. Nélrány kedvezó válto-
zás ellenére (valamelyest csökkenő zsírbevitel, a többszórösen telítetlen zsírsa-
vak mennviségének növekedése, a növényi eredetű fehérjék emelkedő aránya,
egyes mikro ápanyagok jaluló bevitele) táplálkozásunk alapvetően kedvezót-
len jellege továbbra is megmaradt.

Magyarországon az elmúlt két évtizedben rohamosan nőtt a rákos ha]álozá-

,sok száma. Az l995. évi adatok szerint az európai államok sorából az elsó helyet
foglaljuk el. A legtöbb áldozatot a kömyezetünkben egyre növekvó kockázati
tényezókriek tulajdoníthaquk. Ezek között kiemelkeclő s7€repet iátszanak a
helytelel táplálkozási szokások. Adatuk bizonvitják, hoey táplalekunk eg;,r.e
több, a szenezet s2ámára felesleges vag) eg),enesen káros anyagot tartalmaz.
Ennek oka fóle5 a mezógazdaság kemizációja és a mindent átható kömyczet-
szennyezés, de a helytelen konyhatechnika is károsító anyagokat szabadíthat
fe]. Nemzetkózi adatok azt is alátámasztják. hugy a úpláló{kal beütt rákkekó
anvagok a rákos daganatok körülbelül 35-38%-át oktlzzák. Ezért nen csak azt
fontos trrdni, hogy mit eszúnk, hanem azt is, hogy ételeink lronnan származ-
nak, hol tetmesztették és milyen ve3yszerekkeI kezelték őket.

Az emberi fejlődés soránje|entős részben elveszítettük a tírplálék kiválasztá-
sának természetes ösztönét. Etrendirnket alapvetően a szűkebb és rágabb kör-
nyezet szokásai, szabályai, a társadalmi értékrend, hieclelmek határozzák meg.
Ezért táplálkozni is meg kell tanulni, ugyanúgy ahogyan beszélni, ími, olvasni.
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A TApt"{-KoZA§ ts e x.ossznournrú DAGANAToS BETEc"sÉcrr

Magvarország halálozási statisztikájában a második helyet foglalják el a rossz-
ildulatú daganatok. Míg 1960-ban Magyarországon csaknem 17 ezren haitak
meg valamilyen daganatos betegség miatt, addig az i991-es adatok szerint már
számrrk rdamivel több mint 31 ezer volt. Ezzel hzzánk a daganatos halálozás
nemrctközi élvonalába került.

Mai tudásunk szerint a Iák keletkezésében külső (exogén) és belső (endo-
gén) okokjátszanak szerepet, A külsó kórokok fizikai, kémiai és biológiai ere-
detűek. BeIső kórokokra vezetheiük vissza az örökiódó daganatokat és a szin-
tén az alkattal összefüggő tumor ellenes immunválaszt. A fizikai kórokok körül-
belül 3-4 % - ban részesei a rák keletkezésének, Leginkább az UV-sugárzás túl-
zott elnyeléséi (abszorpcióját) és a radioaktivitás jelentóségét kell kiemelni. A
kémiai tényezók a légutakon, a táplálékkal és a bőrön átjuthatnak a szenezet-
be. A dohányzással és a kipufogógázokkal a szervezetünkbe jutó ártalmas anya-
gok mellet a másik igen fontos rákkeltő tényező a helytelen táplálkozás. Ha en-
nek során akkora mennfségű karcinogén (rákkcltő) anyag kerül a szewezetbe,
amelyet az semlegesíteni már nem tud, rák keletkezhet. Rákkeltő anyag elóíor-
dulhat folyadékban, áplálékban, adalékanyagokban vagy gyógyszerekben.
Eglesek 32-35 %- ra becsülik a táplálkozással szervezetünkbe jutó rákkeltő anva-
gok daganatkeltő szerepét. Biológiai kórokok között a baktériumok, a vír,usok
és egyéb paraziták szerepét folyamatosan vizsgálják.

Egy amerikai orvos már 1908-ban azt írta a rákos betegségekről szóló tanul-
mányában, ho3y a " táplálkozás a legfontosabb azok között a tényezők között,
amelyek hozzájárulnak a rák kialakulását megkönnyítő feltételek megteremté-
séhez". Azőta az ál|atkísérletek és az embereken végzett megfigyelések eredmó-
nyeként ma rnár szárnos rákos betegséget elósegító, illewe gátló táplálkozási té-

nyezőt ismerünk ahhoz, hogy valamennyien figyeljünk ezekjelenlétére táplál-
kozásunkban.

Az Egyesült Álamokban 1993-ban azt vizsgálták, ho8y a daganatos betegsé-
gek okozta halálozásban milyen lehet a táplálkozással összeíüggó rákos meg-
betegedések aránya. Az elemzésból kitűnt, hogy a daganatos betegségek okoz-
ta halálozás 20-25 %- át táplálkozássair összefüggő rákos megbetegedés tette ki.
A ápanyagok csoporljainak ( makro tápanyagok-szénhidrátok, zsiradékok, fe-
hérjék-, valamint mikro ápanyagok: - vitaminok, ásványi sók- és a víz) illetve
más t-íplálék-alkotóelemek arányának jelentős eltérése az egészséges táplálko-
zástól (egyesekból rendszetesen túl sok, másokból túl kevés kerül a sz€|r'ezet-

be) eredményezi azt, hogy a táplálkozás elősegíüeti a rákos folyamatok kiala-
klrlását.

5
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A TApLÁlKoás TuDATossAGÁNAK nnósírnsn

Az utóbbi évtizedek társadalmi-gazdasági változásaival együtt a áplálkozási
szokások átalakultak, mikózben egészségi állapotrrnk jellemzői köz3tt új ele-
mek jelentek meg. fu élelmiszeripar és a mezőgazdaság modemizációjáia vi-
lágszerte dollár_milliókat költenek. Uj termékek és adalékanyagok százai, vinr-
haó biztonságú vegyszerek, növénlvédő szerek jelennek meg nap mint nap.
Ezek és az egyéb szcnnyezó anyagok bekerüIhetnek a táplálékláncba, ezá.ltil
mindennapi táplálékunkba is, amelynek hosszuár,tr kövctkezményeit nem iga-
zán ismerjük, ráadásul teljesen idegenek az ember számára, és eltűnésirk, le-
bomlásuk a környezetből igen lassú. Sokan hiszik, hogy ezcknek a vegyszerek-
nek az elfogyasztása.játssza a fő szerepet a rák, a szúletési rendelleneiségek, a
csökkent immunfunkció, és a kúlónbóző táplálék-altereiák kialakuláúban.
David Steinman az Amerikai Tudománytls A,kadémia tagji Diet tor a Poisoned
Planet (Táplálkozás a mérgezett bolyső számára\ című kónlvében arról számol
be, hogy miképp szennyeződik a táplálékláne vegyszermaradványokkrl. Az álla-
ti termékek, amelyek a ápláléklánc csúcsán helyezkednek el, a legszennyezet-
tebbek, mert a vesyszerek az állatok májában. zsírszöveteiben felhálmozódhat-
nak és elrakározódnak. A rápláléklánc alján talállrató növénf eredetű élelmi_
szerek kevésbé szennyezettek.

