30 dni bez cukru
Każdy dzień jest dobry na to wyzwanie, więc zacznij już
dziś!!!

Coraz więcej na całym świecie, jak i w naszym kraju mówi się o
szkodliwości cukru dla zdrowia człowieka. Cukrzyca, rak, otępienie, depresja,
trądzik, niepłodność, choroby serca. Nie brzmi to zbyt słodko. Wyniki
najnowszych badań nie pozostawiają wątpliwości co do chorobotwórczego i
uzależniającego działania cukrów prostych, rafinowanych oraz dodanych.
Dzisiaj doskonale wiemy, że jedzenie może by
lekarstwem – lub trucizną. Wiemy, że przetworzony, wyekstrahowany
cukier, a głównie fruktoza, to trucizna i narkotyk. Wiemy też, że
węglowodany złożone zawarte w warzywach i owocach wraz z błonnikiem,
witaminami, mikroelementami i antyoksydantami mogą by
lekarstwem!
Na portalach społecznościowych roi się od wydarzeń i grup, których
uczestnicy motywują się wzajemnie do walki ze słodyczowo-cukrowym
nałogiem oraz przekazują, jak sobie z nim radzi
.

Celem akcji jest:

– odzwyczai
organizm od potrzeby słodzenia i spożywania dosładzanych produktów
- poznanie naturalnej słodkości w owocach itp.
Pamiętaj, że owoce zawierają one fruktozę – cukier prosty. Dlatego nie
oznacza, iż powinno się je jada
kilogramami. Oczywiście są lepszym wyborem niż słodycze, ale nie bez
ograniczeń.
Nie pij pustych kalorii
„Każda forma płynnych kalorii pochodzących z cukru jest gorsza niż stałe
pokarmy z cukru lub mąki„, mówi dr Hyman. To jak autostrada dla cukru
bezpośrednio do wątroby. Soki, napoje gazowane, napoje sportowe i słodzone
herbaty i kawy są największym źródłem kalorii pochodzących z cukru w diecie
większości ludzi.
Czego się wystrzega
?


Cukru, w tym: miodu, suszonych owoców, syropu z agawy i innych
pochodnych cukru z wyjątkiem owoców.



Słodzików: jeśli to ma by



prawdziwy detoks, nie stosuj też żadnych słodzików, a jeśli ich nigdy nie
stosowałaś, nie rzucaj się na nie w ciągu najbliższych 30 dni, bo mogą
wywoła



u Ciebie niechciane skutki.



Słodyczy, oczywiście. Nawet tych które na sklepowych pułkach
reklamują się jako zdrowe! One w swoich składach często też mają
cukier, także nie daj się zwieść.



Słodkich gazowanych napojów, sklepowych soków.



Kofeina - może powodowa



nagły wzrost poziomu cukru we krwi. Jeżeli jednak porzucenie kawy jest
zbyt trudne, zjedz do kawy proteinową przekąskę, aby ograniczy




prawdopodobieństwo nagłego wzrostu poziomu cukru.
Alkohol - to cukier, zatem pobudza łaknienie... cukru.



Jogurtów owocowych, serków topionych, homogenizowanych itp.



Słonych przekąsek: chipsów, paluszków, krakersów itp.



Konserwowych warzyw i gotowanej marchewki. Kukurydza, groszek,
ogórki i inne warzywa konserwowe mają w swoim składzie cukier, a
marchew po ugotowaniu to bomba cukrowa.



Przypraw, które w składzie mają cukier, a jest ich sporo na sklepowych
półkach.



Wysoko-przetworzonej żywności, czyli wszystkich gotowych dań, jakie
znajdziesz na sklepowych półkach oraz tych produktów, które w składzie
mają cukier.

