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Mark Stengler természetgyógyász

Mark Stengler a portlandi, Oregon állambeli Országos Természetgyógyászati Egyetem (National 
College of Naturopathic Medicine) docense,  a Yale Egyetem Természetgyógyászati  Eredmények 
Kutatási Projektje (Complementary Medicine Outcomes Research projekt) orvosi szakbizottságának 
tagja  volt,  és  két  a  természetgyógyászatról  szóló dokumentumfilm készítésében is  vett  részt.  A 
kaliforniai  La  Jolla  Teljes  Egészség  Klinika  (La  Jolla  Whole  Health  Clinic)  alapítója  és  a 
Prescription  for  Natural Cures,  valamint  a  The  Natural  Physicians's  Healing  Therapies című 
könyvek szerzője.

1. Bab:   Rengeteg  jótékony hatása  van  a  szervezetre.  Magas  a  proteintartalma,  alacsony a 
benne lévő zsír- és kalóriamennyiség, ellenben gazdag fitonutriensekben, vitaminokban és 
ásványi  anyagokban.  A  vörös,  a  fekete  a  kidney-  és  a  pintobab  különösen  gazdag 
antioxidánsokban. A vizsgálatok szerint hatékony rákellenes tulajdonságokkal rendelkezik.

2. Brokkoli:   Két fitonutrienst is tartalmaz: izotiocianátokat és glukozinolátokat. A brokkoliban 
lévő  szulforafán  aktiválja  a  szervezet  méregtelenítő  enzimjeit,  így  megelőzi  a  rákkeltő 
anyagok  kialakulását.  Együk  nyersen  vagy  enyhén  párolva.  A főzés  során  elveszíti  C-
vitamin  tartalmát  és  egyéb  tápanyagait.  A brokkolicsírában  harmincszor-ötvenszer  annyi 
tápanyag-koncentrátum van, mint a kifejlett brokkolinövényben. 

3. Fekete áfonya:   A természet egyik öregedésgátló szupersztárja. Rendkívül sok antocianin 
nevű  antioxidánst  tartalmaz,  valamint  rostot  és  vitamint.  Van  benne  pterostilben,  egy 
hatékony antioxidáns,  ami  felveszi  a  harcot  a  rákkal.  A patkányokon  végzett  kísérletek 
szerint a fekete áfonya serkenti a memória működését.

4. Tojás:   Mindig  meglep,  hogy a  csodaételekről  szóló  könyvek  rendre  kihagyják  a  tojást. 
Micsoda szégyen! A tojás proteintartalma miatt bármely étel számára példa lehet. Remek K-
vitamin-, B12-vitamin,-szelén és kolinforrás (a kolinra a sejthártyáknak van szükségük). A 
tojás tartalmaz luteint is, mely védi a szemet. Egy kínai kísérlet szerint heti hat tojás 44 %-
kal csökkenti  a mellrák kialakulásának kockázatát.  Tapasztaltam viszont olyat is,  hogy a 
tojás rossz hatással volt az epehólyag betegekre, az ilyen betegek kerüljék a tojást.

5. Zabliszt:   Az  egyik  legegészségesebb  szénhidrát.  Van  benne  mangán,szelén, 
magnézium,kálium,cink,réz,protein  és  kiváló  oldódó  rostforrás,  mely  segít  stabilizálni  a 
vércukrot és nagyon jó választás a cukorbetegek számára. Egy csésze zabliszt naponta segít 
a koleszterin 8-23 %-os csökkentésében. Még egészségesebb egy evőkanál őrölt lenmaggal, 
vagy fahéjjal megszórva.

6. Dió:   Gazdag  omega-3  zsírokban,  valamint  mangánban  és  rézben.  Gamma-tokoferolt 
tartalmaz,  mely  a  E-vitamin  egyik  alkotóeleme  és  csodás  antioxidáns  védelmet  nyújt, 
emellett csersavat is mely segít méregteleníteni a rákot okozó anyagokat. A diófogyasztás 
csökkenti a szívkoszorúér megbetegedés kialakulásának kockázatát.

7. Joghurt:   Azt a fajtát vásároljuk, melyben olyan „barátságos baktériumok” vannak, mint a 
Lactobacillus  acidophilus és  az  L.bulgaricus.  A cimkén  az  legyen  olvasható:”élő  aktív 
kultúrát  tartalmaz.”  Serkenti  az  aktív  immun  működést.  A  joghurt  kiváló  protein-, 
kalcium-,foszfor, B-vitamin, cink és egyéb tápanyagforrás. Ha lehet válasszunk organikusat, 
hogy elkerüljük az antibiotikumok maradványait, ill.a legkisebb cukortartalmút.



8. Gránátalma:   Szeretem  a  gránátalmát  antioxidáns  hatékonysága  miatt  és  azért  mert 
csökkenti az artériákban a lerakódást. A gyümölcs és a gyümölcslé is jó választás.

9. Spenót:   Védelmet nyújt a szív- és érrendszeri betegségek ellen. A lutein segít megelőzni a 
sárgafolt elsorvadását, mely az idősebb felnőtteknél a kialakuló vakság első számú oka.

10. Vadlazac:   Minden nyilvánvaló ok miatt! Remek omega-3 zsír- és proteinforrás.


