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Elõszó a magyar kiadáshoz

Dr. Filippo Ongaro, a rendszerszemléletû medicina nemzet-
közileg elismert szaktekintélye, a budapesti Quintess Egészség-
központ praktizáló fõorvosa, korábban 10 éven keresztül az
Európai Ûrügynökség életmód-tanácsadó és rehabilitációs rész-
legének orvosa volt. Mivel az ûrutazás során az asztronauták
rendkívül gyorsan öregszenek, ezt a folyamatot, illetve követ-
kezményeit a legkorszerûbb tudományos kutatási módszerek
segítségével kell kompenzálniuk az ûrorvosoknak, annak érde-
kében, hogy az ûrhajósok káros következmények nélkül térhes-
senek vissza a hétköznapi életbe. 

Ez a rendkívüli, speciális szakmai tudás értékes forrás a meg-
betegedés és öregedés folyamatának áttekintéséhez, gyakor-
lati alkalmazása a betegségmegelõzést és a rendszerszemléletû
gyógyítást is szolgálhatja.

Dr. Ongaro könyvében szakmai precizitással foglalja össze a
nutrigenomika, a táplálkozásra vonatkozó legújabb kutatások
eredményeit, és motivált küldetéstudattal ülteti át a génkuta-
tás és a modern orvoslás korszakalkotó újdonságait a napi gya-
korlatba. Mindezek alapján meglepõ válaszokat kapunk a mind-
annyiunkat érdeklõ alapvetõ kérdésekre: hogyan õrizhetjük
meg egészségünket és hosszabbíthatjuk meg életünket; milyen
életmódot folytassunk; hogyan változtassunk étrendünkön,
mit, mikor együnk; hogyan tápláljuk gyermekeinket; mit és 
hol vásároljunk; hogyan álljunk ellen a fogyasztói társadalom 
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és az élelmiszeripar csábításainak, és hogyan készüljünk fel
életmódunk megváltoztatására? A könyv méltán népszerû, és 
nagyon idõszerû. 

A legtöbb diétás tanácsadás – a hagyományos módszereket
követve – a kalóriabevitel csökkentésére koncentrál. A szerzõ
ezzel szemben a különbözõ élelmiszerek tápértékét veszi alapul,
ebbõl adódóan újszerû megközelítésben javasol diétás változ-
tatásokat. Részletesen elemzi a napjainkban egyre gyakoribb
ételallergia jelenségét, tárgyalja az egyes táplálékokkal szem-
beni intolerancia tüneteit, felismerésének és kezelésének mód-
ját. Kitér az újszülöttek, csecsemõk táplálási rendjének ideális
felépítésére. 

Az egyes élelmiszerek a szervezetbe jutva jelentõs átalakulá-
son mennek át, és felszívódva szinte minden sejtfunkciót be-
folyásolhatnak. A bélhuzamban csaknem 10-szer annyi bakté-
rium él, mint ahány testi sejtje van az ember szervezetének. 
A baktériumok és az elfogyasztott táplálék genetikai informá-
ciótömegének közvetett hatása lehet a testi sejtek mûködésére,
de a génállományra is. Ez is azt igazolja, hogy bizonyos beteg-
ségek, daganatos elváltozások kialakulása vagy kivédése szoro-
san összefügg táplálkozásunkkal, étrendünk kialakításával és az
élelmiszerek elkészítési módjával. 

A Quintess támogatásával a HVG Könyvek egészséges élet-
módot hirdetõ sorozatában – dr. Marton István: Korkontroll
(2007); dr. Dean Ornish: Spektrum (2010) – ez már a harmadik
kötet. Bizonyára az elõzõekhez hasonlóan, ez is újszerû tudomá-
nyos szemléletû olvasmány és változást hozó élmény lesz mind-
azoknak, akik törõdnek önmaguk és családjuk egészségével.

Dr. Marton István

Jól egyél, hogy jól legyél!10
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Elõszó

„Étked váljék gyógyszereddé, s gyógyszered legyen az étked.”

Hippokratész

Mindig is azt gondoltam, hogy aki mer, az nyer. Fiatal orvosként
– a sportszakorvosi képesítés megszerzése után – valami külön-
leges dologgal szerettem volna foglalkozni, ezért nagy bátran az
ûrorvoslásnál kötöttem ki, és akármilyen hihetetlen, a táplál-
kozással kapcsolatos tapasztalataimat az Európai Ûrügynök-
ségnél (European Space Agency, ESA) ûrhajósok orvosaként
szereztem.