Bár sokan hiszik, hogy az első lépés az egészséges áplálkozás í'elé, hogy tud-
juk, mit eszünk, még fontosabb, hogy tisztában legyünk azzal, mit keIl elkerül-
nünk.

NOVÉNWEDÓSZERFh

Sokféle engedélyezett növén)yédőszert használnak a mezőgazdaságban, és
ércnte lagy,mennyiségben pcnneteznek vele szántóíöldeket, erdóket, term&
löldclct. szőlóterülctelet és pázsitokar, Sokhelvütr a riz is szenny3zg11. j9 19-

hetséges, hogv vegyszerek különböző típusait togyasz!uk e] kiilónböző húsok_
kal, halakkal, salátával és egyób tápanyagokkal.

6



DDTIK]órozott szénhidrogének
(Agy-.mái és egyéb daganatok)

FRNOXIALKANOK
Fenoxiecsav

Dikonirt
Toromona

Nitrát-nitrit ta[talmú rnűtrágyák
(Niíozáció, nitrózaminok,

külónbózó tumorok)

BIPIRIDIL-HERBICIDEK Gramoxon-paraquát

Ibrbamát típusú peszticidek
(Leukémiak, limfónák,

májdaganatok, méhnyakrák)

Benomic
carbendazin

Prolám
I(oroporám
Mexakarbát

Propox

4.

Rákkeltő haásal gyanúsíthatő műtrágyák és nővényvédők:

, ADALEKANIú\GOK

A tápláIkozási szakértók ó\a intenek a túl sok zsír, só és cukorfogyasztástól,
csakhogy nem ezek az egyedüli bűnösök. A csökkentésre vagy a teljes elkerülés-
re ítélt anyagok listáján elókeló helyet íbglalnak el az adalékanyagok,

Az adalékan,vagok az élelmiszerekben elóforduló idegen anyagok speciális
csopor{át képezik, Hozzáadásuk révén az élelmiszerek érzékszeni fu]ajdonsá-
gainak (ízének, színének, illatának, szerkezetének) javítása, eltarthatóságának
nóvelése, ápértékének megőrzése, feldolgozhatóságának megkönnyítése a cél.
Altalános szabály, ho3y nenr lehetnek ártalmasak, és a szükségesnél nag,obb
mennyiségben nem szabad alkalmazni őket. Egyes adalékanyagok rákkeltóek
lehetnek, bár nehéz megállapítani egy olyan betegség eredetét, amely hosszú
évek alatt fejlődik ki. Keveset tudunk aról is, hogyan hatnak egymásra ezek az

anyagok, és az ételben talá-]ható rnás vegyi anyagok.
Essen szó először a legközismertebb adalékanyagról, a konyhasóról (NaCl).
Az Amerikai Rákkutató lntézetjelentést adott ki, amelyben többek között az

állt, hogy a sóban gaildag ételek ralószínűleg növelik a gyomorák kialakulásá-



nak esélyeit. A só maga látszólag nem okoz rákot, ám a túlzott sófogyasztás ká,
ros hatással van a gyomor nyálkahártyájára, amely gyulladásbajön és olyan ha-
tá§t vált ki a sejtműködésben, hogy elősegítheti a karcinogén anyagok és a fer-
tőzések rákkeltő tevékenységét. Ez nem azt.ielenti, hogy teljesen sótlan diétán
kell élni, de kerülni kell az ételek túlzott sózását. A napi sóadag maximum 2400
mg Jehct, 

5.

A nitozaminok a legismertebb mutagén (mutációt okozó) és karcinogén
hatású vegyületcsoport. Előanyagaik. az úgyneveze[t N-nitrózo vegyületek, s

csak bizonyos feltételek meglétével alakulnak ki belőlük az élő szewezetben a
nitrózaminok. N-nitrózo vegyületból számtalan van környezetűnkben, így
gyógyszerek, tartósítószerek, növénlvédószerek, színező anyagok tartalmaznak
ilyeneket. Képzódésükhöz elengedhetetlen a nitráí és nitrit. '

A húsipar a babiloniak óta használja a nitráwegyületeket színmegőnésle,
konzerválásra. Pácolásnál, fiistölésnél és bizonyos sajtok készítése kapcsán is ki-
terjedten alkalmazzák ezeket az anyagokat. A hús- és halfólék sütése (főleg ros-
ton), vagy grillezése magas hófokon több szempontból is veszélyes lehet. Egy-
részt a húson és a húsban lévő nitrátokból nitrózo vegyületek keletkeznek, és
úgynevezett policiklusos szénhidrogének, amelyek az égés folyamatának a kö-
vetkezményekérrt jónnek létre, Másrészt magas hőmérsékleten egyes aminosa-
vakból rákkeltó vegyületek keletkezhetnek. Fózéssel mennfségük csökkenthe-
tó, ugyanakkor gázon vagy szabad tűznél, szabad lángon való sütésnél mennyi-
ségük nő, Ekkor ugyanis a láng haására nitrogénoxidok keletkeznek, amelyek
a szárított, fiistölt vagy nyers fehérjékból, a fűszerként használt paprikából és

. borsból veszéll,es nitrózaminok létrejöttét eredményezik,

E §zám Név Élel-isrer

E249

E 250

E 251

E 252

kálium-nitrit

nátrium-nitrit

nátriLlm-nitrát

kálium nitrát

Gyorsított érlelésű kolbászok
és szalárnifélék
Nyers, pácolt, száűtott darabos sonkafé
lék, hag,vományos érlelésű kolbászok,
füstölt szalámifélék, húskonzewek Iiba
máj, libanáj egészben, libamáj
tömbben
Hírsos füstölt szalonna, császárszalonna

Pácolr húskeszítmények. hú.konzen,eL
Kemén1 félkemény és féllágy sajtok,
pácolt herilrg és ruszli



A káros haás lehetősége csökkenthetó, ha kedvezó, antikarcinogén haású
élelmiszereket is fogyasztunk. Később ezekről részletesen szót ejtünk.

