
KEZDŐ VEGÁN
É L E T M Ó D  |  Á L L A T J O G O K  |  G Y I K

J U H Á S Z  A N I T A  D I Á N A



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anyukámnak, aki elindított ezen az úton,
a csodálatos páromnak: Attilának, aki mindig támogat,

Fanninak, aki segített a gondolatokat érthetővé formálni,
és minden vegánnak, illetve jövendőbeli vegánnak -

köszönöm, amit az állatokért tesztek.
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A hazai vegán közösség megbecsült tagjaként többször is
szerepeltem már élő, reggeli TV-adásokban, előadások

vendégeként, és kerekasztal-beszélgetéseken is részt vettem
már különböző rendezvényeken.

 
"A legtöbb vegánhoz képest könnyű utat jártam be: édesanyám

már kisgyermek koromban vegetáriánus lett, őt pedig a
nővérem követte ebben az elhatározásban. Úgy nőttem fel,

hogy számomra egyértelmű volt: hús nélkül is lehet élni,
ízleteseket enni és egészségesnek maradni. Éppen ezért

magától értetődő volt, amikor 15 évesen én magam is arra az
elhatározásra jutottam, hogy el fogom hagyni a húsfogyasztást.

Ahogy pedig megismertem a tej-, hús- és tojásipar további
borzalmait és ezen termékek egészségünkre és környezetünkre
gyakorolt hatásait, egyértelművé vált számomra, hogy vegán

leszek."
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   Blogom, a Cruelty-Free Beauty 2019. márciusában a
Magyar Vegán Egyesület által 2018-as év tíz legjobb
magyar nyelvű, vegán tematikájú blogjai választotta. De
hogyan is jutottam ide?
   A legtöbb vegánhoz képest könnyű utat jártam be:
édesanyám már kisgyermek koromban vegetáriánus lett,
őt pedig a nővérem követte ebben az elhatározásban. Úgy
nőttem fel, hogy számomra egyértelmű volt: hús nélkül is
lehet élni, ízleteseket enni és egészségesnek maradni.
Éppen ezért magától értetődő volt, amikor 15 évesen én
magam is arra az elhatározásra jutottam, hogy el fogom
hagyni a húsfogyasztást. Azóta a szűkebb családból
mindenki meglépte ezt, sokan pedig már hozzám
hasonlóan növényi étrenden is élnek. Ahogy pedig
megismertem a tej-, hús- és tojásipar további borzalmait
és ezen termékek egészségünkre és környezetünkre
gyakorolt hatásait, egyértelművé vált számomra, hogy
vegán leszek. Azóta évek teltek el, és úgy gondolom, ma
már eleget tudok ahhoz, hogy másoknak is segítsek
életmódot váltani.
     Szerencsés vagyok, hiszen sok vegán társammal ellen-
tétben nekem nem kell a családi ebédek alatt mások
piszkálódását hallgatnom, nem kínálgatnak a húsleves
levével és nem kell hetente megnyugtatnom a roko-
naimat, hogy bizony túl fogom élni "ezt a hóbortot".
Viszont rengeteg vegánt ismerek személyesen, és közülük
többen a történetüket is megosztották már velem. Tőlük
tudom, hogy ők milyen falakba ütköznek és mennyi
bántást kapnak a mindennapjaik során. Ezért fontos
nekem, hogy egy olyan világban éljünk, ahol egyértelmű,
hogy a fentiekkel nem kell küzdenünk csak azért, mert mi
egy állatjogi mozgalom tagjai lettünk és arra az
elhatározásra jutottunk, hogy nem szeretnénk a vásárlási,
fogyasztási és szórakozási szokásainkkal állatokat
kizsákmányolni. 
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   Úgy gondolom, hogy az életmódunk elfogadtatásához
és az állatjogok népszerűsítéséhez a legjobb mód az
edukáció: megismertetni az emberekkel az életmódunk
okait, tudományos hátterét, etikai alapjait. Megmutatni
nekik, hogy így is lehet jókat enni, minőségi
kozmetikumokat használni, igényes és tartós ruhákat
hordani és teljes életet élni. 
  Így történt, hogy az eredetileg állatkísérlet-mentes
szépségápolási termékekkel foglalkozó blogom idővel
átalakult vegán életmódot bemutató bloggá, majd
YouTube csatornát is indítottam. És ugyanezért írom
most ezt a könyvet is. Remélem, hogy ti is legalább
annyira hasznosnak találjátok majd, mint amilyen
lelkesedéssel én ezeket a szavakat írom.
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INSTAGRAM
ELÉRHETŐSÉG: @JUHASZANITADIANA

FACEBOOK
ELÉRHETŐSÉG: ANITA DIÁNA

Amellett, hogy személyes tartalmat is meg szoktam
osztani a követőimmel, nagyon sokat beszélek a
veganizmusról, a vegánsággal kapcsolatos
kérdésekről és a veganizmus ellen gyakran elhangzó
érveket is meg szoktam cáfolni egy videósorozat
keretein belül.

YOUTUBE
ELÉRHETŐSÉG: ANITA DIÁNA

Facebook oldalamon igen ritkán posztolok önálló
szövegeket vagy képeket (olyankor általában

különböző rendezvényeket vagy állatvédelemmel
kapcsolatos témákat vetek fel), azonban

mindenképpen említésre méltó, hiszen a máshol
publikált tartalmaimat itt is továbbosztom, így

feliratkozva értesítést kaphattok ezekről..

Habár ritkábban posztolok az Instagram oldalamra,
ez a legszemélyesebb felületem, ahol naprakész
tartalmakat osztok meg veletek az életemről, az
állatmentésekről és más, számomra érdekes
kérdésekről.

BLOG
ELÉRHETŐSÉG: WWW.CRUELTY-FREE-BEAUTY.HU

Egy blog, amely a vegán életmódot állítja a
középpontjába, nagy hangsúlyt fektetve a

szépségápolásra, a növényi étrendre, az etikus
életmódra és sok más, mindenki számára hasznos

kérdésre. Továbbá megosztom veletek a
tapasztalataimat és a kedvenceimet.

https://www.instagram.com/juhaszanitadiana/
https://www.facebook.com/crueltyfreebeautyblog
https://www.youtube.com/anitadianacsatorna
https://www.cruelty-free-beauty.hu/


Hogy megértsük, mi is a veganizmus, nyúljunk vissza a
gyökerekhez és az 1944-ben megalakult első vegán egyesület, a

Vegan Society definícióját vizsgáljuk meg: 
 

"A veganizmus egy olyan filozófiai és életmódbeli irányzat,
amely arra törekszik - amennyire lehetséges és megvalósítható
-, hogy kizárja az állatok kizsákmányolásának, kihasználásának

minden formáját illetve a velük szemben elkövetett
kegyetlenségeket étkezési, ruházkodási vagy más célokból,

továbbá támogatja az állatok kihasználásától mentes életforma
és alternatívák növekedését, népszerűsíti az emberekre, az

állatokra és a környezetre gyakorolt pozitív hatásait. Étkezési
szempontból pedig kizárja az összes részben vagy teljesen

állati eredetű alapanyagot."

MI A VEGANIZMUS?



  Ahogyan az a hivatalos definícióból is kiderül, a
veganizmus nem egy diéta, hanem egy állatjogi
mozgalom. Ennek a mozgalomnak a követői a vegánok,
akik (amennyire lehetséges) elutasítják az állatok
kihasználását, kizsákmányolását, megkínzását,
meggyilkolását és minden olyan cselekedetet, ami miatt
az állatokat profitszerzés céljából ki- és felhasználják.
Összefoglalva azt is mondhatnánk, hogy a veganizmus
alapgondolata szerint nem helyes az állatokat árucikként
kezelni és felhasználni, hiszen ők is érző lények és nem
tárgyak. Lényegében a veganizmus a karnista
hitrendszerből kilépve a fajista diszkrimináció elutasítása.
Nézzük meg, mit jelent ez a mondat: Mi is az a
karnizmus? És mit jelent a fajista diszkrimináció?
Vizsgáljuk meg alaposabban ezt a két fogalmat!

   Karnizmus:

  A karnizmus fogalmát Dr. Melanie Joy pszichológus
alkotta meg 2001-ben, később pedig ebből írta doktori
disszertációját is. Az elnevezés az angol nyelvben
használt carnivorous (magyarul: húsevő) szóból ered. A
fogalom  alapján a karnizmus egy olyan domináns hit-
rendszer, ami befolyásolja a döntéseinket és ami miatt
állati eredetű termékeket fogyasztunk, illetve kizsák-
mányoljuk az állatokat, annak ellenére, hogy olyan
alapvető elvekkel és értékekkel mennek szembe ezek a
cselekedetek, amiket különben rendkívül nagyra tartunk
és becsülünk (például együttérzés, állatok szeretete stb.).
Mindemellett a karnista hitrendszer alapján döntjük el
azt is, hogy melyik állat élete élvez védelmet, és mely
állatok zsákmányolhatók ki, esetleg gyilkolhatók meg.
Mindez pedig azért lehetséges, mert a karnista
hitrendszert rengeteg védekezőmechanizmus és torzítás
támogatja.
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  Dr. Melanie Joy érvelésében a "3N"-re vezette vissza
ezeket, később azonban több kutatást is végeztek és
végül arra jutottak, hogy az emberek a "4N"
valamelyikére hivatkozva zsákmányolják ki az állatokat:
természetes (natural), normális (normal), szükséges
(necessary), és kellemes (nice). A kutatások során azt
találták, hogy az emberek arra hivatkozva fogyasztják
ezeket, mert az ember mindenevő (természetes), az
emberiség nagy része is eszi (normális), a vegetáriánus
étrendből hiányoznak tápanyagok (szükséges), illetve a
hús finom (kellemes). Azonban ezek az érvek nem állják
meg a helyüket, ahogy azt a könyv további fejezeteiben
be is mutatom, és részletesen cáfolom is mindet. Viszont
az állatok intézményesített kizsákmányolása miatt ez a
rendszer által közvetített üzenet, amit gyerekkorunk óta
elsajátítottunk. Úgy nőttünk fel, hogy a társadalom
egésze azt hittette el velünk, ez így a helyes, elfogadott.
   Mindemellett Dr. Melanie Joy érvelésében fontos szere-
pet kapott az is, hogy a másokat elnyomó diszkri-
minációknak, mint a szexizmusnak, homofóbiának és
rasszizmusnak is a 3N (természetes, normális és
szükséges) szokott lenni az alapgondolata.
   Emellett, ahogy azt említettem már, a karnizmus másik
fontos alapgondolata és gyökere, hogy bizonyos
állatfajok között mindenféle logikus magyarázat nélkül
különbséget teszünk. A kutyák életét védjük és szeretjük
őket, míg a hozzájuk hasonlóan okos, ha nem okosabb
disznókat könnyedén feláldozzuk. A cicák élete védelmet
érdemel, azonban egy tyúk, aki ugyanúgy képes akár
dorombolni is, már haszonállatként van számontartva.
Mindemellett a karnizmus egy másik  nagyon fontos
tényezője, hogy a haszonállatokkal szemben olyan
kegyetlen bánásmódot engedünk meg magunknak,
amiket más állatfajokkal szemben sosem tartanánk
elfogadhatónak. Sőt, amíg egy disznó "humánus
meggyilkolása" pozitív érzéseket kelt a többségben, addig
ez egy kutya esetében kifejezetten sértő számukra. 
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  Ez pedig csakis azért lehetséges, mert ez a diszkri-
mináció viszonylagos: kultúránként, illetve  személyen-
ként is változik. A karnizmus felvetése alapján az
állatokat emberi hitrendszerek és vágyak alapján
soroljuk különböző kategóriákba, és ez alapján értékeljük
az életüket is. További érdekesség, hogy más személyek
és kultúrák szokásait és "kategóriáit" sokszor még
kifejezetten felháborítónak is tartjuk. Pedig nem nagyon
létezik olyan állatfaj, amely elfogyasztása mindenhol
helyes és elfogadható volna. Mindez pedig pont azért
alakult így, mert az állatok kizsákmányolása hitrendszeri
kérdés, nem objektív döntés.
   Ahogyan azt a bevezetőben írtam is, a karnizmus egy
domináns hitrendszer, ami miatt olyan brutális és
kegyetlen cselekedeteket követünk el az állatokkal
szemben, amiket valójában nem tartanánk
elfogadhatónak. 
  Jeff Mannes érvelése szerint a karnizmus miatt az
emberek értékrendje és cselekedetei között kialakul egy
paradoxon (úgynevezett húsparadoxon). Azért, mert az
emberek alapvetően elutasítják az állatok bántalmazását,
mégis megeszik őket. Márpedig értelemszerűen egy állat
életét nem lehet úgy elvenni, hogy ne okoznánk nekik
maradandó károsodást. Azóta pedig már kutatásokkal is
bizonyították, hogy a húsparadoxon kognitív
disszonanciát vált ki az emberekből a mi kulturális
közegünkben.
   A kognitív disszonancia lényegében azt jelenti, hogy a
viselkedésünk nincs összhangban azzal, ahogyan az adott
dologról vagy helyzetről vélekedünk, ez pedig belső
feszültséget okoz. Ezt a feszültséget aztán valahogyan fel
kell oldanunk: vagy változtatunk a viselkedésünkön, és
vegán életmódra váltunk, vagy pedig az egyébként
szerintünk is helytelen cselekedetet relativizáljuk és 
 magyarázatot keresünk arra, hogy miért cselekszünk az
elveinkkel ellentétes módon és elhitetjük magunkkal,
hogy valójában nem is rossz az, amit csinálunk. 
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  Erre nagyon jó példa, hogy a nyugati világban élők
szívesebben fogyasztják az alacsonyabb értelmi és
érzelmi intelligenciával rendelkező állatokat, ezzel
igazolást keresve a cselekedeteikre. Éppen ezért tudósok
azt vizsgálták, hogy ez hogyan befolyásolja az emberek
megítélését az állatokkal kapcsolatosan: azt találták, 
 hogy ha a kísérletben résztvevőknek meg kellett
határozniuk bizonyos állatok intelligenciáját, akkor
hajlamosabbak voltak azokat az egzotikus fajokat
kevésbé intelligensnek tippelni, amikre azt mondták
nekik, hogy a bennszülöttek vadásszák őket. Ugyanígy a
szárított marhahús fogyasztása után is alacsonyabbnak
ítélték a marhák képességeit a valósnál. Mindez azért
szükséges, hogy igazolást keressenek az elveiknek
ellentmondó cselekedetre.
   Egy másik ilyen stratégia, hogy az emberek többsége
nem szeret belegondolni abba, hogy az állat, amit eszik,
valamikor élt. Éppen ezért ritka, ha az állatot a fejével
együtt tálalják - ez sok vegyes étrenden élőben is
viszolygást kelt -, ahogy azt se szeretik sokan, ha felis-
merhető, hogy amit esznek, melyik testrésze volt az adott
állatnak. A húst fogyasztók döntő többsége nem szeretne
belegondolni abba, hogy az élőlény, amit élvezeti cikként
kezel, valaha egy állat volt, hiszen ezzel a saját elveinek
mondana ellent. Nem szeretik tudatosítani magukban,
hogy a tányérjukon lévő disznó vagy tehén csak egy
intelligens élőlény meggyilkolása után válhat étellé. 
  Emellett, aki sűrűn beszélget a veganizmusról nem
vegánokkal, az sok olyan érvet hallott már, amiket más
esetben a beszélgetőpartnerünk soha sem mondana:
például senki sem érvelne egy cselekedete jogossága
mellett arra hivatkozva, hogy "az oroszlán is megteszi", de
ha a húsfogyasztásról van szó, rendszeresen felmerül ez
is több más könnyen cáfolható érv mellett. Ezekről az
utolsó fejezetben írok majd részletesen és egyesével
megcáfolom, majd levezetem a logikai hibáikat.

11



   A karnizmust lényegében összefoglalhatjuk úgy, hogy
ez az állati eredetű termékek fogyasztását és az állatok
kizsákmányolását védő hitrendszer, ami alapján az ember
eldönti, hogy mely állatfajokat lehet kihasználni és mely
fajokat kell védeni - mindenféle logikai alap vagy
objektivitás nélkül. 
   Ez azért is érdekes, mert az emberek többsége pont a
veganizmust tartja "hitnek" és a vegánokat tartja
"vallásosnak". Ezzel szemben egy vegyes étrenden élő is a
hitrendszere alapján eszik húst. Ráadásul a veganizmus
pont a karnista hitrendszerből való kilépés, logikusan
alátámasztható érvek, tények és tudományos ismeretek
alapján. 
    Továbbá fontos figyelembe venni azt is, hogy a karniz-
must a nem tudatos táplálkozási szokások és viselkedési
minták jellemzik, ami által védik a fajista diszkrimináció
haszonélvezői a saját életmódjukat. De pontosan mi is a
fajizmus?

   Fajizmus:

   A fajizmus kifejezést már a hetvenes években is hasz-
nálták, de csak másfél évtizeddel később lett hivatalosan
elfogadott, amikor bekerült az Oxford English Dictionary-
be, ami a következőképpen definiálta a fogalmat:
"Bizonyos állatfajok emberi lények általi diszkriminációja
vagy kizsákmányolása, az emberiség felsőbbrendű-
ségének feltételezésére alapozva." 
  A definíció megszületése a fajizmus hivatalos nyelvi
elfogadását jelezte. Ez alapján láthatjuk, hogy a fajizmus
lényegében azt jelenti, hogy faji hovatartozás alapján
megkülönböztetett bánásmódban részesítünk élőlényeket
olyan szituációkban, ahol a faj valójában nem lényeges.
Erre nagyon jó példa, hogy az ember életét védjük, a
kutyák életét is egyre jobban próbáljuk óvni, ezzel
szemben egy disznó, tehén vagy csirke életét elvesszük.
és mindezt teljesen teljesen magától értetődőnek tartjuk.
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   Ráadásul erre a fajta diszkriminációra semmilyen lo-
gikus, reális magyarázat nincs. Sőt, azt tartjuk
szélsőségesnek, aki nem akar szándékosan ártani egy
állatnak sem. A karnizmus kapcsán beszéltünk már a
kognitív disszonanciáról, illetve arról, hogy ezt a belső
feszültséget fel akarjuk oldani, ezért a helytelen
cselekedetet relativizáljuk, és kifogásokat, magyará-
zatokat keresünk arra, hogy miért cselekszünk az
elveinkkel ellentétes módon. Ezáltal elhitetjük
magunkkal, hogy valójában nem is rossz az, amit
csinálunk: az állatok nézőpontja nem számít, nem is elég
okosak ahhoz, hogy felfogják, mi történik velük velük, ez
egy szükséges rossz stb. Láthattuk azt is, hogy
lényegében kifogásokat keresünk arra, hogy miért is
tesszük azt, amit. Azonban ha logikusan közelítjük meg
ezt a kérdést, akkor rájövünk, hogy ezek csak üres
kifogások, nem valódi érvek.
   Egyrészt nagyon fontos megértenünk azt, hogy bioló-
giai értelemben az ember is állat. Másrészt azt is, hogy a
tudósok egybehangzó állítása alapján tudjuk (meg akkor
is, ha két percnél több időt eltöltöttünk már más
állatokkal), hogy az állatok is érző lények. Harmadrészt
pedig azt is tudjuk, hogy semmi különbség egy disznó,
egy kutya, egy cica vagy egy tehén érzőképessége között,
egyedül a mi hitrendszerünk. 
   Valaki érdekeit csak akkor sérthetjük meg, ha valóban
érdeke fűződik egy adott dologhoz. Mivel egy disznó nem
akar egyetemen tanulni vagy szépségversenyen részt
venni, esetleg autót vezetni, egyértelmű, hogy nem
származik hátránya abból, hogy egyetemre csak az
emberek járhatnak, nem nevezhet szépségversenyre vagy
nem kaphat jogosítványt. Ellenben érdeke fűződik a testi
épségéhez, egészségéhez és a méltó körülmények között
élt életéhez. Ha mi ezeket az érdekeit sértjük pusztán a
faja miatt, akkor őt diszkrimináció, vagyis hátrányos
megkülönböztetés éri azért, mert ő egy disznó. Lénye-
gében ez a fajizmus.
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   Azt is nagyon fontos megérteni, hogy mint minden
diszkrimináció esetében, itt is más közösségek, csoportok
"profitálnak" az elnyomásból, hiszen a mi kiváltságainkat
és előnyeinket csak az ő hátrányos megkülönböztetésük
révén tudjuk fenntartani. Ugyanez igaz a nemvegán
életmódra is: a vegyes étrendet, az állati eredetű
termékek előállítását és felhasználását csakis mások
elnyomása révén tudjuk megvalósítani. A kiváltságaink
felismerése és az ezekről való önkéntes lemondás bizony
azt is jelenti, hogy megszűnnek a saját (jogtalan)
előnyeink. Vagyis pontosabban lemondunk róluk: a
fajizmus esetében ez lényegében a vegán életmód felé
fordulást jelenti.

  A fentiek tükrében már teljesen érthetővé vált a
korábban leírt gondolat:  a veganizmus a karnista
hitrendszerből kilépve a fajista diszkrimináció
elutasítása. Összefoglalva a veganizmus nem csak egy
étkezési szokás, pláne nem egy divatos diéta, hanem
annál sokkal több. Ebbe beletartozik, hogy kizárjuk az
állati eredetű termékeket étkezéseinkből (tej-, hús-, tojás-  
és mézmentesem étkezünk), a szórakozásunk megválasz-
tásakor (állatos cirkuszok, delfináriumok, állatkertek stb.
elutasítása), ruházkodásunk során (selyem, gyapjú, bőr
mellőzése stb.), és ezek mellett például állatkísérlet-
mentes tisztálkodószereket és kozmetikumokat
választunk, illetve állaton nem tesztelt dohánytermékeket
(aki dohányzik).
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Ugyan a veganizmus állatjogi mozgalom, mégis fontos az
egészségünkre gyakorolt hatását tárgyalni. Az első és legfontosabb,
amit le kell szögeznünk, hogy a növényi étrend teljesen egészséges: 

 
"Az Ausztrál Dietetikusok Szövetsége, a Kanadai Dietetikusok

Szövetsége, a Physicians Comittee for Responsible Medicine, a Brit
Dietetikusok Szövetsége, és a több, mint százezer dietetikust

számláló Academy of Nutrition and Dietetics is azon az állásponton
van, hogy a megfelelően összeállított növényi étrend minden
életkorban (beleértve a gyerekkort és az idősebb kort is) és

állapotban (beleértve a szoptatás és terhesség időszakát is) teljes
körű és kielégítő az ember számára. A Pécsi Tudományegyetem

Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézete pedig az Orvosi
Hetilapban közölt egy tanulmányt a növényi étrend előnyeiről, ami

szintén ezt támasztotta alá. "

EGÉSZSÉG ÉS
TÁPANYAGOK



   A növényi étrendről általában:
  
   Az Ausztrál Dietetikusok Szövetsége, a Kanadai Diete-
tikusok Szövetsége, a Physicians Comittee for
Responsible Medicine, a Brit Dietetikusok Szövetsége, és a
több, mint százezer dietetikust számláló Academy of
Nutrition and Dietetics is azon az állásponton van, hogy a
megfelelően összeállított növényi étrend minden
életkorban (beleértve a gyerekkort és az idősebb kort is)
és állapotban (beleértve a szoptatás és terhesség
időszakát is) teljes körű és kielégítő az ember számára. A
Pécsi Tudományegyetem Táplálkozástudományi és
Dietetikai Intézete pedig az Orvosi Hetilapban közölt egy
tanulmányt a növényi étrend előnyeiről, ami szintén ezt
támasztotta alá. Sőt, ők a cikkben a növényi étrendet
olyan bizonyos tipikus mai népbetegségek kezelésére és
megelőzésére is alkalmasnak tartották, mint az elhízás, a
szív-érrendszeri és tumoros megbetegedések, a magas
vérnyomás, a cukorbetegség és a csontritkulás. Ugyanezt
támasztotta alá többek között a fenti szervezetek mellett
a Harvard Health Publication két kutatása, a John
Hopkins Közegészségtudományi Iskola, az American
Journal of Clinical Nutrition és a JAMA International
Medicine is egy tanulmányában.
  A Harvard Health Publication két tanulmánya egyi-
kében megállapították, hogy a jelentős mennyiségű
feldolgozott- és vöröshúsfogyasztás 20-28%-kal
megnöveli a vastagbélrák kockázatát, a másikban pedig
szó szerint azt írták, hogy "az egészséges húsfogyasztás
egy oximoron lett", ugyanis akik nagyobb mennyiségű
vörös húst fogyasztottak, azok általában fiatalabban
hunytak el a keringési rendszer megbetegedései és/vagy
rák következtében. Még akkor is, ha egészségesen éltek, a
húsfogyasztás és az elhalálozás összefüggésben állt
egymással. 
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   A Physicians Committee for Responsible Medicine pe-
dig megállapította, hogy a daganatos megbetegedésekkel
kapcsolatos kutatásokban két összefüggés rendszeresen
megjelenik: az állati eredetű termékek és zsírok
kockázatnövelő tényezők, míg a zöldségek és gyümölcsök
fogyasztása segít csökkenteni a daganatos
megbetegedések esélyeit. Szerintük "nem meglepő, hogy a
vegetáriánusoknak van a legkisebb esélye a daganatos
megbetegedésre, jelentősen kisebb, mint a húsevőknek."
Továbbá ne feledkezzünk meg arról, hogy már a WHO,
vagyis az Egészségügyi Világszervezet is közzétette az
állásfoglalását a vörös és feldolgozott húsok karcinogén
hatásairól.
  Az American Journal of Clinical Nutrition pedig szó
szerint leírja, hogy hat tanulmányból négynél
megfigyelhető, hogy az alacsony húsfogyasztás csökkenti
a korábbi elhalálozás veszélyét. Az észak-amerikai és az
európai felnőttek jelenlegi adatai alapján azok, akik
kevesebb húst fogyasztanak, azok tovább is élnek.
Továbbá a JAMA International Medicine egy tanulmánya
alapján az állati eredetű fehérje bevitele növeli az esélyt
arra, hogy az adott egyén szív- és érrendszeri
betegségekben elhalálozzon, míg a növényi eredetű
fehérje csökkenti ezt az esélyt.
  Emellett a generációk óta növényi étrenden élő kali-
forniai hetednapi adventisták átlagosan 7-10 évvel élnek
tovább és sokkal jobb életminőségben, mint a
környezetükben élő nem hetednapi adventisták. Sőt,
amint egy adventista felhagy a hite által megkövetelt
életmóddal (aminek része a növényi étrend) várhatóan
ugyanolyan életkilátásoknak néz elébe, mint mások,
úgyhogy még csak nem is szerencsésen öröklődő génekről
van szó. Mindezt kb. 300 tanulmány támasztja alá. Az
adventistákról szóló tudományos vizsgálatok több mint
60 éves múltra nyúlnak vissza: az első tudományos
közlemény 1954-ben íródott, azóta több mint 300 kutatás
taglalta az adventista életmód előnyeit és tanulságait.
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   A tudomány válasza egyértelmű: azt nem mondják,
hogy "csak és kizárólag a növényi alapú táplálkozás a
helyes", azt igen, hogy a megfelelően összeállított növényi
étrend sokkal több előnnyel jár(hat) a vegyes étrendhez
képest. Az valóban igaz, hogy vannak vitaminok,
tápanyagok, amelyek bevitelére jobban kell figyelnünk, és
ezekre a fent említett forrásokban is fel szokták hívni a
vegánok figyelmét, azonban ez nem egyedi: a vegyes
étrend helyes megtervezésével kapcsolatosan is rengeteg
hasonló ajánlás hangzik el rendszeresen. 
  Lényegében a világ vezető dietetikai szervezetei
általában csak a B12-vitamin, a D-vitamin és a
vaspótlásra hívják fel a vegánok, illetve növényi étrenden
élők figyelmét, de ők sem azt mondják az ajánlásaikban,
hogy ezek miatt nem lehet a növényi étrend kielégítő és
egészséges. Egyszerűen csak megjegyzik, hogy ezekre
érdemes figyelni, illetve ezek közül néhányat (például
B12-vitamint) érdemes lehet táplálékkiegészítő formá-
jában fogyasztanunk. De ez nem a növényi étrend
hiányosságából ered, hanem a mai modern társadalmunk
és berendezkedésének eredménye. Hogy miért is mondom
ezt? Illetve akkor mi is  a helyzet bizonyos tápanya-
gokkal, amikről sokat hallunk? Esznek a vegánok elég
fehérjét? És vasat? Járjunk utána!