A végzés után nem sokkal egy orvosokból és tudósokból álló
kis csapat tagja lettem, amely az ûrhajósok és családtagjaik
egészségi állapotával foglalkozik. A világ minden részérõl verbu-
válódott néhány tucat embert arra képezték ki, hogy a lehetõ
legextrémebb környezetben, vagyis a világûrben fellépõ hatások
emberi szervezetre gyakorolt következményeit mérjék. Extrém,
nemcsak azért, mert az ûrhajós minden másodpercben élet-
veszélyben van, hanem azért is, mert a súlytalanság állapota
alaposan megbolygatja az élõ szervezetet. Elég, ha arra gondo-
lunk, hogy minden ûrben töltött 6 hónap 10 földi évnek felel
meg. A felgyorsult öregedés megegyezik a normális öregedési
folyamattal, amelyet mindannyian megélünk itt, a Földön, csak-
hogy az ûrben ez rövidebb idõ alatt és intenzívebben megy
végbe. Szerencsére, amint az ûrhajósok visszatérnek a Földre,
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egy speciális rehabilitációs program segítségével újra optimális
fizikai állapotba kerülnek. Kicsit olyan ez, mintha az idõ kereke
visszafelé forogna, lehetõvé téve, hogy születési dátumuknak
megfelelõ életkorukat visszanyerjék. Az ûrhajósok esetében
tehát néhány hónap leforgása alatt tanúi lehetünk egy felgyor-
sult öregedésnek, majd a Földre visszatérve egy ezzel épp ellen-
tétes folyamatnak. Mindez együttvéve igazán kiváló terep 
a tudományos kísérletezésre.

Az ûrhajózási társaságok az ûrorvosoktól speciális tudást vár-
nak el: egyrészt elméleti tudást, másrészt azok gyakorlati alkal-
mazását. Márpedig a mai medicinában az elmélet és a gyakorlat
élesen elhatárolódnak egymástól. Aki nem végez kutatásokat,
pillanatok alatt fényévnyi távolságra kerül minden innovációtól,
aki viszont akadémiai karriert épít, gyakran csak arra koncent-
rál, hogy minél több publikációja lásson napvilágot, és fogalma
sincs arról, mi történik a valódi életben. Egyes szerzõk szerint az
utóbbi 10–15 évben a kutatás és a klinikai alkalmazás között
mindig is meglevõ szakadék még mélyebb lett. Az ûrorvos szá-
mára a legnagyobb és napi szinten jelentkezõ kihívás éppen
ennek a kettõsségnek a feloldásában áll: a leghatékonyabb gyógy-
módok kidolgozása érdekében alaposan tanulmányoznia kell 
a legújabb kutatási eredményeket.

De ez még nem minden. Az ûrhajósok orvosának még azzal a
szemlélettel is rendelkeznie kell, amely a mai hiperspecializált
egészségügyben csaknem teljesen kihalt, vagyis a páciensre a
maga teljességében kell tekintenie. Ebbõl kifolyólag egy szemé-
lyében felelõs a rábízott ûrhajósok egészségi állapotának teljes
spektrumáért: a klinikai esetek kezeléséért, a felkért szakorvo-
sok munkájának koordinálásáért, az elõírt terápiák betartásáért
és felülvizsgálatáért. Ez persze nem azt jelenti, hogy egy ûrorvos
„mindenológus” (manapság lehetetlen minden részterületen
profinak lenni), egyszerûen arról van szó, hogy a szintézisre kon-

Úgy egyél, hogy jól legyél!12

Ugy_egyel_hogy_-_HVG.qxd  11/15/2011  5:14 PM  Page 12



centrál és nem csupán a részletekre. Ez az átfogó látásmód
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a páciens biológiai mozaik-
darabkái a megfelelõ helyre kerüljenek.

Az ûrhajósok egy olyan komplex környezetben mozognak,
mint az ûr, és ez a velük foglalkozó orvosoknak is különleges fel-
adatot ad: nem elég az orvosi protokollt szabályszerûen követni
(ami olykor lehetetlen is ezen a szakterületen, nem lévén leírt
protokoll), hanem a legjobb tudósokkal együtt munkálkodva kell
keresniük az új megoldásokat és a személyre szabott terápiát.

