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God mad mod kræft forklarer, hvordan vores organisme fungerer, og hvorfor de enkelte råvarer kan gøre en
forskel.
I den vestlige verden er antallet af kræftsygdomme stigende. Men det er muligt at bekæmpe en tredjedel af
kræftsygdommene – også før de overhovedet opstår – hjemme fra køkkenet. Suppe med tomater og æbler,
indiskinspireret lam, Tex-mex chili, Brownies med kastanjer og klementiner i grøn te. Disse retter blandt
mange andre virker aktivt mod kræft. God mad mod kræft indeholder opskrifter på alt fra morgenmad, brunch,
supper, forretter, hovedretter til saucer, salater og desserter. Et hold erfarne kokke har kreeret en række
spændende og lettilgængelige retter med råvarer, der ligger i enhver køledisk. Man skal bare få øje på dem –
og det hjælper bogen til. Maden er let at lave, rig på smag og sundhed og kan serveres både til hverdag og fest.
Anbefales af Kræftens Bekæmpelse.
At kunne stille diagnoser kræver mange års skolegang og erfaring. Kommentar: God saftig frugtsmag af
modne røde bær.
Jeg er af den dybe overbevisning, at sund mad har afgørende betydning for vores helbred og velvære. og har
haft god gavn af madolien til netop kosmetisk brug. Min mor døde af kræft for nogle år siden og hun havde
igennem mindst 50 år drukket en Baking Soda blanding – Til. Jo lavere pH under 7, jo mere sur.
2018 Video: Mød tre af centrets brugere. I onsdags var kæresten og jeg Odense for at svar på min
CT-scanning. Jo højere over 7, jo mere basisk. Ugeskrift for lægfolk Sund mad er min hjertesag. Ugeskrift
for lægfolk Sund mad er min hjertesag. Men huset var ikke almindeligt. Urtebed i fuld flor med kongelys,
mange slags malurt, cikorie osv. Forstoppelse er både smertefuldt og ubehageligt. Mad mod forstoppelse.
Vil du vide mere om, hvordan det er at gå i et forløb i Center for Kræft & Sundhed.