   Fehérje és az esszenciális aminosavak:

   Az ember számára összesen 22 létfontosságú aminosav
van, ebből pedig csak 9 esszenciális, ami lényegében azt
jelenti, hogy a szervezet ezeket nem tudja maga
előállítani, így étkezéssel kell bevinnünk azokat.
   A legeslegfontosabb információ a növényi étrenden be-
vitt fehérje kapcsán, hogy az összes esszenciális
aminosav megtalálható a növényekben. Sőt, bizonyos
növényekben sokkal magasabb arányban, mint az állati
eredetű élelmiszerekben.
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   Az is tény, hogy a növényi eredetű élelmiszerek amino-
savprofilja eltér az "ideálistól" (amilyen például az állati
eredetű élelmiszereké). Viszont mivel nem csak egy-két
növényt fogyasztunk, hanem nagyon sokat, megfelelően
összeállított növényi étrenden lehetetlen nem elegendő és
megfelelő arányú fehérjét és esszenciális aminosavat
fogyasztani. Lényegében tehát: ha eleget és változatosan
eszel (és nem felesleges kalóriákat), akkor szinte
lehetetlen túl kevés fehérjét fogyasztani. Csak egy példa:
100 g búzasikér a marhahús fehérjetartalmának
többszörösét tartalmazza. De a bab például közel azzal
megegyező mennyiségűt.

  Az igaz, hogy a példa kedvéért hozott búzasikér
aminosavprofilja lysineben hiányos, de ha mellette mást
is eszem,  márpedig mást is eszem, hiszen nem magában
rágcsálom a szejtánt (ahogy a vegyes étrenden élők is
esznek köreteket), hanem készítek magamnak szejtánt,
babkrémmel, burgonyával és valamilyen friss salátával,
akkor mindjárt minden szükséges esszenciális
aminosavat bevittem a szervezetébe és sokkal több (és
jobb minőségű) fehérjét fogyasztottam, mintha
marhahúst ettem volna, ráadásul nem egy WHO által is
rákkeltőnek kikiáltott élelmiszert választottam. Továbbá
már a JAMA International Medicine is vizsgálta egy
tanulmányában, hogy a különböző eredetű fehérjék
bevitele hogyan hat az egészségünkre. 
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    Az említett tanulmány alapján az állati fehérje fogya-
sztása növeli a szív- és érrendszeri betegségek miatti
elhalálozást, míg a növényi eredetű csökkenti ennek az
esélyét. Éppen ezért arra hívták fel a figyelmünket, hogy
érdemes lehet növényi forrásból fedezni a
fehérjebevitelünket. 
  Az alábbi képeket a cronometer.com oldalon készí-
tettem az étkezéseimet vezetve, hogy kb. 60 kg-os nőként,
heti hat hosszú és aktív edzés mellett mennyi fehérjét
kellene fogyasztanom és ahhoz viszonyítva mennyit
fogyasztok a gyakorlatban:

   Ehhez pedig nem kellett mást ennem nap közben, mint
reggelire szedret, mézdinnyét és nektarint, ebédre
sütőben, olaj nélkül sült édesburgonyát, grillezett fűszeres
szejtánnal, sült csicseriborsóval, paradicsommal és
kovászos uborkával, uzsonnára egy kevés
napraforgómagot és mogyorót, vacsorára filmnézés
közben "snack" gyanánt sütőben sült fűszeres
csicseriborsót.
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   A nem esszenciális aminosavakról:

   Nagyon sokszor szoktak a vegán életmód és a növényi
étrend ellen olyan aminosavakat érvként felhozni,
amelyek nem esszenciálisak, tehát elvileg nem szükséges
a külső forrásból bevitt pótlásuk. Többek között ilyen a
karozin is, amiről sok helyen azt olvasni, hogy a
húsmentes életmód miatt kevesebb található belőle a
vegetáriánusok és vegánok izomzatában: Egy 2007-es
kísérletből indul ez, amely szerint a vegetáriánusok
izomzatában 50%-kal kevesebb karnozint találtak.
Azonban egyrészt a vegetáriánusoknál a tejtermékek
fogyasztása miatt csökken a tápanyagok felszívódása,
vegánokat pedig nem vizsgáltak. Másrészt ez a százalék
az általános egészségi állapotra nézve semmit sem jelent.
Ugyanis a karnozin egy nem esszenciális aminosav, amit
a szervezet előállít hisztidinből és beta alaninból.
Hisztidin található olajos magvakban, búzacsírában,
szójában, babfélékben. Egy 70 kg-os embernek napi 700
mg kell belőle, ez például 200 g tofu, vagy 100 g tökmag.
   Ugyanilyen a sokszor emlegetett kreatin is. Pedig lénye-
gében ezt az aminosavat a szervezet glicinből és
argininből szintetizálja. Glicin tartamú étel például a
spenót, alga, vízitorma, arginint pedig az összes olajos
mag, zab, hajdina, barnarizs is tartalmaz. Szóval egy
vegán szusi, egy Buddha tál vagy egy tökmagos tofus
barnarizs tartalmazza mindezt. Emellett ugyanez a
helyzet a taurinnal is, amellyel kapcsolatban nem ismert
olyan táplálkozástudományi problémakör, aminek valódi
klinikai relevanciája lenne, hiszen a szervezet maga is
előállítja.
   A nem esszenciális aminosavakról kár is hosszan érte-
kezni, hiszen azokat a szervezetünk képes előállítani a
bevitt növényi forrásokból, amennyiben változatosan,
minőségi és elegendő mennyiségű élelmiszert fogyasztunk
növényi vagy akár vegyes étrenden egyaránt.
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   Vasbevitel:

  A vas rengeteg szempontból sokkal jobb növényi
formában magas c-vitamin tartalmú ételekkel párosítva
(azok elősegítik a felszívódását), mert a növényi vas
felszívódását szabályozza a szervezet, míg az állati
eredetű (hem) vas felszívódik akkor is, ha ez vastöbbletet
jelent és felesleges a szervezet számára, ezzel akár
komoly betegségeket okozhat. A szervezetben a vas-
többlet megnöveli bizonyos rákos megbetegedések, illetve
a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát
egyaránt. Az FSA (Food Standards Agency) nem tartja a
vegetáriánusokat és a vegánokat veszélyeztetett
csoportnak. A Brit Orvostársaság és az Amerikai
Dietetikusok Szövetsége is egyetért abban, hogy a
vegetáriánusoknak és vegánoknak nincs nagyobb esélyük
a vashiányra, mint a vegyes étrenden élőknek. Ugyanezt
az Orvosi Hetilap (Orv. Hetil., 2016, 157 (47), 1859–1865.)
is megerősítette, ezt írták a növényi étrenden élők
vasbevitele és a vashiány kialakulásával kapcsolatosan:
"Azok a vegetáriánusok, akik kiegyensúlyozott étrendet
folytatnak, nincsenek jobban kitéve a vashiány
veszélyeinek, mint a nem vegetáriánusok."

   D-vitamin:

   Hazai konszenzus szerint a D-vitamin-ellátottság nem
dietetikai kérdés és a mi éghajlatunkon a lakosság
számára ősztől tavaszig javasolt lenne a D-vitamin
kiegészítése. Pontosabban az Orvosi Hetilapból (Orvosi
Hetilap, 153(Supplement-2), 5-26.) idézve: "A D-vitamin
nem vitamin, nincs semmi köze a vitaminokhoz, csupán
orvostörténeti okokból nevezzük így. Valójában egy, a
napfény hatására az emberi szervezetben kialakuló vagy
a táplálékkal bekerülő előanyag, amiből számos lépésben
aktiválódik az egyik legősibb szteránvázas hormon."
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   Majd így folytatják: "A D-vitamin elsődleges forrása a
bőrt érő napsugárzás, annak is az UV-B spektruma [...] A
táplálék kis D-vitamin-tartalma miatt a D-vitamin-
ellátottság nem dietetikai kérdés." 

