
 

Hvad gør man, når ens barn eller man selv lider af: allergi,
intolerance, overfølsomhed, autisme, asperger, OCD, m.m.?
Hvad gør man, når man har prøvet næsten alt inden for både det
etablerede og det alternative systems behandlingstilbud?

Marianne Jäger og Carmen Villefrance havde begge børn, der
var stærkt funktionsnedsatte.
Derfor uddannede de sig til ernæringsterapeuter
og udvekslede erfaringer.
Erfaringer de har sat i system og samlet i denne bog.
Deres børn er i dag glade, sunde og velfungerende.

RASK af MAD rummer let tilgængelig faglig viden om:
Diæt - hvorfor/hvordan • afklaringer/vejledninger • problematikker
omkring fødevarer & fødevarekvaliteter • skemaer & oversigter
Alt om mad • ingen kalorietælling • lær at fordele maden
på tallerkenen efter dine behov • gode madråd • nok om krydderurter
• kosttilskud • behagelig motion og om at spise med god samvittighed

RASK af MAD er også en skøn kogebog, fyldt med
stemning og dejlige billeder af de  nemme, helt gluten- og mejeriproduktfrie
(mælkefrie) opskrifter, som alle er lavet af gode nærende råvarer
– uden tilsætningssto�er, ra�nerede fødevarer, hvidt sukker,
færdigmelsblandinger, hvedestivelse osv. Måske kan bogen
hjælpe dig, så du kommer til at spise det, du kan tåle!

RASK AF MAD, kan du tåle det du spiser? en diætbog skrevet  af Marianne Jäger og Carmen Villefrance, Ernæringsterapeuter DET
- en bog med vejledninger i diættyper, div. fødevareoversigter/leksikonner og en kogebogsdel med nemme og gode opskrifter
 - alle 100 % gluten og mejeriproduktfri og med billeder i farver. 

  Hvorfor er RASK AF MAD relevant? 
 
21% af den danske befolkning lider af 
allergi/overfølsomhed. 
- Ekholm et al. Statens Institut for Folkesundhed 2006. Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 og udviklingen siden 87. 
(Det er ca. 1,14 million borgere i Danmark)
 
2% af alle med europæisk herkomst har 
glutenintolerance. 
- Catassi C, Ratsch IM, Fabiani E, et al. Coeliac disease in the year 2000: exploring the iceberg. Lancet 1994;343:200-3. 
(For Danmark drejer det sig om: 107.940 mennesker med gluten intolerance, i det der i Danmark bor pr 2004: 5,398 millioner mennesker. 
Befolkningens antallet i Den Europæiske Unions 25 medlemsstater er pr. 1.1.2004: 456.448 millioner og i USA: 291.685 millioner. 
2% af det er: 14.962.660 mennesker med gluten intolerance. 
-Alle befolknings tal fra: Eurostat, Europarådet, US Bureau of Census.) XXX
 

 

  33% af den amerikanske befolkning har intolerance.  
- Bender AE, Matthews DR. Adverse reactions to foods. Br J Nutr. 1981;46:403-7. 
 
Autisme forekommer hos 0,6% af befolkningen. 
- Medical Research Council, England, 2002. 
(Det er  ca. 32.386 børn og voksne i Danmark. Hertil kommer de øvrige diagnoser som ADHD, OCD, Asperger m.m.)
 
Udviklingstendensen, inden for gruppen af børn med sociale, emotionelle og psykiske vanskeligheder,
 i den vidtgående specialundervisning er steget fra 9% til 30% fra 1985-2002. 
- Rapport fra Amtsrådsforeningen. 
(Flertallet af alle disse børn ville profitere af diæten og vejledningen beskrevet i RASK AF MAD)
 
81% af de autistiske børn profiterede af en gluten (hvede, rug, byg, havre) og casein (mejeriprodukter) fri diæt.
87% af de autistiske børn havde forhøjet antistof (IgG) mod gliadin og 90% havde forhøjet antistof (IgG) mod casein. 
30 % af børnene havde forhøjet antistoffer mod både gluten og casein. 
Normale børn havde kun spor af antisto�erne ved samme måling. 
- Cade et Al. Nutritional Neuroscience, Vol 3, pp. 57-72. 2000. 
Autism and Schizophrenia: Intestinal Disorder.
 
I tilføjelse til tal om glutenintolerans har Eivind Gudmand Høyer, mens han var overlæge, 
skrevet i en artikel at hans skøn er, at frekvensen er 5-7 gange så høj som de normale estimater
 - hans vurdering betyder faktisk 20-28% af danskerne!
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