
Gurkemeje
Hent bøger PDF

Sandra Pugliese
Gurkemeje Sandra Pugliese Hent PDF De fleste kender gurkemejens insisterende gule farve og markante
smag. Inderne har længe brugt den både som energigiver, i skønhedspleje og i sygdomsbehandling. En

enestående alsidighed, der gør denne lille rod til noget helt unikt.
Gurkemeje har været brugt intensivt i årtusinde i den indiske naturmedicin og bliver det fortsat. Den viser

især sin effektivitet, når den bruges til lidelser med inflammation som fællesnævner. Inflammationssygdomme
er nutidens store udfordring, fx forhøjet blodtryk, overvægt, smerter, allergier og hjerte-kar-sygdomme. Men

inflammation er også koblet til sværere lidelser som autoimmune sygsomme, kræft og hjernelidelser.
Gurkemejens særpræg er, at den på én gang bremser smerter, slid og skader – og samtidig sætter turbo på
reparation, heling og energi. Meget sjældent findes der ét middel med så stor bredde i effekt og samtidig så

god tolerance i menneskekroppen som gurkemeje.
Bogen her er en kvikguide til, hvordan du nemt bruger gurkemejen i din mad og dagligdag. Ud over grundig
viden omkring den forskning og videnskab, der lige nu findes om gurkemeje, får du også 25 velsmagende
opskrifter på alt fra vietnamesiske pandekager og cremet risotto til gylden mysli, gurkemeje-ingefær-is og

aromatiske popcorn.
Bogserien: Functional foods

Functional foods er et begreb, der bruges om mange typer fødevarer. I denne nye serie af bøger anvender vi
begrebet i betydningen af naturlige fødevarer – dvs. rene, oprindelige og uspolerede af industriel håndtering –
som har kendte, sundhedsfremmende egenskaber. Nogle fødevarer har nemlig så tydelige ekstra medicinske

egenskaber, at vi bevidst bruger dem terapeutisk, dvs. vi bruger maden som medicin.
I serien er valgt nogle af de fødevarer, som ikke er så almindelige i den nutidige danske kogetradition, og

bøgerne vil byde på lettilgængelige, familievenlige opskrifter, som kan benyttes igen og igen. Bone broth var
den første i rækken af bøger om functional foods. Kommende emner i serien: Kokos, Præbiotika & probiotika

og Korsblomstrede grøntsager.
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