   B12-vitamin:

   A B12-vitamint baktériumok termelik: nem a növények
és nem is az állatok. Ezek a baktériumok körülöttünk
szinte mindenhol megtalálhatóak lennének, azonban az
ivóvíztisztítás, növények permetezése, mezőgazdaságban
használt különböző vegyszerek lehetetlenné teszik, hogy
elegendőt fogyasszunk belőle természetes módon. Éppen
ezért az ipari tartásban az állatok is mesterségesen
kapják ezt a vitamint. 
   Az állati eredetű élelmiszerek 98-99%-a ipari tartásból
származik, mivel ezek az állatok napfényt vagy füvet se
nagyon látnak, egyértelmű, hogy a mezőn nem
legelésznek, így nem viszik be ezt a vitamint a
szervezetükbe. Illetve azért is, mert a világon eladott
antibiotikumok 80%-át az állattartás használja fel, ami
természetesen lehetetlenné teszi, hogy az állatokban
megfelelő mennyiségben és minőségben jelen legyen ez a
vitamin.
   És akkor menjünk tovább: a legtöbb növényt az állat-
tartás használja fel, emiatt van szükség ezekre a
folyamatokra. Egy 2016-os Nature tanulmányban
(természettudományos szakfolyóirat-család, impakt-
faktora: 41.577) bebizonyították, hogy még 2050-re is
elegendő mennyiségű élelem jutna mindenkinek nem ipari
termelés (organikus) mellett egy gyengébb terméshozamú
évben is, az erdőirtásokat megállítva, ha mindenki
növényi étrenden élne. Organikus növénytermesztés
mellett pedig ugye sokkal nagyobb esélyünk lenne a
természetes B12-bevitelre.
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    Jelenleg ezért az állatok is külön kapják ezt a vitamint.
Őszinte leszek, szerintem sokkal logikusabb egy vitamint
közvetlenül magamhoz venni, mint egy állattal megetetni,
levágni az állatot és aztán vele együtt elfogyasztani.
Pláne, hogy közben nem lehetek benne biztos, hogy
valóban megfelelő-e a B12-bevitelem. Főleg, hogy egyre
több vegyes étrenden élő embernél is fellép a B12-vitamin
hiánya. A Tufts University kutatói felfedezték, hogy az
USA lakosságának 40%-a B12-vitaminhiányban szenved. 
   Ezért mondtam, hogy bizonyos vitaminok pótlása és el-
érhetetlensége a vegánok számára alapvetően a mai
modern civilizáció eredménye, illetve az állattartásból
eredeztethető, nem pedig a növényi étrend hiányossága. 

   Ha pedig már szót ejtettünk a B12-vitamin kapcsán az
állattartásban használt antibiotikumokról, térjünk ki erre
részletesen, hiszen ez nem csak a B12-vitamin bevitelére
van hatással, ezért a következőkben erről is írok röviden.
Rengeteg kutatásban és cikkben foglalkoztak már az
antibiotikum-rezisztencia és a húsfogyasztás össze-
függéseivel, többek között találhatunk erről infót a Food
and Drug Administration, a Food Safety News és US
National Library of Medicine National Institutes of Health
oldalain is. Most az utolsó kutatás eredményei közül
hoznék pár érdekes gondolatot: 
 1. A kutatók arra jutottak, hogy az antibiotikumok
állattartás miatti alkalmazása széles körben elterjedt a
világon, mégsem foglalkoznak a szakértők eleget ezzel a
témával. 
 2. Továbbá ennek a gyakorlatnak emberekre vonatkozó
veszélyei és az állati termékekkel kapcsolatos előnyei
sem megfelelően és alaposan vizsgáltak. 
 3. Mindezeken túl azt is megfigyelték, hogy a világ
számos országában más és más gyakorlat érvényes és
ezek egyáltalán nem következetesek.
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    Emellett leírják azt is ezekben a tanulmányokban, hogy
az antibiotikum-rezisztencia legjelentősebb oka az
állattartásban is felhasznált antibiotikumok használata. 
   Miközben a világon évente 700 ezer ember veszti éle-
tét antibiotikum-rezisztens fertőzések következtében,
Európában pedig 30 ezer. Ráadásul, ha nem változtatunk
drasztikusan az életmódunkon, ez a szám folyamatosan
növekedni fog, egyes pesszimistább becslések alapján
2050-re akár évi 10 millió főre emelkedhet az
antibiotikum-rezisztencia halálos áldozatainak száma, így
ez a világ vezető halálokainak egyike lesz majd. Az
elmúlt években rengeteg kutatás megjelent már, ami az
ennek a kialakulását és az állattartás összefüggéseit
vizsgálta. Az egyikből idéznék: "Most nagyon fontos, hogy
felismerjük és elfogadjuk, hogy a mezőgazdaságban és
állattartásban felhasznált antibiotikumok jelentik az
antibiotikum-rezisztencia kialakulásának az egyik
legjelentősebb faktorát." 
   Lényegében ennek a felismerése, megértése egy világ-
méretű egészségügyi krízis megelőzéséhez vezethetne,
több millió életet megmentve. Persze, ehhez az ipari
méretű állattartást teljes mértékben el kellene felejteni,
így az állati eredetű élelmiszerekről is le kellene
mondanunk. 
   A valóság igen lelombozó: Az Európai Unió tagállamai
minden évben jelentést küldenek az EU felé a gyógyszer-
használatukról, az ezzel kapcsolatos statisztikákat pedig
elemzik. Hazánk 2016-ban dobogós, harmadik helyen
végzett, ugyanis azok közé tartozunk, akik legtöbb
antibiotikumot használják fel 1 kg állati eredetű termék
előállítására lebontva, de tavaly is az első öt között
végeztünk ilyen téren. Még akkor is szomorú a helyzet, ha
számításba vesszük, hogy 2021-től szigorítják az
állattartásban felhasználható antibiotikumok mennyi-
ségét, hiszen megszüntetni akkor sem fogják, és ez a
probléma továbbra is jelentős lesz.
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   Kalcium:

  Nagyon jól emlékszem, amikor kisiskolás koromban
dietetikus bácsik és nénik Danone-os pólóban előadást
tartottak egészségnapon arról, hogy milyen fontos, hogy
nagyon sok tejterméket együnk, hiszen az kell az erős
csontokhoz. Kérdezgettek minket, mennyi tejterméket
eszünk, bemutatták az ételpiramist, és elmagyarázták,
hogy abban a tej milyen fontos. A reklámok is ugyanezt
mondták folyton. Nem csoda, hogy az emberek többsége a
mai napig elhiszi, hogy a "tej élet, erő, egészség" és nem
nézi a márkajelölést a pólón és nem néz a reklámok mögé.
   Pedig nem kell tudósnak lenni ahhoz, hogy elemezzük a
tényeket és összevessük azzal, amit már gyerekként
megtanultunk az emlősökről, és azért fontos ehhez
visszanyúlni, hiszen maga az ember is emlős állat. Így
pedig nagyon jól tudjuk, hogy addig van szüksége
anyatejre, amíg az édesanyja szoptatja majd leválassza.
Ezek után már nincs.   Pláne nincs szüksége egyetlen
(vagy pár) bizonyos faj forralt, feldolgozott, kezelt
anyatejére. Valljuk be, igen érdekes lenne, ha az ember
lenne az egyetlen olyan emlős, aki egy bizonyos
tápanyagot csak egy bizonyos, másik faj anyatejéből
tudná bevinni a szervezetébe miután amúgy elvileg már
nem lenne szüksége anyatejre. Nem igaz? De nem csak a
logikus megközelítés mondatja ezt velem, tudományos
szemszögből is ugyanerre juthatunk. 
   De akkor nézzük is meg, hogy miben mennyi kalcium
van. Ahhoz, hogy ezt a kérdést megvizsgáljunk, jó ha
tudjuk, mit is mond az Amerikai Dietetikusok Szövetsége
és a Kanadai Dietetikusok Szövetsége a növényi
étrenddel kapcsolatos állásfoglalásukban a kalcium
kapcsán: állásfoglalásukban kifejtik, hogy rengeteg
növény tartalmaz kalciumot, illetve ezek hasznosulásáról
is írnak. Ezeket szeretném a következőkben számszerűen
elemezni egy kicsit.
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   A kutatások alapján az alacsony oxalát tartalmú növé-
nyek (kínai kel, amerikai kel, fodros kel, brokkoli, okra,
egyéb gyökérzöldségek) kalcium tartalma körülbelül
49%-61% közötti arányban szívódik fel. Szemben a
kalciumban gazdag tofuval, vitaminokkal dúsított
gyümölcslevekkel és a tehéntejjel, tejtermékekkel,
amelyeknek csak a 30-32%-a hasznosul a szerveze-
tünkben. Míg a kalciummal dúsított szójatej, a szezám-
mag, a mandula, a fehér és a vörös bab kalcium-
tartalmának csupán csak a 21-24%-a hasznosul a
szervezetünkben. Nézzük meg, hogy ez mit is jelent a
gyakorlatban! Ahhoz, hogy a fentiek tükrében
megvizsgáljuk a növények kalciumtartalmát, a SOTE
táblázatát hívjuk segítségül, illetve a hasznosulást is
kiszámoltam, így tisztán látszódik, hogy több olyan
növényi eredetű kalciumforrás is van, amely több vagy
legalább annyi kalciumot tartalmaz, mint bizonyos
tejtermékek. 

   Ezek alapján könnyen tisztázhatóvá válik az is, hogy
nem a tejtől lesz erős a csontunk, csontozatunk. Főleg
annak a tudatában, hogy azokban az országokban a
legmagasabb a csontritkulásos betegségekben szenvedők
aránya és a csonttörések száma, ahol a legtöbb állati
tejtermékeket fogyasztják. Továbbá érdekes módon a
összefüggésbe hozható a csontritkulás mellett bizonyos
daganatos megbetegedésekkel és a cukorbetegséggel is. 
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  A Pécsi Tudományegyetem nemrég az Orvosi Heti-
lapban jelentetett meg egy tanulmányt a növényi étrend
előnyeiről, és ők ez a diétát bizonyos tipikus mai
népbetegségek, többek között a csontritkulás kezeléséhez
és megelőzéséhez is megfelelő módnak tartották. Igen, a
csontritkulás megelőzéséhez és kezeléséhez a tejtermé-
kek elhagyása egy jó irány. Furcsa, nem igaz?