A világûrben tett utazás alatt a megfelelõ táplálékról való
gondoskodás az egyik legalapvetõbb orvosi feladat. Akárcsak a
Földön, az ûrben is létkérdés, hogy mit eszünk és iszunk. Számos,
hosszú idõtartamú ûrutazás szolgáltat információkat arra nézve,
hogy megértsük, milyen hatással van az élelem az egészségre,
illetve a betegségre, hogy átlássuk, milyen fiziológiai, biokémiai,
pszichológiai, sõt szociokulturális vonatkozásai vannak. Az ûr-
kutatás azt is lehetõvé tette, hogy a technológiai és mérnöki
szempontból magas szinten elõállított élelmiszerek jótékony és
negatív tulajdonságait megfigyelhessük. Mivel egy ûrhajót meg-
lehetõsen nehéz friss élelmiszerrel ellátni, a készletek túlnyomó
többségét hosszan eltartható liofilizált, dobozos, zacskós, tubu-
sos és tablettában beszedhetõ élelmiszerek alkotják. Ezek a 
táplálékok, bár biztosítják a küldetés véghezvitelét, nem mond-
hatóak ideálisnak, így mind az orvosok, mind az ûrhajósok meg-
tanulják értékelni a természetes és friss élelmet.

A nutrigenomikának nevezett tudomány – amely az étrend
génkifejezõdésre gyakorolt hatását vizsgálja – azon túl, hogy lehe-
tõséget nyújt annak megismerésére, hogyan változtassuk meg
táplálkozási szokásainkat itt a Földön, arra a kérdésre is válaszo-
kat ad, mit egyen egy ûrhajós. De ez már egy más téma.

A nutrigenomika az a tudomány, amely az étrend génkifeje-
zõdésre való hatását tanulmányozza. Génkifejezõdésnek azt 
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a folyamatot nevezzük, amely során a DNS-ben tárolt informá-
ció átalakul fehérjévé, olyan molekulákká, amelyek biológiai
hatást gyakorolnak a sejtjeinkre. Az étrend képes arra, hogy
megváltoztassa a DNS „megszólalását”, vagyis azt a módot,
ahogy egyes gének aktiválódnak, mások elnémulnak, megjavítják
magukat és befolyásolják a betegségek kialakulását. A nutri-
genomika olyan ismereteket közvetít, amelyek révén megtud-
hatjuk, hogyan használhatjuk az étrendünket és más étrend-
kiegészítõket arra, hogy „megjavítsuk” biológiai terepünket,
amely betegségek táptalaja lehet, de amelyen az egészségünk is
virulhat.

Minél messzebb megyünk bolygónktól, annál inkább meg-
értjük, milyen erõs az a kötelék, amely összekapcsol minket vele.
Létezésünk attól függ, mit ad nekünk a Föld, és hogyan hatunk
vissza rá. Kényes az egyensúly köztünk és Földünk közt, amely-
nek életünket köszönhetjük. A legfontosabb, hogy belássuk, a
Föld nem a tulajdonunk, hanem a része vagyunk, hozzá tarto-
zunk, tõle függünk. Ennek elfogadása az emberek többségét tu-
datosabbá teszi, belátóbbá a világ és más emberek gondjai iránt,
és a csak részletekre figyelõ szemlélet helyett egy globálisabb
látásmódot is kialakít bennük. Fantasztikus lenne az ûrbõl vetni
egy pillantást bolygónkra. Elég lenne pár másodperc is, és a béke,
a harmónia, a szépség látványa minden bizonnyal kizökkentene
minket a közönybõl. Abból, amit manapság a környezetszeny-
nyezés, az erdõirtás, a globális felmelegedés, az elsivatagosodás 
és sok más – a Földünket elhanyagoló és kihasználó – cselekedet
tragikus következményeinek hallatán érzünk. Egy ilyen látvány
minden leírt vagy kimondott szónál, konferenciánál, kerekasztal-
beszélgetésnél többet ér, mert olyan hatalmas érzelmi töltéssel
rendelkezik, hogy egy csapásra megváltoztatja magatartásunkat.

Emlékszem a ’60-as évek egyik népszerû filmjére, amely-
ben a miniatürizált tudósok nem az ûrben, hanem az emberi
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szervezetben utaznak. Micsoda élmény lenne, ha mindannyian
belepillanthatnánk a saját szervezetünkbe, ahogy egy öreg jár-
gány motorházába is belenézünk, mielõtt megvesszük. Saját
szemünkkel látni és érzékszerveinkkel felfogni az emberi test
végtelenül csodálatos komplexitását és mindazokat az áttekint-
hetetlenül bonyolult mechanizmusokat, amelyek egészségesen
tartják! El sem tudom képzelni, hogy droggal, cigarettával,
stresszes élettel és mértéktelen evéssel ártsunk neki, miután a
sejtjeinkben, a szöveteinkben, ebben a csodálatos és bonyolult
univerzumban úgy utaztunk, akár az ûrhajósok a kozmoszban.