A.mestersóges édesítdk a cukortól eltérő, mesterségesen előállított, kémiailag
jól definiált anlagok, amelyek az élelmiszereknek édes ízt adnak. A szacharin (E

954) a legrégebbi mesterséges édesítőszer. A bizon|ított mellékhatások közt sze-

repelnek óreg állatoknál a daganatok, embemél emésztési és véralvadási prob-
lémák, valamint bórallergiák. Számoq országban tilos szacharint használni.

Szacharin található többek között üdítőitalokban, gümölcs-és zöldségitalok-
ban, szórpökben, snackekben, előrecsomagolt ős meghalározott aromákat tar-

talmazó, keménltő vngy dió és mogyoró alapú sós és száraz rágcsálnivalókban,

valamint hozzáadott crrkor nélkül előállított cukorkákban, rágógumikban,

6.

Az élelmiszerszínezékek olyan teiTnészetes vagy mesteiséges anyagok, keve-

rékek, készítmények, amelyek önmagukban nem élelmiszerek. Az élelmiszer
elóállíásánál alkalmazzák a végtemék színének javíására vagy kialakíására.
Közülúk nern egyről bebizonyosodott, hogy ártalmas. Ilyen volt a hírhedt vaj-

sárga, vagy a dimetil aminoazobenzol (DMAA), amit állati zsiradékok színezé-

sére használtak és állatkísérletekben erős daganatkeltónek bizgnlultak, ezért a

diazovegyületeket ma már fokozottabban ellenőrzik.
Tartósítószerek alkalmazásával az élelmiszerek hosszú ideig nem romlanak

meg és élvezhe{ük a nem szezonális termékeket is. A legelterjedtebb tartósítí
szer a kéndioxid (E 220), amely oxidációgátló é§ fehéÉtő is. A kéndioxid va-

lószínűleg genetikai mutációkat idézhet elő, mert a jellegzetes tulajdonságain-
kat az utódainknak továbbadó nukleinsavakra hat. A kén- vegyúletek egyes tí-

pusai, a szulíitok'a Gvitamin megőrzésében segítenek, de ennek során elbom-
lik a 81- és az E-vitamin. Ezért használatuk nem ajánlatos olyan ételekben, ame-

lyeknekjelentós a }vitamin tartalma. Szulfitokat találunk a gyúmölcslevekben,
a borban, a lekvárokbad, a száűtott zöldségekben, a gyümólcskonzewekben,

Az adalékanpgok biztonságos felhasználásának alapelveit szigorú elóírások
szabályoziák. Ennek ellenére az adalékanlagokat tartalmazó (a túlzott egyhal-

8ú, színezett, tartósított, finomítot$ élelmiszerek fogyasztása több kockázatot
jelent, mintha friss, teljes értékű éte,leket fogyasztanánk. Az élelmiszer-ipari rer-

méknél annál több adalékanyaggal számolhatunk, minél messzebbről érkezett,

minél több feldolgózási műveleten esett át, és minél kívánatosabbra, tartó§abtl

ra készítették. O to§ságot igényelnek tehát a több ezer kilométeren át utazta-

tott (nálunk csak értetÜettiaeíigyti-Olcsök, a félkész, illetve kész ételek (koi-
zewek, mélyhűtött áruk), a magas feldolgozottságú termékek (egyes tej-és hús
ipari készítmények, édességek, üdítőitalok).
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SUGARKIZELT ELELMISZEREK

Ezen eljárás során az é]elmiszereket rádioaktív anvagoikal kezelik (pl. cezi-
um 137, kobalt 60). hogy elpusztítsák a ror,arokat, baktériumokat, penészeket,
gombákat, és hogy megvédjék a hajásokat. A sugárkezelés haására az élelmi-
szerekben újabb mérgező anyagok keletkezhetnek (pl. a benzol és a formalde_
hid). fu élelmiszerek sugárliezelésének számos más veszélyes következménye is
lehet. Egy amerikai tanulmány szerint azok az egerek, amelyeket sugárkezelt
c§irkehússal etettek, korábban elpusztultak és nagyobb volt a daganatos meg-
betegedésük aránya. További hátrán.v,, hogy a sugárkezelt élelmiszerek tápérté_
kük nagy részét elveszük.

1.

Egyjapán tanulmány szerint a burgonya Gütamin tartalma több mint 50%-
al is csökkenhet. A íbgyasztóknak szánt élelmiszerek közül csak a teljes egészé
ben sugárkezelt éleImiszcreketjelölik ürág alakú szimbólummaI. A sugárkezelt
komponensek az élelmiszerek belsejében nem azonosithatók. Így például a ke-
reskedelmi forgalomban levó spagetti szósz tartalmazhat sugárkezelt összetevő-
ket és még sincs rajta semmilyen ielölés.

VORÖS HÚSOK

Daüd stejnman werint a magas zsírtarralmú érkezések (sertés és marha-
hús), és a húsokban felhalmozódó,különböző vegyszermaradványok kombiná_
ciója haással lehet az egészségre. Álatl,ísérletben a kémiai karcinogének még
több tumort okoztak abban a csoportban, amelyet zsíros ételekkel etettek, mint
abban a csoportbarr, amelynek alacsony zsírtartalmú ételeket adtak. Így főleg az
állati eredetű, magas zsírtartalmú étel lehet különösen veszélyes, mert a legeró-
sebb növényvédőszerek a zsírban koncentrálódnak ós a zsír kémiai tulajdonsá-
gai révón növelheti azok rákkeltő hatásál Összefüggés mutatható ki á me _,

vastagbél-, és prosztatarák gFkori elófordulása és a zsíros étkezések között.
Minden sült és főtt étel tartalmaz hat mutagéneket, vegyszereket, amelyek a

sejt örökító anyagát károsí{ák. Ezek azonban jóval több mutagént tartalmaz-
nak, mint aZ egyszerűen elkészített növénf ételek. Ugyanaz a tanulmány mu-
tatja, hogy a vegeáriánusok emésztőrendszerében nincs annf mutagén, mint
azokéban, akik húst is foglzsztanak. Nem csak a vórös húsok rejthetnek azon-
ban az egészségre ártalmas anyagokat.
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SZEN}I/EZETT \aIZEK tL{tÁI

Az ipari és mezőgazdasági szennyezódések a folyóink, tavaink, tengereink
szennyeződéséhez vezetnek, Sok tengeri áplálék napjainkban olyan növénlvé-
dőszerekkel, ipari vegyszereRel szennyezett, amelyek a rák és a születési rend-
ellenességekért felelősek. Az ipari vegyszerek, mint például a PCB (polychlori-
nated biphenyls) és a higanv-metil jclentős mennyiségű felhalmozódása figyel-
hető meg néhány halfajtában, kagylóban és csigában.