   Omega-3:

    Míg az Omega 6 zsírsav megtalálható majdnem minden
egyes növényben, növényi élelmiszerben, addig az Omega
3-ban leginkább az algafélékben, a chiamagben, a
kendermagban és a lenmagban van jelentős mennyi-
ségben. Az Omega 3-nak három fajtáját különböztetjük
meg egymástól: ALA, EPA, DHA. Ezek közül az ALA a
növényi eredetű, amit a testünk nem állít elő, így
táplálkozásunk során kell azt biztosítanunk a szerveze-
tünk számára. Ezt több növényből is bevihetjük, másrészt
a EPA és a DHA például azért van jelen jelentős
mennyiségben a halak húsában, mert a halak az algákat
elfogyasztják, amit a szervezetük szintetizál. Mi is
kihagyhatjuk a köztes lépést, hiszen a mi szervezetünk is
képes az ALA átalakítására
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    Ma már egyre több kutatást publikálnak azzal kapcso-
latosan, hogy az ipari termelés hatására a növények
hasznosanyag és vitamintartalma drasztikusan csökken.
Éppen ezért több szakember is azon az állásponton van,
hogy nem lehetséges csak a táplálkozással bevinni a
szervezetünk számára szükséges vitaminokat és ásványi
anyagokat - sem vegyes, sem pedig növényi étrenden. 
   Mindemellett nagyon jól emlékszem arra az időszakra,
amikor vegán lettem: hiába olvastam utána, hogyan
állítsam össze a megfelelően az étrendemet, annyira
izgultam, hogy mindent jól csináljak, hogy folyamatosan
különböző vitaminokkal tömtem magam. Akkoriban
majdnem egy tucatnyi bogyót szedtem napi szinten, hogy
ne legyen semmi bajom. Így a most vegán életmódra
váltóknak és az egészséges életmód iránt elköteleződők-
nek is azt tanácsolom, vegyenek olyan multivitamin-
készítményt, ami egyszerre minden fontos vitamint és
ásványi anyagot tartalmaz. Én személy szerint a Vegnum
Multi-D mellett tettem le a voksomat egy ideje, és mások-
nak is csak ajánlani tudom. Leginkább azért, mert külön-
leges hatóanyaga, a Spectra miatt a benne található hu-
szonkilencféle zöldség és gyümölcs koncentrátuma nagy
mennyiségű antioxidánst tartalmaz, ami a piacon egye-
dülálló. Gyakorlatilag felveszi a harcot az öt leggyako-
ribb szabadgyökkel, ami azért fontos, mert a mai modern
életmódunk miatt könnyen kialakulhat ezeknek a
túlsúlya. Ennek oka lehet a dohányzás, a környezet
szennyezettsége, az UV- és radioaktív sugárzás, az
ajánlásokat meghaladó telítetlen zsírsavak fogyasztása, a
krónikus stressz, vagy akár az elfogyasztott élelmiszerek
révén szervezetünkbe bevitt vegyszerek, illetve egyes
gyógyszerkészítmények is. Ezek miatt is rendkívül
hasznos a Vegnum Multi-D rendszeres szedése.
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  Ugyan a Vegnum Multi-D kapszulát alapvetően az
antioxidánstartalma emeli ki a többi immuntermék közül,
vegánok számára nagyon fontos információ, hogy
kifejezetten növényi eredetű, mikrokapszulázott D3-
vitamint tartalmaz, ami a D-vitaminnal bioazonos és a
D2-vitaminnál jobban hasznosuló D-vitaminforma. A
tisztán növényi eredetű D-vitamint zuzmókból vonják ki,
szemben az állati eredetű D-vitaminokkal, melyek
előállításához a birkák szőrének wax-szerű anyagát (a
lanolint) használják fel.
    Mindezek mellett hamarosan érkezik két új termékük
is: a Vegnum Energy-D, ami egy különleges immun-
támogató a fizikailag és szellemileg aktív emberek
számára, illetve a Vegnum Silver 50+, a modern kor
immuntámogató készítménye 50 év felettiek számára,
nekik fejlesztett speciális összetétellel és különleges,
standardizált szőlőmag kivonattal a szív, a keringés és az
érrendszer egészségéért. 



Az első és legfontosabb, amit le kell szögeznünk, hogy ugyan a
veganizmus egy állatjogi mozgalom, a növényi étrend tökéletes

alapja a környezettudatos törekvéseknek.
 

"Tekintettel arra, hogy az állatokat kihasználó, kizsákmányoló
iparok milyen hatalmas környezeti károkat okoznak a

természet számára, itt az ideje, hogy belássuk: a
környezettudatos életmód kialakításának és környezetvédelem
alapjának a növényi étrendnek kell lennie, amit hasznos lehet
minimalizmussal, hulladékmentességgel és a lokális termékek

előnyben részesítésével párosítani, hogy még sikeresebb legyen
a törekvésünk. "

KÖRNYEZETVÉDELEM



  Az előállított állati eredetű élelmiszerek
hatása a környezetre és a Földre:

   Ahhoz, hogy ezt a kérdést részletesen tárgyaljuk, két
dolgot nagyon fontos az elején leszögezni. Az egyik az,
hogy a világon termelt állati eredetű élelmiszerek kb. 98-
99%-a ipari állattartásból származik. A jelenlegi igények
töredékét sem lehetne falusi, háztáji, bio stb. tartásból
fedezni. A másik pedig, ha így akarnánk tenni, az még a
jelenleginél is környezetszennyezőbbé tenné ezeket a már
most is pusztító iparágakat. Ugyanis az ipari állattartás
kialakulásának egyik fő oka valójában az volt, hogy minél
több terméket tudjanak előállítani a lehető legkevesebb
erőforrás felhasználásával. Viszont minél nagyobb
területen, minél tovább és minél kevesebb hozammal él az
állat, annál környezetterhelőbb a tartása. 
   Ebből  kiindulva pedig látható, hogy ugyan állatjogi
szempontból továbbra is kétséges (fajizmus, karnizmus),
de állatjóléti szempontból egy fokkal jobb az előbb
felsorolt (falusi, háztáji stb.) tartásból származó állatok
élete, viszont ebben az esetben meg egy sokkal
környezetszennyezőbb opciót választunk. Éppen ezért az
egyetlen olyan döntés, amely során nem kell a bolygónk
egészsége, az állatok jóléte és jogai között választani, az,
ha vegánok leszünk. De akkor nézzük is meg részletesen,
hogy mi mindenre van hatással az állattartás közvetve
vagy közvetlenül.

   Esőerdők irtása:

  Talán furcsának tűnhet elsőre, de a hús-, tej- és
tojásipar felelős a világ esőerdőinek irtásáért kb. 80%-
ban, az amazonasi esőerdő irtásáért pedig a becslések
alapján kb. 90%-ban. 
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   Ráadásul az esőerdők pusztítása nem egy tőlünk és a
fogyasztási szokásainktól független esemény, ami a világ
másik felén történik, amire nincs ráhatásunk. Hogy miért?
Mert a kiirtott területeken vagy legelőket hoznak létre,
vagy takarmánynövényeket ültetnek, elsősorban szóját.
És hiába a világ másik felén történik, a hazai fogyasztók
is részt vesznek ebben a folyamatban.
   Az Agrotrend adatai alapján Magyarországra évente
550-600 ezer tonna import szója érkezik, főként a dél-
amerikai országokból, Emellett külön érdekesség, hogy az
onnan takarmányként érkező szója rendkívül "pazarló"
módon kerül felhasználásra, 100 g magyar csirkehús
"előállításához" 109 g szóját használnak fel, amit a
leégetett, elpusztított esőerdők területén termesztenek
meg
   Tehát veheti az ember a hazai tejet, a hazai marhát, a
hazai csirkét, tojást és társait, ugyanúgy hozzájárul ahhoz
a borzalomhoz, ami a világ másik felén történik ennek
érdekében, ami a növény- és állatvilágra, illetve az
emberiség jövőjére is egyaránt borzalmas hatással van.

   Földterület:

   Az előző pontból közvetlenül ez is levezethető: ha 100 g
csirke előállításához 109 g szóját kell megtermelni,
pluszban az állatoknak megfelelő  mértékű teret
biztosítani, akkor egyértelmű, hogy a rendelkezésünkre
álló területeket is elpazaroljuk. 
 Éppen ezért az International Livestock Research
Institute és Agriculture, Forestry and Other Land Use
(AFOLU) adatai alapján a még elérhető földterületek
45%-át az állattartás igényli és használja fel, ebbe
beleszámolva az állatok élőterületét és a
takarmánytermelést is. John Robbins egy könyvében
levezette, hogy kb. tizennyolcszor kevesebb terület kell a
növényi étrend fenntartásához fejenként, mint egy vegyes
étrenden élő személy étkezéseihez.
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 Továbbá az előző fejezetben említett Nature
tanulmányban bebizonyították, hogy még 2050-re is
elegendő mennyiségű és minőségű élelem jutna
mindenkinek, akkor is, ha a föld népessége ugyanilyen
ütemben növekedne, akár organikus termelés mellett egy
gyengébb terméshozamú évben is az erdőirtásokat
megállítva, ha mindenki növényi étrenden élne.

