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 Példaképem Semmelweis Ignác 200.születésnapja alkalmából indítottam el a web oldalamat. 

Nyolc FAO és a WHO Genf irodák e-mail címére küldtem el, választ nem kaptam, ezért zavarom 

Kegyedet. Harminc éve, látásában korlátozott Zsolti nevű srác miatt kezdtem bele a tejalapú 

sütemények kutatásába, fejlesztésébe. Az ember az Istentől kapott cukrokat mind átalakította és mind 

káros, mérgező lett. A Kánaánból maradt a tej és a méz. A tészták készítéséhez a tejszármazékokat 

használom, a méz kiegészítő, nem alapanyag .A patent dokumentációk és a folyamatos fejlesztése, 

finanszírozása sok pénz.  

A diabeteshez amerikai adatokat használok, a csontritkuláshoz Kínait. 

Diabetes alakulása  Amerikában 

1988  6,2 millió beteg  Ekkor kezdtem a projectbe 

2017  30,3 millió beteg 204,6% emelkedés 29-év  Állami támogatás billion$ 327/2017 

2046  61,9 ???? 

Kína 

A laktóz érzékenyek száma 1,22 milliárd ember, csontjaik roppant törékenyek a legolcsóbb Ca 

forrást a tejet nem merik inni. A megatej sütemények(édes, sós) laktóz tartalma 100g/6g alatt 

van, a gázképződés is elmarad 100g megatej süteményben 7,9mg-123,2mg  a plusz Ca 

mennyisége, a termékekben cukor nincs a teljes Ca mennyiség a csontokban marad. 

Kínában folyamatosan  nő a cukorfogyasztás 114 millió a diabetes  és tovább romlik osteoporosis 

állapot. 

A húgom orvos közösen rendszeresen elemeztünk. Megegyeztünk: én nem leszek orvos az 

orvos helyett és az orvos nem lesz cukrász a cukrász helyett. Mindig a tudományt követtem. 
Semmelweis egyet akart: ne fertőzzék halálra az anyákat és a csecsemőket. Én is a gyermekek miatt 

szeretném csökkenjen 1%-kal a diabetes betegek száma. Amerikában 1%-csökkenés háromszáz-ezer 

embert jelentene, köztük sok-sok ártatlan gyereket. Jelentős $3,2 billion megtakarítást. 

(Semmelweist halálra verték, én még élek, de le vagyunk építve, nem termelhetünk.) 
Nemzetközi matematikai táblázat alapján lehet a cukrok kiváltását kiszámolni. Krémek is vannak 

kidolgozva a süteményekhez.  

 Miben kérek segítséget Kegyedtől és a WHO-tól. Önök meg tudják győzni a nagy 

süteménygyártókat, keksz, chips, egyéb sütemények,édes és sós, hogy a meglévő termékeik mellett 

kezdjék el gyártani a tejalapú termékeket. Önök tudnak az értékesítésben segíteni. 

Előállítási költségek: a sós terméke olcsóbbak a cukrokkal készült termékeknél, az édes cukormentes 

sütemények ára a cukros termékek ár szintjén van. A fruktóz, glukóz, cukoralkohol tartalmú 

termékeknél jelentősen olcsóbbak. 

Egy diabetes ebédet a nem diabetes desszert elront tönkre tesz. 

 

 