Biztonságosabb, ha a szántókkal körülvett halastavak halai helyett mély/ízi
halakat vá]asztunk, mint például lepényhal, tonhal, óriás laposhal.

8.

EG\TiANGÚSAG HEL}ETT VÁLTOZATOSSAG

Elmondható, hogy mi magyarok egyhangúar-r és kevés élelmiszerből váloga-

tunk. Az is megfigelhető, hogy nem azt fogyasz§uk, amire szüksége lenne a
szeryezetnek, hanem, ami a legjobban ízlik. Az 1992-1994 közótti magyarorszá-
gi táplálkozási i,izsgálatok azt bizonyí!ák, hogy az alaptápanyagok bevitelét a
sok í'ehérje, ezen belül is az á]lati fehérje túlnyomó volta (59-60%), az ugyan-
csak sok zsír, a kír,ánatosnál kevesebb szénhidrát és ezen belüI a sok hozzáadott
cukorjellemzi. fu itthon is eglrejobban terjedó gorsétel-üzledáncok mindin-
kább hasonlatossá teszik étkezési szokásainkat az amerikaihoz. Az ott végzett
áplálkozási felmérések azt mutalják, hogy a tipikus menü általában ugyanazon
ételek kombinációja: burgonya, marhahús, tojás, finomított liszt és tejtemé-
kek. Igy például reggelire tojást, felvágottat, fehérkenyérből pirítóst; ebédre
lramburgert, sült vagdalthúst, sül&rumplit és valamilyen édes süteményt; vacso,
rára va3dalthúst, burgonyát és tésztát esznek. Ez a fajta étkezés amellett, hogy
magas zsír- és energiatartalmÚ, kevés növényi rostot árta]lmaz, tele van mére8-

an,vagokkal (toxinokkal) és nagyon kevés friss gyümölcsöt és zóldséget tartal-
maz. De a létfontosságú (esszenciális) ápanyagban is szegény. Nap mint nap
ugyani\zon ételek fogyasztása allergiát, fóleg gyerekeknél hiperaktivitást okoz-
hat. EZek aZ ételek ahelyett, hogy táplálnák a te§tet ártanak neki. Változatos ét-

renddel csökkenthetők lennének ezek a problémák. Az optimális étkezés több
zöldséget, gyümölcsöt és teljes kiőrlésű magvakat kellene hogy tartalmazzon.
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A TELJES ERTÉ,rú, róxnrnrns nrnnNl

Mind a hagyományos, mind az altemaúv oryostudomány egyerért azzal, hogy
a ma emberének sokkal kevesebb zsírt, állatifehérjét, és feldolgozott ételt kel-
lene fogyasztania, és több friss zöldséget, ryumölcsöt (naponta többször),
összetett szénhidrátot, növénf rostot, teljes kiőrlésű gabonaféléket. Buck Leün
seattle-i áplálkozástudományi szakember szerint az egészséges étkezés: termé-
szetes alapú és te|jes értékű. Lényege, hogy minél kevesebb feldolgozott, fino
mított, hamisított, édesített és túl sütótt ételt fogyasszunk. A teljes értékű étke-
zés b6ségesen tartalmaz különböző színű, friss zötdségeket, gyümölcsöket,
nyers magvakat, csírákat, csonthéjasokat, ezekbőI készült lajakat, olajokat, bab_
féléket, és fermentált tejtemékeket (kefir,joghurt), halféléket, számyasokat és
kúlönböző szójatermékeket, mint például a tofu. Nagyon fontos a tudatos
egyensúllra laló törekvés. Ha az étkezések tóbbsége tartalmaz friss, teljes érté-
kű ételeket és kisebb része rossz minőségű ételeket, alkoholt, édességet, az ke-
vésbé ártalmas. Ha ez az egyensúly felborul a szervezet éhezik.

A TAPLÁLÉ]KáNC ALJÁRÓL vÁlÁsszlrNK

A tápláléklánc alján állnak a növénf tápanyagok, amelyek számos elónyös
tulajdonsággal rendelkeznek. Energiaszegények, kedvező ásványi anyag és üta_
mintartalmuk, ezért előnyös a fogyaszásuk. Alacsony náirium, magas kálium és
magnóziumtaitalmuk a keringési betegségektren is megelőző hatásúak. Gvita-
rnin tartalmuk nélkülözhetetlen a §zenezet nrűködéséhez. Kiemelt §zerepet
kapnak a űzben nem oldódó diétás rostok a vastagbél működésében, míg a víz-
ben oldódók a cukorfelszívódás és a zsíranyagcsere befolyásolásában. Mindezek
során a nóvényi ro§tok óvják a szeívezetet a felesleges energiától is.

A rákmegelőzónek tekinthető, antioxidáns tr"rlajdonsággal rendelkező karo_
tint, E- és Gütamint ugyancsak a növénl áplálékok biztosí!ák. A teljes értékű
étkezés zztjelenti, hogy minél több.növénl táplálékot fogyasszunk. Ez nem azt
jelenti, hogy teljesen ]rúsmentesen kell étkezni. Manapság ugyanis a csökken-
tett Zsírtartalmú tejtermékek, alacsonv zsírtartalmú húsféléségek széles paletá-
járól válogathatunk. Ezzel nem csak a szervezetbe vitt kalóriamennfséget és
test§úlyunkat csökkenthe!ük, de a magas Zsírtartalmú állaü termékekben fel-
halmozódó mérgező vegyszermaradványok mennyiségét is.

A nóvénf eredetű élelmiszerek fowasztásának előnyei:
Magas antioxidáns (C-, E-ütamin. -karotin ). és úgnevezett ráke]lenes faktor

(phytokemikáliák) tartalom, amiket friss zöldségekben, gplmölcsökben és

]

)

)
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cereáliákban taláunk. Az antioxidánsokat tekinúk a legjobb védekezésnek a
rák és egyéb betegségek ellen. Sok tanulmány rámutat aia, hogy az A-vitamin
erósíti az immunrendvert. A nóvénf eredetű ételek magas ros"itartalma segít
az emésztőrendszer tisztántartásában, úgy, hogy eltávotítia a küklnósen veszé-
ly€s toxinokat, A nóvényi eredetű ételek, rnivei a tápláléúánc alján vannak ke-
vésbé szennyezettek külónbóző toxinokkal (vegyszermaradványóttaj.

Az Amerikai Táplá.lkozástudománvi Társaság ]988-ban kózzétett eredmé-
ny^ei azt igazolák, hogy a vegetáriánus élestílus isökkenti a lastagbélrák, a szív-
infarktus, a cukorbetegség, az elhízás, a csontritkulás és egyób bJtegségek koc-
káaaát.

