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Kost og hyperaktivitet Karen Nørby Hent PDF Forlaget skriver: Der er mange betegnelser for de skæve børn,
der passer dårligt ind i dagens skoler. Denne bog er skrevet til dem og deres familier, men nok så meget til

alle de andre voksne, som møder børnene: pædagoger, skolelærere, psykologer, sundhedsplejersker og læger.

Mange forældre søger efter noget, de kan gøre for at hjælpe deres børn til en bedre dagligdag. Bogens forslag
er veldokumenterede og saglige og viser en fornuftig vej at gå. Både med en egentlig diagnose og børn, der

bare ville få det lettere ved lidt mere ro og koncentration, kan have glæde af justeringer i kosten.

Bogen sætter med mange referencer streg under, at kostændrigner både er velbegrundede og effektfulde. De
praktiske afsnit giver helt konkrete råd om vejen til roligere og gladere børn samt en masse børnevenlige

opskrifter.
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