  Vízfogyasztás:

   Ahhoz, hogy növényeket termesszünk, vizet használunk.  
Ahhoz, hogy állatokat neveljünk, vizet használunk (itatás,
takarítás stb.). Ahhoz, hogy állatokat dolgozzunk fel, vizet
használunk (forrázás, takarítás stb.). Éppen ezért az állati
eredetű élelmiszerek vízigénye sokkal nagyobb, mint a
legtöbb növényé. 
   Ezek miatt egyes források alapján a világ vízfogyasz-
tásának 20-33%-a az állattenyésztéshez köthető, és
lényegesen magasabb ez az arány a növényi étrend
fenntartásához képest, hiszen a legtöbb növényt
takarmánynak termesztik (és sokszor több növény
szükséges, mint amennyi terméket a végén előállítanak).
   Viszont nagyon fontos szót ejteni arról is, hogy vannak
kifejezetten nagy vízigényű növények is (például rizs,
mandula, csokoládé stb.), de arányaiban ezeknek az
előállítása még mindig lényegesen kevesebb vizet igényel,
mint az állati eredetű élelmiszerek előállítása. Erről
részletesebb információkat a waterfootprint.org oldalon
találtok, ahol az arányokat is megtekinthetitek. Emellett
rengeteg nagy vízigényű növényt termesztenek a
haszonállatok számára takarmányként is.
   De összefoglalva: a vegyes étrend fenntartásához szük-
ség van vízre a növények termesztéséhez, majd később az
állattartáshoz és az állatok feldogozásához egyaránt, míg
növényi étrenden csak a növények termesztéséhez
szükséges a legtöbb víz. 
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   Növények pazarlása:

   Az előző három pontból pedig egyértelműen következik,
hogy a vegyes étrend sokkal több növény és állat
közvetett és közvetlen pusztulásáért tehető felelőssé, így
értelemszerűen sokkal pazarlóbb is ennek az életmódnak
a fenntartása és sokkal több "járulékos veszteséggel"
(esőerdőkben élő vadállatok, rágcsálók stb.) lehet csak
ezeket az élelmiszereket és termékeket előállítani. A
pazarlás pedig nem fenntartható.

   Üvegházhatású gázok:

   Ahogyan az a Heinrich Böll Alapítvány, a Föld Barátai
Európa és a Magyar Természetvédők Szövetsége
Húsatlasz című kiadványában is olvasható, több és
károsabb üvegházhatású gáz termelődik az állatokat
kizsákmányoló iparágakból, mint a teljes közlekedési
szektorból összesen. Az üvegházhatású gázoknak
majdnem a harmada közvetlenül vagy közvetve az
állattartáshoz köthető, míg a FAO becslései szerint ez az
arány csak 15% körüli. Azt azonban fontos kiemelni, hogy
a FAO több fontos szempontot sem vett figyelembe ezzel
kapcsolatosan.

   Vegyszerek:

   Ahogy azt a földterülettel kapcsolatosan is megírtam,
még 2050-re is elegendő mennyiségű és minőségű élelem
jutna mindenkinek akkor is, ha a föld népessége
ugyanilyen ütemben növekedne. 
  Ez még akkor is így lenne. ha organikusan termesz-
tenénk és nem irtanánk többé az esőerdőket. Persze csak
akkor, ha mindenki növényi étrenden élne. Ezzel szemben
ennyi vegyes étrenden élő embert csak az ipari növény-
termesztés és állattartás mellett tudnánk ellátni.
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  Mindezt az ipari növénytermesztés és állattartás legsö-
tétebb, legborzalmasabb módszerei mellett tudjuk majd
megvalósítani, ha nem változtatunk a fogyasztási
szokásainkon. Hiszen rengeteg növény szükséges ahhoz,
hogy több száz milliárd állatot felhízlaljunk és levágjunk
minden egyes évben: ez pedig mind a környezetünkre
nézve, mind pedig az állatok számára rendkívül káros
gyakorlat.
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Nagyon sok olyan termék van, amiről nem is gondolnánk, hogy
nem vegán vagy valamilyen okból erkölcsileg aggályos a
fogyasztásuk, éppen ezért ebben a fejezetben bemutatom
ezeket a termékeket és azt is, hogy miért nem vásároljuk

ezeket. 
 

"Az emberek fejében az a kép él, hogy a tejet adó tehenek
boldogan legelésznek a réten, hogy a tojást egy kedves vidéki

nagymama boldogan kapirgáló tyúkja adja, hogy a gyapjú
beszerzése során soha semmi baja nem eshet a birkáknak, sőt,
kifejezetten jó neki. Mindezek az állítások viszont nem állják

meg a helyüket, csupán a látott reklámok, marketingesek által
összeválogatott propagandaanyagok és gyerekkorunk óta

hallott féligazságok miatt él bennünk ez a kép."

MIT MIÉRT NEM
VESZÜNK?



Hús és zsírok
Idetartozik a hal és a felvágott is
Illetve ide vesszük az állati zsírokat is.
Továbbá ilyen a zselatin (E441) és a csontfoszfát
(E542) is.

Tejtermékek 
Például: tejföl, joghurt, tej, tejszín, vaj, laktit (E966)
stb.

Tojás
Például: tojás, tojáspor stb.

Méhek által termelt alapanyagok
Például: méz, propolisz stb.

Más állati eredetű összetevők, melléktermékek
Kármin (E120)
Lanolin (E913)
Sellak (E904)
L-cisztein különböző formái (E910, E920, E921)

   Általában miket mellőzünk?

   Úgy gondolom, hogy az egész könyvnek ez a legfonto-
sabb fejezete, hiszen akkor tudunk ezekről valóban
lemondani, ha megértjük a miérteket is.
   A veganizmus egy állatjogi mozgalom, ami elutasítja az
állatok kizsákmányolását, kihasználását, kínzását és
meggyilkolását étkezési, ruházkodási vagy más célokból,
így több terméket és szórakozási lehetőséget is tudatosan
kizárunk az életünkből. Ide tartoznak az állati eredetű
összetevőket tartalmazó ételek és kozmetikumok, az
állatkísérleteken átesett szépítkezőszerek és dohány-
termékek és az állatokat kizsákmányoló cirkuszok,
delfináriumok, lóversenyek is.

   Étkezések:
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Bőr
Szőrme
Gyapjú
Selyem

Állatokon tesztelt termékek
Kármin: CI 75470, Carmine

Bíbortetűből vonják ki
Kitozán: Chitosan

Tengeri állatok páncéljából vonják ki
Kollagén: Collagen

Van növényi verzió is belőle
Állati zsírokból, de leginkább állati bőrből, esetleg
tyúklábból vonják ki

Szkvalén: Squalane
Állati zsírokból és bőrből vonják ki

Keratin: Keratin
Van növényi verzió is belőle
Állatok karmából, patájából, szarvából és szőréből
vonják ki

Hialuronsav: Hyaluronic Acid
Van növényi verzió is belőle
Forrásai az állati porcok, inak, bőrök, csontok, cápa
porc, étkezési zselatin vagy a kakastaréj

Szteratinsav: Stearic Acid, Octadecanoic Acid
Állati zsírokból nyerik ki

Glicerin: Glycerin, Glycerine, Propanetriol, Propane-
1,2,3-triol

Van növényi verzió is belőle
 Állati zsírokból nyerik ki

Panthenol: Panthenol, Pantothenyl alcohol, Bepanthen
(trade name)

Állati zsírokból nyerik ki

   Ruházkodás:

   Kozmetikumok:
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Zselatin: Gelatin, Gelatine
Állati kötőszövetekből nyerik ki

Selyem(protein): Hydrolyzed Silk, Silk Protein
Méz: Mel, Honey
Méhviasz: Cera Alba, Cera Flava, Beeswax
Gyapjúviasz: Lanolin, Wool wax
Gyapjúviasz-alkohol: Lanolin Alcohol, Wool Wax
Alcohol
Tej: Milk
Joghurtport: Yogurt Powder
Tojás: Egg Oil, egg, Egg Powder

Delfináriumok és állatokat (ki)használó cirkuszok
Állatkertek
Lovaglás, lóversenyek
Bikaviadalok és rodeó
Vadászat
Illetve értelemszerűen a kutyaviadalok és társaik

   Nagyon fontos megjegyezni, hogy mivel a veganizmus
egy állatjogi mozgalom, csak az a kozmetikum (vagy
dohánytermék) számít vegánnak, ami nemcsak nem
tartalmaz állati eredetű összetevőt, de állatkísérlet-
mentes is. Sajnos ezt nagyon sok cég nem veszi
figyelembe és megtévesztő reklámokat közöl.

   Egyéb szórakozási lehetőségek:

   Miért mellőzzük ezeket?

   Természetesen senkitől sem várható el, hogy csak úgy
elhagyja ezeket a termékeket, szórakozási lehetőségeket
annak ismerete nélkül, hogy mi a probléma velük. Éppen
ezért a következőkben részletesen kifejtem azokat az
okokat, amik miatt a fenti listán szereplő termékeket és
cselekedeteket nem támogatjuk a vásárlásainkkal. 
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Tehát az állatnak a jó élethez joga van, de az élethez
már nincs?
Komolyan nagyobb kegyetlenség valakit kicsi helyen
"tartani", mint elvágni a torkát?

