Dieta Dukana szkodliwa? Dukan w sÄ…dzie
O diecie biaÅ‚kowej Dukana sÅ‚yszaÅ‚ juÅ¼ kaÅ¼dy. W ciÄ…gu kr&oacute;tkiego czasu staÅ‚a siÄ™ ona najpopularniejszÄ… dietÄ… ostatnich
miesiÄ™cy. Czy jest ona zdrowa? I dlaczego jej tw&oacute;rca, francuski lekarz dr Pierre Dukan, trafiÅ‚ do sÄ…du? PodstawÄ… planowanego przez
Dukana jadÅ‚ospisu jest biaÅ‚ko, kt&oacute;rym naleÅ¼y siÄ™ Å¼ywiÄ‡ w wiÄ™kszej niÅ¼ dotychczas iloÅ›ci. Wielkim plusem tej diety jest brak
koniecznoÅ›ci przeliczania kalorii czy stosowania wczeÅ›niej ustalonego menu. Ponadto dieta Dukana jest gwarancjÄ… braku efektu jo-jo.&nbsp;
Sekretem planu Å¼ywieniowego doktora Dukana jest biaÅ‚ko, czyli element budulcowy koÅ›ci. JeÅ›li w organizmie znajduje siÄ™ za duÅ¼o protein,
muszÄ… zostaÄ‡ one wydalone. Å»eby tak siÄ™ staÅ‚o potrzebna jest bardzo wysoka energia (wyÅ¼sza niÅ¼ dostarczana z biaÅ‚ka),
kt&oacute;rÄ… ciaÅ‚o pobiera z tkanki tÅ‚uszczowej. Z tej metody odchudzania korzysta niemal 24 milion&oacute;w ludzi na caÅ‚ym Å›wiecie.
Niestety dieta ta nie posiada samych zwolennik&oacute;w. Niedawno francuski dietetyk, Jean-Michel Cohen, okreÅ›liÅ‚ serwowany przez Dukana
jadÅ‚ospis jako &bdquo;niebezpiecznÄ… fantazjÄ™&rdquo;. Sprawa trafiÅ‚a do sÄ…du i w lipcu 2011 roku zostaÅ‚a rozstrzygniÄ™ta. Proces
wygraÅ‚ Cohen, kt&oacute;ry przekonaÅ‚ sÄ…d o niebezpieczeÅ„stwie stosowania diety Pierre`a Dukana. Jego zdaniem za sprawÄ… tej diety
biaÅ‚kowej popada siÄ™ w stan nier&oacute;wnowagi Å¼ywieniowej. Przypomina on, iÅ¼ czÅ‚owiek nie moÅ¼e jeÅ›Ä‡ samego biaÅ‚ka. Stwierdza
takÅ¼e, Å¼e przez stosowanie wyÅ‚Ä…cznie proteinowego jadÅ‚ospisu mocno niszczy siÄ™ przew&oacute;d pokarmowy. Prowadzi to do wzrostu
poziomu cholesterolu, dolegliwoÅ›ci sercowo-naczyniowych, a nawet do raka piersi. Przez takie opinie wygÅ‚aszane m.in. na Å‚amach
&bdquo;Newsweeka&rdquo; dr Dukan domagaÅ‚ siÄ™ od dr. Cohena zadoÅ›Ä‡uczynienia (w wysokoÅ›ci 15 tys. euro) z powodu zniesÅ‚awienia i
spadku sprzedaÅ¼y jego ksiÄ…Å¼ek na temat sÅ‚ynnej diety. Jednak sÄ…d wydaÅ‚ wyrok na korzyÅ›Ä‡ Cohena i kazaÅ‚ zapÅ‚aciÄ‡ Dukanowi 3
tys. euro za koszty procesowe. Jak podkreÅ›la peÅ‚nomocnik dr. Cohena, jest on jednym z pierwszych, kt&oacute;rzy zwracajÄ… uwagÄ™ na
niebezpieczeÅ„stwo stosowania tej diety.&nbsp; Jakie sÄ… fakty w sprawie sÅ‚ynnej diety proteinowej? WedÅ‚ug badaÅ„ internetowych 80 %
os&oacute;b, kt&oacute;re stosowaÅ‚y jedynie biaÅ‚kowy jadÅ‚ospis, w przeciÄ…gu czterech lat wr&oacute;ciÅ‚o do swojej pierwotnej wagi. Jedynie
te diety, podczas kt&oacute;rych traci siÄ™ na wadze od p&oacute;Å‚ do kilograma tygodniowo sÄ… bezpieczne (jadÅ‚ospis dr. Dukana zapewnia
spadek kilku kilogram&oacute;w w ciÄ…gu tygodnia). W poczÄ…tkowej fazie dostarczania organizmowi wyÅ‚Ä…cznie nasilajÄ…cego metabolizm
biaÅ‚ka, nastÄ™puje silny spadek wagi, spowodowany spalaniem tkanki tÅ‚uszczowej. Po jakimÅ› czasie proces ten stabilizuje siÄ™ i redukcja
tÅ‚uszczu w organizmie zostaje wstrzymana. Brak wÄ™glowodan&oacute;w prostych w tej diecie powoduje wiÄ™kszÄ… chÄ™Ä‡ na dozwolone w
tym jadÅ‚ospisie napoje wysoko-sÅ‚odzone. DuÅ¼a dawka cukr&oacute;w prostych powoduje zachwianie poziomu glukozy we krwi oraz zaburzenia w
wydzielaniu insuliny. Ponadto osoby stosujÄ…ce tÄ™ dietÄ™ cierpiÄ… na deficyt mineraÅ‚&oacute;w i witamin pochodzÄ…cych z warzyw i
owoc&oacute;w (zakazanych w dw&oacute;ch pierwszych fazach diety). Dieta wysokobiaÅ‚kowa proponowana przez dr. Dukana nie jest dietÄ…
racjonalnÄ…, ani w Å¼aden spos&oacute;b uzasadnionÄ… medycznie. NaleÅ¼y jÄ… stosowaÄ‡ pod Å›cisÅ‚Ä… kontrolÄ… dietetyka bÄ…dÅº
lekarza, gdyÅ¼ moÅ¼e mieÄ‡ negatywny wpÅ‚yw na nasze zdrowie.
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