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”Rätt mat – en väg till Din hälsa”
Några anteckningar från föredraget, som stöddes av ganska specialiserade bilder på
kemiska processer, molekyler och celler, allt på engelska, samtidigt som det var starkt
sammanfattande och översiktligt, vilket kan förklara många brister i nedanstående.
Cecilia Fürst betonade att de flesta sjukdomar uppstår pga inflammation.
Många sjukdomstillstånd är miljörelaterade. Människor födda efter 1960 löper särskilt
stor risk pga detta, en risk som dock kan förebyggas.
En nyfödd baby har spår av 278 gifter i sitt blod.
Epigenetik – vi är en produkt av arv och miljö, visst. När det kommer till obalans som
skapar sjukdom kan man återställa den individuella balansen genom ordentliga prover
och göra gentest före medicineringen. Cellerna kan vara påverkade av t.ex gifter så att de
”överröstar” cellens DNA.
CF gick igenom samtliga huvudbeståndsdelar i vår kost och förklarade varför det ena
och andra var viktigt och gav spridda exempel.
Vatten, som vi består av till ca 2/3, är transportmedel för de flesta processerna i vår
kropp och vi bör se till att vi dricker tillräckligt för att öka metabolismen och rensa ut
kroppen. Inte bra att dricka direkt ur plastflaskor. På frågan om vin ansåg CF att ett glas
rött vin till kvinnor och två glas till män kan rekommenderas. Bra eller dåligt avgörs av
dosen.
Proteinerna står för både hormoner och antikroppar, vävnader och enzymer. Kroppens
pH-balans är viktig och vi är ofta alltför ”sura”, vilket innebär att kroppen försöker
balansera genom att dra kalk ur skelettet och vi får osteoporos. Vegetarisk mat bidrar
med fibrer som hjälper till med avgiftning. En msk psylliumfröskal per dag
rekommenderas.
Gurkmeja innehåller ämnet Curcumin som påverkar Alzheimer.
Örter i allmänhet är välgörande, nämndes bl a ingefära och rosmarin som
inflammationshämmande. Det är också vitlök som dessutom biter på virus.
Broccoli, grönt te, granatäpple.
De essentiella fettsyrorna, som kroppen inte kan skapa är Omega 3 och Omega 6. Omega
3 mot inflammation, bra för hudens hälsa, hjärtat osv. Vi har ofta väldigt mycket mer
Omega 6 än Omega 3, vilket rubbar balansen. Dessutom är det inte helt fritt fram för att
äta den närfångade fisken pga förorenade vatten med bl a tungmetaller.
Upp till 30 % av födointaget kan vara fett, det behöver vi inte vara rädda för men vi ska
akta oss för sk transfetter, som är härdade för att inte härskna – längre hållbarhet i
butiken. Transfetterna är särskilt farliga för barn.
Kokosolja har visat sig ha viss positiv effekt vid demenssjukdom. Raps- och fiskolja +
avokado och olivolja är bra.
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Bukfettet innebär ökad risk för diabetes, högre halt östrogen ger minskad muskelmassa
– påverkar när män producerar mindre testosteron. Energidryckerna bör unga killar
som tränar mycket undvika – när de ev. slutar träna kan de utveckla ej önskvärda bröst.
Slutligen, när det gäller kolhydrater, är det framför allt det vita sockret som driver
inflammatoriska processer och minskar upptaget av B-vitamin.
Mjölken manipulerad genom upphettning. Casein, ostprotein, negativt påverkat. Kefir
tycks vara den mejeriprodukt som är minst påverkad.
Konstgjorda sötningsmedel av alla sorter blev helt utdömda.
Tilläggsfråga från publiken (280 pers) : Hur är det med uppvärmning av mat i
mikrovågsugn?
Svar: Jag har ingen själv. Alla näringsämnen i maten förstörs i mikron!
(reflektion: mycket barnmat för att inte tala om hemlevererade portioner till äldre
förutsätts värmas i mikrovågsugn. Finns det någon separat forskning på detta?)

CF har läkarpraktik men ingår inte i Försäkringskassans stab och en konsultation på en
timme kostar 3.000 kr. Se hennes hemsida. Hon samarbetar med ett speciallaboratorium
i London, Genova, och avancerade prover – det finns en mängd av dem – bekostas efter
svårigheten uppenbarligen.
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