Zadbaj o zdrowie z doktorem Hayem
Utrzymanie ciaÅ‚a w dobrej kondycji, nie zaleÅ¼y tylko i wyÅ‚Ä…cznie od aktywnoÅ›ci fizycznej. Uprawanie sportu to jedno, odpowiednia dieta - to
drugie. Jak naleÅ¼y siÄ™ odÅ¼ywiaÄ‡, by zawsze tryskaÄ‡ energiÄ…? Recepta jest prosta. Wystarczy kierowaÄ‡ siÄ™ zaleceniami doktora Haya.
WymyÅ›lona przez niego w latach 30. XX wieku dieta rozdzielna zostaÅ‚a skonstuowana w oparciu o wiedzÄ™ o procesach tawiennych
zachodzÄ…cych w organizmie. Doktor Hay, kt&oacute;ry chorowaÅ‚ na nerki a drogÄ… do ich wyleczenia byÅ‚a tylko odpowiednia dieta, podzieliÅ‚
produkty Å¼ywieniowe na grupy, kt&oacute;re sÄ… trawione w odmienny spos&oacute;b, dokÅ‚adnie do ich strawienia wykorzystywane sÄ… inne
enzymy. Doktor Hay dostrzegÅ‚, Å¼e biaÅ‚ka i wÄ™glowodany osobno zalegajÄ… w organizmie ok. 3-4 godzin. SpoÅ¼yte jednak w jednym posiÅ‚ku
mogÄ… trawiÄ‡ siÄ™ nawet 10 godzin. Oznacza to, Å¼e organizm caÅ‚y czas wykonuje ogromnÄ… robotÄ™. Dodatkowo, przypomina ona nieco
syzyfowÄ… pracÄ™. Dlaczego? KaÅ¼dego dnia zjadamy Å›rednio od 3 do 5 posiÅ‚k&oacute;w. Wniosek jest taki, Å¼e pomiÄ™dzy nimi nie ma
dziesiÄ™ciu godzin przerwy. Zatem pokarm nigdy nie jest trawiony do koÅ„ca, przez co gnije w Å¼oÅ‚Ä…dku, uwalniajÄ…c niebezpieczne dla
zdrowia toksyny. Dieta doktora Haya sprawia, Å¼e organizm szybko siÄ™ oczyszcza i wchodzi na odpowiedni tryb pracy. Jaka jest wiÄ™c recepta
doktora Haya? Polega ona na nieÅ‚Ä…czeniu ze sobÄ… niekt&oacute;rych grup produkt&oacute;w. Hay podzieliÅ‚ je na trzy kategorie. BiaÅ‚ka
(gotowane miÄ™so i ryby, jajka, mleko, sery) WÄ™glowodany (pieczywo, kasze, makarony, ziemniaki, banany, pÅ‚atki Å›niadaniowe, muesli)
Neutralne (twarogi, masÅ‚o, jogury, kefiry, owoce, warzywa) ZakazaÅ‚ Å‚Ä…czenia ze sobÄ… produkt&oacute;w zaliczanych do biaÅ‚ek i
wÄ™glowodan&oacute;w. JeÅ›li zatem przyrzÄ…dzamy posiÅ‚ki powinny siÄ™ one skÅ‚adaÄ‡ albo z samych biaÅ‚ek lub wÄ™glowodan&oacute;w,
albo moÅ¼na Å‚Ä…czyÄ‡ je z produktami z grupy neutralnych. W ten spos&oacute;b dieta nie prowadzi do niedobor&oacute;w, zapewnia wszystkie
potzrebne wartoÅ›ci odÅ¼ywcze, poniewaÅ¼ nie polega na wykluczeniach Å¼ywieniowych. MoÅ¼na jeÅ›Ä‡ wszystko, ale w odpowiednich
poÅ‚Ä…czeniach. Powinno siÄ™ dostarczaÄ‡ organizmowi 5 posiÅ‚k&oacute;w dzienne. KaÅ¼dy z nich poprzedzony powinien byÄ‡ szkalnkÄ…
wody lub zioÅ‚owej herbaty.
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