, AROSTOK

. A áplálkozástudománf kutaások minden kétséget kizáróan hangsúlygzzák,
hogy a növénfrost_fogpszásnak fontos srerep. nan az egészséges Üplálkozás-
ban. Ennek ellenére az tapasztalható, hogyjeliemzővé váli a roúzegény áplál-
kozás. Miközben a hús, a zsír, a finom kiőrlésű lisztféleségek é, u .uio. iog/^.-
tása nó, ugyanakkor a növényi rostot tartalmazó élelmiszireké csókken. A kívá_
natos 3G40 g helyett mindössze lí20 g rostjut a napi áplálékkal a szervezetbe.

t

l

10.

, 
Nagyszámú_ üzsgálat trizonltja, hogy összefüggés lan a rosthiányos táplálko-

zás és számos_ betegség kialakulása között. Elsősorban vastagbélbetegségek
(szókrekedés, bélfal kiboltosulása, vastagbélpoIip és rák)'kialakuúsára lehet

számítani. De szerepe lan a rosthiánlnak az elhízásban, a cukorbetegségben és
a magas vérzsírszinttel járó betegségekben is. Számos megfigyelés icliiza kay
csolarba a rosthiányos táplálkozást a rastagbél daganatos bltágségeivel, Kimu-
tatták, hogy. a több rostot fogyasztó népek körébin ritkább a"laitagbél rákos
megbetegedése. A nagyobb rosttartalmú étel röúdebb idő alatt halá át a áp
csatomán, így csökken a rákképző vegyúleteknek bélfalra kifejtett haása. KiilÓ-
nösen fontos_ez, ha a zsírfogyasztás fiiggvényében nézzük a Úplálék rosttartal-
mának alakulását, mert a bélben lévó epesavak töménysége nagymértékben
függ_a táplálék zsírtartalmától. Azt tapurátak, hogy .águább #r- és alu.so-
nyabb rosttartalnrú étrend mellett fordul elő gyakrábban vastagbélrák. A honi
táplálkozási szokásokatés 15_209 növényirost-fogyaszást_ figeiembe vér,e ét-t_
hető, hogy hazánkban a vastagbél daganatos mógbetegedésáinek száma évről
éwe emelkedik

,lJ



A rostok tóbbféleképpen akadályozzák meg a fólösleges energiafelrételt:
l Csökkentik a vékonybél felszívó felűletét, ezáltal kevesebb energia

haunosul a áplálékból
l Laktató hatásuk miatt kevesebbet esztink az energiában gazdag

érclekbőI
l csőkkenük az emésztőenzimek hatását, ez,á]tal szintén ]assul

az energiát szolgáltató tápanyagok felszívódása
Mit nevezünk növénf rostoknak?
Azokat az emésztőenzimeknek ellenálló növónyi sejtfalatat és a sejt közótti

állománlt alkotó anyagokat, amelyeknek cellu]óz, hemicellulóz, pektin és

ligriin a fó összeteyói, Az utóbbi kivételéyel nem hasznosuló szénhidrátoknak is
nevezzük őket. A cellulóz, a hemicellulóz és a pektin elsősorban nagfokír víz-
kötőképesiégével - a pekún ezenkívúl az epesavak megkötésével is - ciökkenti a
salakanlagok áthaladási idejét a tápcsatomán és az emésztőenzimek aktivitását.

Rostforrásaink:
Rostban gazdag élelmiszerforrásként tartiuk számon a teljes kiőrlésű lisztből

készült kenyereket, sütóipari termékeket. A zöldség- és főzeléKélék közül a pet-
rezselyemgyökérrrek, a sárgarépának, a zöldborsónak, a karalábénak és a ká-
posztafélékrrek van nagy rosttartalmuk. Agyümölcsökben leginkábLr pektin for-
dul elő; s a rosttartalmuk azértjelentós, mert viszonylag sokat eszünk belőlük.

11.

FoNTosABB EIEI-IúISZFRSII\K ROSTTARTAI-IIíA
(Az adatok 100g tisztított élelmiszerre vonatkoznak g-ban)

Gabonák l00g/g Zoldség-
és f6zeléKélék 100g /g

Gyumölcsök 1009 /g

Búzakorpa 54,0

Búzacsíra 20,0

Grahamliszt 19,0

Szójaliszt 9,8

Graham-kenyér 9,8

Dabasi rozsos kenyér 7,6

Bakonf bama kenyér 10,0

Abonett (Cracottes) 16,1

Petrezselyemgyökér 8,0

Sárgarépa 3,7

Zöldborsó 7,0

Ibralábó 5,1

Kelkáposzta 4,5

Zöldpaprika 4,2

ZőIdbab 4,2

Paraj 4,0

Kiposzta 3,4
Paradicsom 2,2

Málna 9,1

Ribizli 7,8

Köfte 6,2
' Szilva 5,?

Szőlő 5,4

Meggy 4,2

A]ma 3,7

Ikjszibarack 3,6

Egres 3,5

Eper 1,7
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Rostban gazdas ételek a fo{asok

RECGELlRE, VACSORÁRA ÉS KISETKEZÉSEKRE:
Bama kenyérfélék, rozskenyér, Graham-kenyé1 szójás kenyér, rozsos és kor-

pás Abonett, Cracottes, Korpovit keksz, puffasztott rizs vagy búza, étkezési bú-
zakorpa és zabkolpa tejiel vagyjoghurttal, gyümölcsós Cerbona szelet, házi ké-
szítésű gyúmölcsjoghurt és gyiimölcsös túrókrém, almás zabpehely, asztali gyü_
mölcsök, Graham lisztból r,zgy teljes kiórlésű lisztekből készített házi apro- sir-
temények, zöldpaprika, paradicsom, uborka, savany1 káposzta, zöldség, 9ü-
mölcssaláák és turmixok, zöldség- és ryumölcslevek.

EBEDRI, VACSORÁRA:
Zóldség-, karalábé-, karfiol-, zöldborsó-, bab, lencse-, brokkolikrém- és zöId-

bableves, bab- és zöldséges rizottó, főtt bama rizs, teljes kiőrlésű lisztből készült
száraztészák, töltött cukkini és patisszon, rakott zöldbab, kelkáposzta, párolt
zöldségfólék, sárgarépa_ és zöldborsófőzelék (Graham-liszttel vagy szójaliszttel
sűrítvc), zöldség- és gyümölcslevek.

12.

nrcnnsZEREK A RÁKIGL SZEMBEN

A rosszindulatú daganatok kifejlődése hosszú és lassír fol1amat, de egyes
szakemberek eközben három kulcsfázist tartanak fontosnak.