Inkább azon lennénk, hogy mielõbb megismerjük testünk
használati utasítását, és megkaparintsuk a tudást, amelynek
segítségével ezt az életnek nevezett ajándékot tisztelettel és
gonddal a lehetõ legjobb formában tudjuk tartani.

Bár az utazás az emberi szervezetben fizikailag sosem lesz
lehetséges, már ma is vannak olyan robotok, szondák és mole-
kuláris kutatások, amelyek a sejtjeinkbe engednek bepillantást.
Segítségükkel egyre pontosabban rekonstruálható, mi zajlik
bennünk, és egyre több részlettel gazdagodik az a „használati
utasítás”, amely szervezetünk egészségének fenntartásához el-
engedhetetlen. Ezen használati utasítás egyik legfontosabb feje-
zete a nutrigenomika.

A kozmoszban tett utazás felébreszti az ûrhajós felelõsség-
érzetét. Az ûrben a földi környezet legbanálisabb elemei is hiá-
nyozni kezdenek. A levegõ, a szél, a napfény, az erdõk zöldje kor-
látlanul és kéretlenül áll rendelkezésünkre itt a Földön, ám az
ûrben mindezek elérhetetlenek. Ha átélnénk ezt a hiányt, mi is
nagyobb felelõsséget éreznénk ezért a rendkívül sérülékeny tes-
tért, amelynek birtokában vagyunk, és amelynek épsége olykor
egy hajszálon függ.

A „megelõzés” szavunkat már meglehetõsen elcsépeltük,
pedig éppen ez a lényeg. Meg kell értenünk mielõtt még túl késõ
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lenne, milyen sokat kockáztatunk. A számunkra fontos dolgo-
kat is sajnos csak akkor tanuljuk meg értékelni, ha már elveszí-
tettük. Bagatellizáljuk a kockázatokat, mindaddig, amíg a saját
bõrünkön nem tapasztaljuk. Csak akkor értjük meg, mi az egész-
ség, amikor megbetegszünk.

Tartsuk tehát szem elõtt a felelõsségvállalás elvét olvasás
közben, mert ez nagyon fontos része annak a használati utasítás-
nak, amelynek betartásával egészségesen tarthatjuk testünket
és sokáig élhetünk. Minden használati utasításnak csak akkor
van értelme, ha valóban be is tartjuk.

Ha egy porszívót vagy egy DVD-lejátszót akarunk beüzemel-
ni, magától értetõdik, hogy elolvassuk a használati utasítását. Az
autónknál is ugyanezt tesszük. De vajon miért evidens, hogy egy
mûszaki eszköznek szüksége van ellenõrzésre és karbantartásra
a hosszabb élettartam érdekében, és miért nem természetes
mindez, ha a saját testünkrõl van szó? Talán azért, mert nem
vagyunk tudatában annak, hogy amennyire kifinomult és csodá-
latos az emberi szervezet, épp ugyanannyira sérülékeny is.

Kiszámolták, hogy az emberi agyban jóval több az idegsejt,
mint az univerzumban fellelhetõ összes csillag. Hogyan is juthat
eszünkbe, hogy ne törõdjünk velük?

Egyszóval, aki ezt a könyvet olvassa, ne felejtse el, hogy teste
a legértékesebb kincse a világon!

Úgy egyél, hogy jól legyél!16
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Bevezetés

Étrendünk sok mindent elárul. Üzenetet küld egészségrõl és 
betegségrõl. Egy ember 80 életéve alatt átlagosan 30-60 tonna
körüli táplálékot fogyaszt el, így hát egyáltalán nem elhanyagol-
ható, hogy mit eszik. Márpedig épp ezt tettük a civilizációnk
fejlõdése során. Az egykor tápanyagban dús étrendünket felvál-
tottuk kalóriában gazdag étrendre. Eszünkbe jutna szennyezett
üzemanyagot beletölteni az autónkba? Valószínûleg nem. Pedig
sokan – többé-kevésbé tudatosan – nap mint nap ezt teszik a
saját testükkel. Persze ez nem csak az egyén választása, beleját-
szik az is, hogy az élelmiszergyártás ipari méreteket öltött, és
hogy abszurd módon káros szokásokat vettünk fel. Az orrunk
elõtt zajlik az az átalakulás, amelyben táplálkozási szokásaink
elszegényednek, és egyre jobban eluralkodnak a finomított, cuk-
rozott, hidrogénezett élelmiszerek, amelyek szegények rostban,
vitaminban és növényi hatóanyagban.

