
 

 

Giới   thiệu   cuốn   sách   
                           “Nghịch   lí   rau   củ   quả"  
(Người   sưu   tầm:   Ths   Lê   Thị   Dung   –   Trích   nguồn  

Thư   viện   tỉnh   Bình   Dương).  

Chúng  ta  đều  biết  rau  củ  quả  là  loài  thực  vật,  là             
một  trong  những  loại  thực  phẩm  không  thể  thiếu          
trong  thực  đơn  dinh  dưỡng  của  con  người  bởi          
chúng  hàm  chứa  rất  nhiều  thành  phần  dinh         
dưỡng  quý  giá  như:  vitamin,  protein,  khoáng        
chất.  Rau  củ  quả  còn  là  thực  phẩm  chính  cung           
cấp  chất  xơ  giúp  con  người  có  thể  dễ  dàng  tiêu            
hóa,  rau  củ  quả  đã  góp  phần  duy  trì  sự  sống  của             
con  người.  Nhưng  chúng  ta  có  biết  rau  củ  quả           
đồng  thời  cũng  chứa  đựng  những  chất  gây  hại          
tiềm   ẩn   khôn   lường?   

 
     “Nghịch  lý  là  một  lượng  nhỏ  rau  củ  quả  sẽ  tốt  cho  sức  khỏe  nhưng  lượng  lớn  lại  không  tốt.                     
Một  số  rau  củ  quả  duy  trì  sự  sống  của  chúng  ta  nhưng  đồng  thời  cũng  chứa  đựng  những  chất                     
gây  hại.  Chúng  ta  đã  che  đậy  nghịch  lý  này  suốt  mười  ngàn  năm”  –  Bác  sĩ  Steven  R.  Gundry,                    
người  đã  thành  lập  Viện  Tim  Phổi  Quốc  Tế  và  Trung  tâm  Y  khoa  Phục  hồi  trực  thuộc  Viện  tại                     
Plam  Springs  và  Santa  Barbara,  Califonia,  đây  cũng  chính  là  tác  giả  của  cuốn  sách  Nghịch  lý                 
rau  củ  quả:  sự  “trả  thù”  của  thực  vật .  Ông  đã  cùng  với  tác  giả  Olivia  Bell  Buehl  đem  đến                     
cho  bạn  đọc  những  hành  trình  khám  phá  và  chia  sẻ  kết  quả  đó  một  cách  chân  thành  đến  với                     
mọi  người.  Sách  do  Nguyễn  Tư  Thắng  dịch,  PGS.TS.  Lê  Thị  Lý  hiệu  đính  và  viết  lời  giới                   
thiệu,   do   Nhà   Xuất   bản   Hồng   Đức   phát   hành   cuối   năm   2018.  

Nghịch  lý  rau  củ  quả:  sự  “trả  thù”  của  thực  vật  giúp  chúng  ta  “lật  lại”  tư  duy  một  chiều                     
về  thức  ăn  có  nguồn  gốc  thực  vật  đa  số  chúng  ta  vốn  coi  đây  là  thực  phẩm   “hoàn  toàn  lành                      
mạnh”,  rằng  ăn  càng  nhiều  càng  tốt!  Thế  nhưng  với  377  trang  sách,  bác  sĩ  Steven  R.  Gundry                   
và  Olivia  Bell  Buehl  đã  chứng  minh  rằng  rau  củ  quả  có  những  cách,  có  khi  rất  kinh  khủng,  để                     
chống  lại  những  kẻ  đã  ăn  chúng.  Đứng  trước  nguy  cơ  sinh  tồn,  những  loài  thực  vật  bấy  lâu  ta                     
vẫn  cho  là  giàu  dinh  dưỡng  sẽ  tiết  ra  các  độc  tố  gây  hại  để  tự  vệ,  để  nhắc  nhở  con  người  và  các                         
côn   trùng:   “ Chúng   tôi   muốn   duy   trì   nòi   giống   chứ   không   muốn   bị   ăn”!.  

 Bạn  có  tin  rằng  cây  biết  khi  nào  nó  sắp  bị  ăn  không?  Theo  các  nghiên  cứu  mới  đây,  cây  cối                       
biết  và  không  ngồi  đấy  chấp  nhận  số  phận  của  mình,  trong  Phần  I  quyển  sách  giải  thích  vấn  đề                   
này  bằng  những  câu  chuyện  thú  vị.  Phần  II  bạn  sẽ  học  được  cách  khởi  động  chương  trình  này                  
với  hoạt  động  thanh  lọc  cơ  thể  kéo  dài  ba  ngày.  Sau  đó  bạn  sẽ  tìm  hiểu  cách  sửa  chữa  đường                      
ruột  bị  tổn  thương  và  nuôi  dưỡng  những  vi  sinh  vật  đường  ruột  bằng  những  thực  phẩm  cần                   



thiết  cho  sự  phát  triển  của  chúng.  Ở  phần  này  tác  giả  đưa  ra  những  quy  tắc  đơn  giản  buộc                     
chúng  ta  phải  tuân  thủ.  Kèm  theo  là  những  câu  chuyện  thành  công  của  tác  giả  mang  ý  nghĩa  và                     
chân  thực,  ông  đã  giúp  rất  nhiều  bệnh  nhân  của  mình  khỏe  mạnh  lên  và  khỏi  nhiều  căn  bệnh                    
nguy  hiểm,  đặc  biệt  là  cân  bằng  trọng  lượng  cơ  thể,  giúp  ta  thon  gọn,  tránh  xa  chứng  béo  phì.                     
Trong  Phần  III ,  tác  giả  đã  cung  cấp  cho  chúng  ta  các  kế  hoạch  bữa  ăn  công  thức  nấu  ăn  đơn                     
giản  nhưng  ngon  miệng.  Đặc  biệt  hơn  hết  là  giúp  chúng  ta  quên  đi  những  thực  phẩm  rau  củ                    
quả  có  vấn  đề  -  những  thứ  từng  khiến  bạn  tăng  cân,  ốm  yếu  và  đau  nhức.  Hay  nói  cách  khác,                      
những  thực  phẩm  tưởng  như  lành  mạnh  mà  chúng  ta  hằng  ngày  vẫn  nạp  vào  cơ  thể  lại  là  thủ                     
phạm  của  nhiều  căn  bệnh.  Quyển  sách  Nghịch  lý  rau  củ  quả  -  sự  trả  thù  của  thực  vật  sẽ                   
cung  cấp  bản  đồ  để  ta  quay  trở  lại  đúng  hướng  giúp  ta  có  một  cuộc  sống  khỏe  mạnh  và  trường                      
thọ.  

 Vậy  những  nghiên  cứu,  khám  phá,  những  nghịch  lý,  những  câu  chuyện  thành  công,  kế  hoạch                  
những  bữa  ăn  với  công  thức  đơn  giản  của  tác  giả  cụ  thể  như  thế  nào?  Mời  bạn  đọc  hãy  đọc  tìm                       
hiểu  quyển  sách  Nghịch  lý  rau  củ  quả  -  sự  trả  thù  của  thực  vật  để  khám  phá  những  điều  vô                    
cùng   bổ   ích   và   thú   vị.    

 