]. A kezdetek (iniciáció): sejten belül elinduló változások, melyek késóbb rá-
kos eMltozást okozhatnak. Reakűv, sejtkárosító részecslék jelennek trteg a
szervezetben, ezek az úgynevezett szabad gyökök. Ezek bejuthatnak kírülról
(körrryezeti mérgek, alkohol, dohánlzás útján), vacv teliesen rrorrnális kémiai

.folyamatok során kópzódnek. Gyakran lehetnek például a tápanl,agok égésé-
nek nen kívánt melléktermékei is. Ezek a kémiai agresszorok bebarangolják az
egész szeryezetet, és közben liárosítják az érzékerry sejtstnrktúrát. leginkább a
DNSt, a sejt örókító anyagát. Errnek megelőzéséIe antioxidánsokban gazdag
ételek fo5.,asztását javasolják a szakenrberek, mint amilyen a zöldteában talá!
ható pol1fenolok egyike, a paradicsomban található likopin. Ezek rrgyanis segi
tenek semlegesírcni a szabad gyököket, Szakemberek szerint ez utóbbi azonban
csak akkor fejti ki jótékony haúsát, ha főzve fogl,aszlrrk, A C-, az E- vitanrirlo_
kat szintén jó antioxidánsként tartiák számon. Kezdeti reszélyt jelentenek a
szeryezetbe kerülő rákokozó veglszerek, amelyek a máj termelte elsó fázisú en-
zimekhez kapcsolódnak. Alrhoz, hogy a rákkeltó anyag képes legyerr séliiiést
okozni a sejt DN$ében, először le kell rálnia a májban termc]ótló ]. fázisú en-
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zimről. A fokhagymában lévő kéntartalmú ar-ryagok például éppen az első fázi-

sú enzim termelődésének képesek határt szabni. A májban azonban termelódik
egy úgynevezett II. fázisú enzim is, amely viszont képes elszállítani az I. fáz.isít

társáról levált rákkeltő anyagokat. A brokkoli, a karfiol és más keresztes virágú
zöldségek pedig éppen olyan összetevókben gazdagok, amelyek elősegítik a II.

[ázisú enzim termelódését.
2.Előrehaladás (promóció): Amennfben nem sikerül elsőre visszaverrri a

rák támadását, csak a gyors sejtburjánzást gátolha{uk. fu omega-6 zsírsav,

amelyben például bővelkedik a kukoricaolaj,.úgy tűnik, elő tudja mozdítani a
gyors sejtosztódást. Eppen ezért az omega-3 zsírsarak foglasztásátja\asolják in-
kább a szakemberek,- amell,nek fő fonásai a tengeri halak, lenmag-, ugyanis

ezek csökkenthetik a nóvekedést azáltal, hogy kiszorí!ák a sejtből a káros hatá-

sú zsírsavakat. A reprodukűv szövetek ugyancsak hajlamosak a rákra, mert na-

gyon gyorsan képesek osztódni, amikor nemi hormonok szabadulnak fól a szer-

vezetben. A nói nemi hormon , az ösztrogén elómozdíla a női mellek sejtjei-

nek gyors növekedését. A szójaternékek összetevői az izoflavonidok azontlan

képesek lehemek e folyamat lassítására,
3.Előrehaladás (progreszió): A rák kifejlódésének utolsó, progresszív, el&

rehaladott sádiumában az,a kérdés, lajon ki tud-e épúlni az a hajszálerekból
álló énendszer, amely képes tovább áp]álni a tumorsejteket, illetve egyes lesza-

kadó sejleit továbbyinni a §zewezet más területeire. Egyes növényekben talál-

ható an}agok képesek ezt a folyamatot megszakítani. Ilyenek például: a piros
szólóben ta]álható resveratol, illetve a kurkumában lévó kurkumin.

13.

SPEÜÁilS GYÓG*IATASÚ ÉLELMISZEREK

Számos természetes, teljes értékű élelmiszer egyedütálló kémiai komponen-
sei révén regeneráló, erősító haással bír.

Fokhagvmu
A liliomfélék családiába tartozik. Bizonftottan egészséges hatásai a következők:

- csökkenti a szérum koleszterin§Zintet, trigliceridszintet
-- csökkenti a vémyomást

- véd a vénögképzódé< ellen

- növeli az immunkapacitást azáltal, hogy teméSzetes killer sejteket stimu-

lál.
A fokhagyma kéntartalmú komponenseket tartalmaz allint és allicint ezen

kívúl krómot, foszfort és kéntartalmú aminosalakat. A kéntartalmú allicin és

allin megakadályozzák a tumor kialakulását és védik a sejtet. Ha nyersen fo-
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gya§ztjukjó ellenszere az influenzának. A kellemetlen lehelet elkerulése érde-
keben petreu selvemzölder keIl rágni.

C,yőmbér
Ennek a nádszerű növénynek a gyökere olyan anyagokat tartalmaz (gin-

gerol, shogaols), amely megny,rrgtala az emésztőrendszert. Enyhíti a rosszullé-
tet, a hányingert (főleg terhesség idejérr). A gyömbér sok magnéziumot tartal-
maz.

Kerulni keil a túI feldol8ozott, cukoral édesített teínékeket,
Méhnemoő:
A méhpempő egy nagyon összetett anyag, (komplex biokómiai rendszer).

Megtalálható benne számos olyan anyag, amely az ember táplálkozásában lét-
fontosságú, így igen sok Bvitamin (B1, 82, 83, 85, 86) továbbá C, D, E, H-
vitamin, A felsoroltak közii] kiemelkedik a 85 vitamin (pantoténsav)-tartalom,
ezért a méhpempő az élelmiszerek,közúl a 85 ütamitr ma ismert legbőségesebb
forrása, Tartalmaz külónböző nyomelemeket (például: kén, mangán, nikkel,
kobalt). Ezenkír,ul több hormont il]ewe homonszerű anyagot is tartalmaz.