Az elmúlt néhány évtized tudományos kutatásai azonban
szerencsére nemcsak a modern táplálkozás káros hatásaival, de
a természetes élelmiszerek gyógyító és megelõzõ szerepével is
foglalkoztak. Az egyik legérdekesebb újdonság annak felfede-
zése és megértése, hogy az élelemben levõ tápanyagok miként
képesek interakcióba lépni génjeinkkel, és hogyan módosíthat-
ják a sejtválaszt. Az új tudományág a nutrigenomika gyökerestül
megváltoztatja eddigi elképzelésünket a táplálékról. Már nem
csak az érdekel minket, mennyi az energia- és kalóriatartalma
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egy adagnak, hanem arra a molekuláris információra is kíván-
csiak vagyunk, amely a szervezetbe jutva kapcsolatba lép az
emésztõrendszerrel és a sejten belüli mechanizmusokat szabá-
lyozza. Ha ezt az információt a sejt nem ismeri fel, ahogy az
gyakran megesik, elindul egy lassú, de progresszív folyamat és
sejtjeink egyensúlya felborul. Mintha a modern, agyonfinomí-
tott, kalóriában gazdag táplálékok egy olyan nyelvet beszél-
nének, amelyet a testünk nem ért. Nem csupán mennyiségrõl és
több-kevesebb kalóriát tartalmazó diétákról kellene beszélni,
hanem arról, hogy amit megeszünk, az kompatibilis-e azzal,
amire a szervezetünknek valóban szüksége van.

Az orvostudomány mérföldkõhöz érkezett. A tudósok és az
orvosok lassan megértik, hogy szervezetünket egy forradalmian
új nézõpontból figyeljék. A test és az elme közti falak leomla-
nak, ahogy az egyes testrészek közötti határvonalak is elmosód-
nak. A sejtek világának felfedezése, bár végtelenül összetett,
egyre nyilvánvalóbbá teszi számunkra, hogy az eddig egymástól
elkülönülõ és távol levõ testrészek a molekuláris háló révén
egymással szoros kapcsolatban vannak, közös folyamatok zajla-
nak bennük, és még olyan betegségeknek is van közük egymás-
hoz, mint az Alzheimer-kór és a cukorbetegség (diabétesz).

Ma még az a jellemzõbb, hogy az akut megbetegedéseket egy
lineáris ok-okozati összefüggés keretében kezelik, ám ez a szem-
lélet egyre inkább átalakul, és átadja a helyét a rendszerszem-
léletû biológiának, amely elfogadja és megpróbálja megérteni a
multifaktoriális krónikus betegségeket a maguk komplexitásá-
ban. A tünetek diagnózis alapján való kezelése felõl elindul-
tunk azon az úton, ahol nem a betegség, hanem a beteg személy
gyógyítása a cél. A specifikus diagnózis felállítása és a standard
gyógyszerfelírási protokoll szigorú betartása helyett – amely
nem tesz különbséget beteg és beteg között – egyre inkább azon

Úgy egyél, hogy jól legyél!18

Ugy_egyel_hogy_-_HVG.qxd  11/15/2011  5:14 PM  Page 18



vagyunk, hogy a diagnózis felállítása és a kezelés az egyedi beteg
ismeretében történjen; az adott beteg csak rá jellemzõ geneti-
kai, biokémiai adottságainak megfelelõen. Ennek a paradigma-
váltásnak az eredménye, hogy nem a tüneteket kezeljük, hanem
új eszközök bevetésével a probléma gyökeréhez ásunk le; nem az
általános és csak elméleti betegséget vizsgáljuk, hanem magát
az egyéni jelenséget.