Fehérje tartalma nagyon magas 12-18 Vo, és teljes értékű. A rnéhpempő em-
beri táplálkozásra való felhasználása már ősidók óta szokás. Elónyös haását
már az inkák felismerték. ok testi és szellemi frissítőként alkalmazák. De is-
merték az €8yiptomiak és a rómaiak is. Fogyasztása növeli az ellenállóképessé_
get a kömyezeti ártalmakkal szemben és serkenti a vese és májfunkciókat.

kopolig:
A propolisz egyike a legjelentősebb tennészetes fájdalomcsillapítóknak,

emellett gyulladáscsökkentő haása isjelentós. Japán kutatások igazolák, hogy
a propoliszban található egy olyan fiziológiailag aktív anyag (klorodán diter-
penoid), amely a rákos daganatok bizonyos fejlődési szakaszában képes megál_
lítani a daganat nóvekedését. A propolisz flavonid tartalma kimondottan anti-
karcinogén, mivel fékezni képes a túlzottan gyors sejtosztódást, gátolja a kro-
moszóma rendellerlességeket, elősegíti a citosztatikus daganatok visszafejlődé-
sét. Ezek a pozitív haások akkor r,árhatók, ha nem áll fenrr allergiás érzékeny-
§ég,

Vlr'wor:
A gyomor- és vastagbélrák }4, stádiumában a virágpor rendszeres szedése ál-

talja\,ult a betegek immunrendszerének és az antioxidatív rendszerének a mű-
ködcse.

14.
'Éleuó:
Nagy Áennyiségben tartalmaz Rütarnint és kűjönbözó ásvánf anyagokat.

Pl,: króm, amit a hosszú é]et egvik titkaként emlegetnek. szárított formában is
kapható.
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Fermentát éIelmigerek (eiesztet :

Sajt, joghurt, iró, savanyiikáposzta, sör ezek fermenált termékek. Ezek az

élelmiszerek baktériumok, élesztók, penészgombák enzinrjeinek vannak kitéve,

amelyek az élelmiszerek szerkezetében fokozatos átalakítást idéznek elő. Ezek
a teiTnékek segítik az emésztést és egyensúlyban tar{ák a baktéfiumpopulációt
az emésztőrendszerben. Tovább megőrzik viüimintartalmukat, mint a nem fer-
menrált termékek.

Nven zóldsés]evek dzsúzok:
Különböző fajta zóldségek kombinációjár,al egészséges italok nyerhetők.
Pl: petrezselyem, spenót, uborka, r,agy sárgarépa, saláta, cukorrépa.
Immunerősítónek adjunk hozzá fiiss fokhagymát és gyömbért.

WTATOTT ETELER
. Szacharőz

A cukor klasszikus formája, ami csak egészségtelen hatású, elhízá§t, fogszuvaso-

dásr okoz,
Feltételezik, hogy a nagy szénhidrát fogyaszás, s ezen belítl különösképpen a

nagy szacharóz fogyasztás gyorsíla a felnóttkori diabetesz, ezen kívül az epehólyag

betegségeinek, szíróetegségek, immr.rnéruékenység kialakulását.
A cukor ma a legkedveltebb élvezeti szerek kózé tartozik. Pedig csak kalóriákat ad

z szevezet számara, hiszen semmilyen tápanyagot nem tartalmaz, csupán csak szén-

hidrátot, A cukor károsan befolyásolja az emésztés harásfokát, fáradttá tesz, és na-

gyon gyorsan hozzászoktalja a szelvezetet az édes ízhez.
Tei A legtökéletesebb ételnek tekintették - főleg gyermekek számára, Az utóbbi

idóben ugyanakkor több szakértő megkérdőjelezi a tej biztonságát - főleg gyenrrekek

számára,
A biztonsáoos fowasztás iránvefuei:

- Az anyatej a legjobb a csecsernónek. Hatékony mellpumpát lehet kapni a kór-

hazakban ez könnyebbé teheti 1dolgozó nók életét.

- Azok a szoptatós anyák, akik testvéreinél vagy szüleinél fiatalkori diabetesz eló
fordult, keruljék a nagy mennyiségű tehéntej fo5yasztását.

- Felnőttek és 2 évesnél idósebb gyerekek fólözött tejet vagy alacsony zsírtartalmú

rejer kellenei hogy igyanak,

- Tejallergia tesztet kell végezniürk, akiknek ismétlődó hasmenésúk, bronhitiszük,
ekcémájuk, asztmájuk ran vagy folyik az om,rk.

- fuok az emberek, akik tejirás ut-ín görcsöt, hasmenést lagy gázképződést tapasz-

talnak kisebb mennfséget tanácsos fogyasztaniuk vagy laktózmentes tejet kell inni-
uk. Raadásul a teljes tej és a teljes tejtermékek, mint a fagylalt, sajt, tartalm^zhat zsír-

ban oldódó nóvénJvédőszereket, amik a laboratóriumi kísérletek során az á-llatok-

ban daganatot okoztak. Tarta]mazhat szulfonaryid tartalmú gyógykészítményeket és

antibiotikumokat, amik egészséges tehén téjének és beteg állatok tejének összekeve-
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Iése kófetkeztében keniltek oda. Toxinokkal szemben véclelmetjelent, ha zsínnen-
tes tejtemrékeket fo8yasztunk.

.\ tej helyettesíthető szójával, rizzsel, mandulával, kecsketejjel.
Egészséges élelrrriszereket árusító boltokban ezek a termékék beszerezhetők.

15.

Vd és malgarin:
Napjainkban sok onos szakértő vitala a margarinok biztonságát, meft magas a

hidrogénezett olajtartalmrrk, A hidrogénezés az a prtrcedítra, amikor a folyékony
otgok félig-szilárd golyócskákká alakulnak,

Ez uz e|járás a végtermékben mc§terségesen megváltozta{.r a zsírsar,ak kémiai
strrrktúráját. A hidrogénezett olajok mesterséges mo]ekulákar hríalmaznak ezeket
tr ansz-zsírsavaknak hívjuk, ami meggátolhatja a nomális anvagcselét, ez a §zokatlan
:nolekula alaknak kószönhetö,

Ezek leggyakrabban a főzőrnargarinban, süteményekben, sós kekszekber-r, édes
kekszekben, hasábburgonyában és a csipszekben találhatók. Az emberi §zcryezetben
Llz állati eredetű telített zsírok emelik a koleszterinszintet. A margarirrok közíil a
klémesített változatoknak a legkevesebb a traDsz-Zsírsa.\, taItalma.

A zsírokról á]talában (csoportosítása|
3 csoporgát különböztetjiik meg a zsírcknak kémiai felépítésiik alapján.
_ telíte tt

- egvszelesen telítetlen
- többszörösen teliler len

. Az emberi szervczetnek mindegvik lipidfajtírra szüksége van bizonyos mcnnliseg-
b_. 1|!:l hogv egészségeserr táplálkozzunk fontolóra kell vennünk, hogy melr,,ik
zsiradékbó] menr.ft, és milven uLránlöan fogyasszunk. Felnérósck biionyítják,
hogy az U§A-ban hatszor olyan gyakori a prosztatarák (nert az elf'ots}-aszt(ltt kalória
körülbclül 407o-a a zsírból származik), mintJapánban (itt kcvesebb, milt 20o/a ez. az
arárrv A nrellrák vonatkozásában is hasonló a helvzet. Tudósok kimutatták, hogT a
zsí lan szegénv táplálkozás, a sok friss g|ünrölcs és zóldség seeíthet nregelőzni aiiír,
i,s érendszeri, valamint a daganatos betegségel kialakulásar. \ Lclírüt Zsírsayak fő
l'orrásai: a hús, a sqt, a vaj, Az egyszeresen telítetlerr zsírsavak (gazdag 1.orása az oli-
\aolai) határozottan hozzájárulnak az eeészség megórzesehez. rnive] csökkentik a
koleszterinszintet, a vémyonrást, ezáltal a szív- és étr.endszeri beteeségek kialaku]ásá-
nak ktlckázatát. A többszörösen telítetlerr zsírsavak csoportjába tartoó omega-6 zsír-
.ar,, amelybcn például bővetkedik a kukoricatllaj, úgy túnik elő ttrdia mcrzdítani a
,1,ors sejtosztódást, ezáltal a tumor növeltdrsét. Az,rlncPa-3 Zsirsa\a( ( tenger.i ha-
]akban, btrsábalr, lenmagban), rnellek szintén a többszöróscn tc]ítetlen ziírsavak
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csoportjába tartoznak, éppen megakadályozzák a tttmor növekedését azálral, hogy
kiszorí{ák a sejtból a káros haású zsírsavakat.

l6.

oxidaódott o4i9k
Ha az olajokat túlheví!úk, iagy túl hosszú ideig használjuk (mint a gyorsétter-

mekben a főzó olai), akkor oxidálódik. Az oxidálódott olajok tele vannak szabad

gyölökIel.
fu anyagcsere folyamatok és a sejtmembrán védelme antioxidánsokkal (pl.: biz-

tosítható,

Ánnenet a rles értékű éikezés íelé
Nagyon sokan,félnek az étrendi vá}toztaásoktól, pedig nem bonyolult kiala-

kítani csak egy kis több odafigyelést kíván. Fontos, hogy ne tartalmazzon frilzott
tiltásokat és ne legyenek fenyegetóek.

A következő lépéseket éidemes követni.
. - Egyiink tóbb magas fehérjetartalmú nóvényi ételt, pl: gabonamagvakat,

cereá}iákat, hüvelyeseket, dió! mogyorót, mandulát, és csírázó magvakat.

- Ha nem otthon étkezünk bátran próbáljunk ki minél több egzotikus vegetáriá-

nus ételt. Pl. indiai, kínai, japán mexikói konyhák óteleit.

- Válogassunk adalékanyagoktól mentes élelmiszereket,

- Fokozatosan haladjunk a teljes értékű étrend felé, nem szabad hamar feladni.

- Etkezzünk rendszeresen (fontos, hogy mit hogy és mikor eszünk). A rendszeres
étkezés ellátja a szervezetet megfelelő mennyiségű ápanyaggal.

vÁsÁRIÁ

Hogy az ideális étkezéshez szükséges alapanyagokat beszerezzük több frgyelmét,

szorgalmat és bizonyos lelkierőt igényel, hogy ellenálljunk a régi, kényelmes mód-

szereknek. Minden hasznos változtaás saját és családunk egészségét szolgálja.

Táplálkozási szakenberek úgynevezett kettős vásárlási stratégiák ajánlanak.
Bizonyos ételeket a fontosabb bevásárlóközpontokban, másokat egészséges étele-

ket árusító boltokban (bioboltokban) szerezzük be, mindig a legjobbat választva. A
köveüezó irányelveket figyelembe véve:

- Olyassuk e] az é]e]miszerek címkéit:
A csomagoláson lévó címkéről szerezhetünk információt először a termékról. A

dőlt betűvel szedett közlés pl,; 100%-ban természetes vagy 98%-ban zsínnentes, meg-

tévesztő lehet. Nézziik meg milyen összetevőket tartalmaz!
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. Szénhidrátok tegyék ki táplálékmk nag:, részét (í}SOVo)
tkenérlr,ítő tartalmír é]elmiszerek, összetett szénhiclrátok)
Helrettesítsiik a fa§íItot, sertésbordál teljes kiőrlésű mawakkal, babfélékkel és

,1., /óId.ég§kkel.

- Yásárobmk hü (kózelil bioboltokbart
Itt a halgsúly a minőségen és az egészséges élelmiszereken van.

17.

- Vásáro]jtnk szenes élelniszereket
.\ bio- r,agy ökotemelés eefajta tudatos gazrlálkodás. Olyan könryeze tkímé-

1ó és rnegujító kűlönleges minőségű mező_és erdőgazdálkodást, élelmiszerter_
me]éstjelent, aIrrely szigorú e]óírások keretei között, kirlönleges ellenózés és
ninősítés mellett, r,alanint aktív kömyezet, és eoí:szségrlédelcrn, és életJorma-
ralloztalás igénytrel l'olyil. A bi,rllrmokon nem alkalmau nak mestersége.i mü-
tlágyát, gyornirtókat, növekedési szabályzókat, irlkább a biológiai módszereket
részesíti előrryben a nóvén;,rédelemben. A haszonállatokat nem etetik adalék-
alryagokkal. Vetésforgót alkalmaznak, (áliati-növényi) szerves trágvát használ-
rrak, szenes hrrlladékot használnak, ígv kapják a tennészetes vagy }lio élelrnisze-
reket, Az Ostctmelók szerint uemcsak egészségesebb, hanem jobb izri is a
biotermék. Szigorú szabvánvok határozzák meg, hogy Mauvaror.wágon mi szá-
rnít bio rnezöuazda"ági rermekr:ek \ házilrrteken kí\ill köíülbclúl hús,,c,,cl,
hektáron folyik ellenőrzött bioterrrreiés, A legisnlcrtebb hazai bio-mintagaz-
clasáeok a Galgafarn, a Kisharrtosi Biogazrtaság, ajákotprisztai ETOJarn, vála-
]nint a somog[,ánrosi KrishnaJarm. Ma rnár több rrragvar bioóle]miszer-m;i, ka
lótezik.

-Yásámljanak szezoná]isan
A ncm szezonáIis temékekct írltalábarr valanrilycn ve3l-szcn-cl kczelik, írgv hog1

Úr,cghltzbaIl is lnegteremje n.
A szczonális élclmiszerck egészségcsebbek, bőségesek és jór,al olcsílbbakI
-tgll szusslll
Fogvasszirrrk lcoalább három féle színű zöldséefélét vagr glrirlriilcsitt rraporr-

:, tilbbsuör.
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