A nutrigenomika kezünkbe adja a kulcsot egészségünk meg-
õrzéséhez, illetve krónikus betegségek esetében az állapot javítá-
sához. A megfelelõ táplálkozás ebben a biológiai „talajjavítási”
folyamatban a legalapvetõbb, hiszen betegségünk és egészségünk
eredõje testünkben van. Ez még csak az elsõ lépés, amelyet egy új
szemléletû orvoslás jegyében teszünk, mégis hatalmas lépés,
hiszen a táplálkozás mint eszköz mindannyiunk rendelkezésére
áll és önállóan élhetünk vele. A krónikus betegségek legnagyobb
része – többek közt a rák, a szív- és érrendszeri megbetegedések,
az Alzheimer-kór – megelõzhetõ lenne, és a nutrigenomika isme-
ri is a prevenció egyszerû, de hatékony eszközeit. Nem létezik
technológia, gyógyszer, mesterséges szerv vagy génterápia,
amelyben meglenne az a lehetõség, hogy modulálja vagy kijavít-
sa a sejtszintû és anyagcsere-folyamatokat. A nutrigenomikának
fontos szerepe van abban az átmenetben, amely az emberi gén-
térkép felfedezése elõtti – a szervek és szövetek vizsgálatán ala-
puló – klinikai orvoslást összeköti a jövõ anyagcsere-folyama-
tokon alapuló gyógyításával. A mai orvosi gyakorlat korlátait jól
ismerjük: a terápiák legfeljebb arra jók, hogy meghosszabbítsák
az életet, de annak minõségén kevéssé tudnak javítani. Az egész-
ségügyi ellátás tartalékainak nagy részét felemésztik a drága
gyógyszerek és terápiák, amelyek révén életben maradunk ugyan,
de nem vagyunk se egészségesek, se boldogok.

Néhány kutató szerint, ha a prevenciót nem egy valódi élet-
módváltásra alapozzuk, néhány évtizeden belül az átlagéletkor
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csökkenésével kell szembesülnünk, ami az emberiség történe-
tében elõször fordulna elõ.

Szerencsére azonban az orvoslás szemléleti megújulása már
elkezdõdött, diagnosztikus és terápiás szempontból is forradal-
mi változások elõtt állunk. Ebben a forradalomban a nutrigeno-
mikáé a fõszerep. Mindez nem jelenti azt, hogy a mai orvoslást
ki kell dobni az ablakon, mert alapjaiban elhibázott. Egyszerûen
arról van szó, hogy túl kell lépnünk rajta. Az orvostudomány a
fertõzések legyõzésére jött létre, és egyetlen eszközzel próbált
megbirkózni a betegséggel: elpusztítani a kórokozót. Ma már
nem az elpusztításon van a hangsúly, hanem az egyensúly helyre-
állításán. Nem az a cél, hogy diagnosztizáljunk, és felírjunk egy
gyógyszert, hanem az, hogy megkeressük a felborult egyensúly
hátterében megbúvó lehetséges pszichológiai és fizikai tényezõ-
ket, és azokat egyenként helyreállítsuk.

Véget ért az a korszak, amelyben kemoterápiával, mûtéttel,
erõs és nagy dózisban adott gyógyszerekkel indítottunk hábo-
rút a betegségek ellen. Ezek az eljárások olykor valóban szük-
ségesek, de attól még rendkívül ártalmasak az emberi szerve-
zetre. Most inkább a diplomáciai kapcsolatfelvételt javasoljuk,
a párbeszédet testünk és a betegség között. A „hadviselésnek”
ebben a fázisában a kiegyensúlyozott erõviszonyoknak köszön-
hetõen a külsõ beavatkozás szükségessége olyan mértékben
csökken, amilyen mértékben a szervezet képes meggyógyítani
magát helyes táplálkozással és helyes életvitellel. A „tárgyalás”
eredményeként pedig nemcsak életkorunk nõ, de életminõsé-
günk is fenntartható marad. 

Így már nem csak a szokásos értelemben vett diétáról be-
szélünk, inkább táplálkozási kultúránk forradalmi megújításá-
ról, amelyhez a tudomány, azon belül is a nutrigenomika segít-
ségét vesszük igénybe. Mint majd látjuk, a legújabb tudományos
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eredmények viszont tradicionális táplálékainkhoz, régi szoká-
sainkhoz nyúlnak vissza.

Könyvünk legfõbb célja az, hogy segítsünk az étkezési szoká-
sok megváltoztatásában, mielõtt még túl késõ lenne. Nem pusz-
tán azért, hogy vékonyabbak, szebbek és elégedettebbek legyünk
magunkkal – bár mint tapasztaljuk majd, ez elengedhetetlen
következménye lesz az újfajta táplálkozásnak –, hanem azért,
hogy nagyobb figyelemmel és tudatossággal, egyszóval újfajta
szemlélettel foglalkozzunk az egészségünkkel.
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