   Ahogy fentebb írtam is, úgy gondolom, hogy az egész
könyvből ez az egyik legfontosabb fejezet,  mert csak
akkor érthetjük meg, hogy milyen fontos ezeket elhagyni,
ha meglátjuk az okokat. Éppen ezért az állatok
megnevezéseinél nem a hivatalos szakszavakat
használom, hanem a közérthetőbb verzióját (pl. kiskakas,
fiú, lány, anya, gyermek stb.)
   Viszont mielőtt ebbe a részletezésbe belekezdünk érde-
mes újra elővenni azt, amit a fajizmus során tisztáztunk:
nem helyes másokat kizsákmányolni, kínozni vagy
megölni, akkor sem, ha nekünk ebből előnyünk származik.
Emellett érdemes lehet a környezetvédelmi és
egészségügyi oldallal is foglalkozni a veganizmuson túl: a
környezetvédelmi érvek elemzésekor tisztáztuk, hogy a
világon termelt állati eredetű élelmiszerek kb. 98-99%-a
ipari állattartásból származik, illetve azt is, hogy az
állatokat kizsákmányoló iparok rettentő környezet-
szennyezők még ebben a "fenntarthatóbb" iparosított
formában is. Továbbá az egészségügyi szempontokat az
étkezéseink kapcsán is elemezhetjük, eszerint nemhogy
egészségesek, de akár egészségesebbek is lehetünk ezen
termékek fogyasztása nélkül. De azért vizsgáljuk meg
ezeket alaposabban:

   Húsok és zsírok:

   Azt szerintem nem kell elmagyarázni, hogy egy állat-
nak nem jó, ha elvágják a torkát. De mi van akkor, ha
előtte jól tartották? Sajnos rengetegszer hallom
különböző párbeszédek során, hogy nem az a baj, hogy
megöljük az állatokat, hanem az, hogy rosszul tartjuk
őket. Álljunk meg egy pillanatra és ízlelgessük ezt a
gondolatmenetet és ezt a logikai bukfencet:
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Nagyobb kegyetlenség egy állatot bántani, mint
megölni?
Ha egy állatot megölök, akkor valóban nem bántom?
Ha meg igen, akkor mi a különbség bántás és bántás
között?
Elhisszük, hogy van humánus módja, hogy megöljünk
valakit, aki nem akar meghalni?
Miért ölnénk meg akárkit, akármilyen élete is volt
előtte, ha az adott gyilkosság szükségtelen?

   És akkor vizsgáljuk meg ezt a kérdést máshogy. Ahhoz,
hogy a fajizmust felismerjük, én mindig egy tesztkérdést
teszek fel magamnak és/vagy másoknak az üggyel
kapcsolatosan. Ez a kérdés nagyon egyszerű számomra,
aki kutyarajongóként egy kutyával osztja meg az életét.
Csak ennyit kérdezek: "Rendben lenne ez számomra
akkor, ha ez egy kutyával történne?" 
   Ha a válaszom nem, akkor egy disznóval, tehénnel vagy
csirkével sem helyes megtenni, hiszen mind ugyanúgy
érző, élő állatok, akik élni szeretnének boldogan,
egészségesen. 
   Tegyük fel akkor a kérdést: Rendben van-e egy kutyát
jó körülmények között tartani, családtagként kezelni
majd elvágni a torkát azért, hogy öt percig élvezhessük a
húsának az ízét, miközben semmi szükségünk rá? Lássuk
be, hogy mindez egyáltalán nem helyes, a humánus
vágásra hivatkozni pedig egyenesen sértő minden
állatszerető ember számára. A válasz egyértelmű: a
humánus ölés egy olyan oximoron, amit jó lenne
elfelejteni végre. Ahogy az állatok meggyilkolását is.

  Tej és tejtermékek:

   Nagyon sokszor hallani, hogy azt állatnak nem lesz baja
attól, ha fejik, sőt, néhányan azt is mondják, hogy
kifejezetten jó nekik. Nézzük meg, hogy mi az igazság!
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  A tehén az emberhez hasonlóan emlős állat, így csak
akkor van teje, ha utódja is van. A teheneket minden
évben megtermékenyítik, majd a megszületett állatot a
föcstej elfogyasztása után vagy elválasztják az
édesanyjától vagy szopásgátlót adnak rá, hiszen különben
meginná azt a tejet, amit mi emberek megvehetnénk - és
ugye a profit nagy úr. 
   Az elválasztott borjú tejalapú tápot kap, amíg fel nem
nő: ha "fiú", akkor felesleges az ipar számára, hiszen pár
egyed bőven elég a szaporulat fenntartásához. Így kerül
az asztalra a borjúhús. Ha pedig "lány", akkor ugyanaz
lesz a sorsa, mint az édesanyjának: minden évben
megtermékenyítik, elszakítják a borjától és kezdődik az
egész elölről.
  Ami különösen szomorú ebben a történetben, hogy a
tehenek társas lények: vannak legjobb barátaik,
felismerik a családtagjaikat és erős kötelék alakul ki
közöttük. A fejés pedig ilyen körülmények között
(mindamellett, hogy rendkívül kimerítő) fájdalmas is,
mivel a gépek is kisebzik a tőgyüket. Erről rengeteg
szakmai könyvben lehet olvasni részletesen. És annak
ellenére, hogy az ipar próbálja ezt megelőzni (a saját
profittermelése érdekében, nem az állat jóléte miatt),
sajnos nagyon sokszor nem sikerül, ahogy az a
statisztikákon is látszik. 
   Éppen ezért van például a világ fejlettebb országaiban
(így az EU-ban is) szabályozva, hogy literenként mennyi
vér és szomatikus sejt (részben genny) lehet a tejben.
 Emellett még érdemes kisgyerekes anyukákat meg-
kérdezni, hogy kiderüljön: alapvetően nem egy kellemes
folyamat az embereknek sem a számukra kifejlesztett
fejőgépek használata. Szó sincs megkönnyebbülésről,
ellenben beszélhetünk arról, hogy hormonokkal és
egyebekkel szándékosan fokozzák a tej termelődését, ami
szintén nem egy kellemes folyamat, azonban a tejipar
számára szükségszerű a minél nagyobb profit
reményében.
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   Szopásgátló az agroshop.hu oldalán:

   Szopásgátlók a gyakorlatban:
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   Továbbá azt is fontos hozzátenni, hogy a sokak által
idealizált falusi, háztáji és bio állattartás sem sokkal
vidámabb: általában ott is ugyanúgy idő előtt elválasztják
a borjakat az édesanyjuktól. Ráadásul ott is késsel a
torkukban végzik az állatok. És ez az, amit mindenképpen
fontos még ehhez hozzátenni: A TEJ-, TOJÁS ÉS A MÁS
ÁLLATI TERMÉKEKET FELDOLGOZÓ IPARÁGAK
EGYENLŐEK A HÚSIPARRAL. Egy tehén alapvetően kb.
húsz évig élne, de a tejiparban általában négy-nyolc éves
korukban levágják őket. Vagy azért, mert a szervezetük
nem bírja tovább ezt a megerőltetést, vagy pedig azért,
mert ebben a korban csökken a tejhozam, így nem éri
meg őket tovább tartani. Mindkét esetben mennek a
vágóhídra. 
   És arról sem szabad megfeledkezni, amire én is vegán-
ként jöttem már rá: nem tejként, sajtként és túróként
fogyasztottam sok tejet (bár úgy is), hanem minden
egyéb késztermék összetevőjeként, amire soha nem is
gondoltam volna. Tehát veheti bárki háztól a tejet, amíg
eszik késztermékeket, péksüteményeket, jár étterembe,
büfékbe, iszik egy kávét valahol, addig ugyanúgy az ipari
tartást támogatja, mintha a boltban venné le a tejet a
polcról.
   Ha pedig valaki csak házi tartásból szeretné a tejfo-
gyasztását megoldani: egy rendkívül környezetszennyező
lépés mellett döntött, hiszen ahogy a környezet-
védelemmel kapcsolatos fejezetben is írtam, a háztáji
tartás sokkal fenntarthatatlanabb. De ugyanez igaz az
ipari tartásra is. Hiszen a tej az egyik legkörnyezet-
szennyezőbb élelmiszer: rengeteg takarmány, víz és
erdőirtás szükséges ahhoz, hogy akár csak egy liter tejet
előállítsunk. Ha pedig hozzávesszük azt, hogy ez az
állatok számára is egy rendkívül borzalmas (és végső
soron halálos) iparág, érthetőbb az is, hogy mennyivel
jobban tesszük, ha a zabtej vagy más növényi italok
mellett döntünk a jövőben.

45



   Tojás:

   Nagyon sokszor hallani az udvarban kapirgáló tyúkról.
De tényleg nem esik baja? Tényleg jó neki? Ezt
feszegetem a következőkben. Ahogy a bevezetőben is
írtam, a világon termelt állati eredetű élelmiszerek kb. 98-
99%-a ipari tartásból származik, ez igaz a tojásra is.
Éppen ezért a tejhez hasonlóan, a tojás esetében sem
lehet csak a háziról beszélni, mindenképpen szót kell
ejteni az ipari állattartásról is. Aminek alapvető eleme,
hogy a kakas nem hoz elég profitot ezért pár “szerencsés”
kivételtől eltekintve a kikelésük után azonnal megölik
őket (ez azt jelenti, hogy élve bedarálják vagy megfojtják
mindegyiket). A hazai gyakorlat legalább mellőzi az
élvedarálást. 
   Viszont a fentiek miatt tény, hogy minden egyes tojást
tojó tyúkra jut egy meggyilkolt kiskakas is, és minden
egyes tojás megvásárlásával, amivel ezt az ipart
támogatjuk, megrendeljük a következő kiskakas
meggyilkolását. 
    De akkor mi a helyzet a házi, falusi tyúk tojásával meg
úgy összességében a tojással? Sokszor kapom a kérdést,
hogy ha én tudnám a saját kis tyúkom tojását enni, és
nem vágom el az élete végén a nyakát, akkor ennék-e
tojást. A válaszom nem. Több okból is:
 A tyúkok régebben tizedennyi tojást sem tojtak, de az
ember “belenyúlt a rendszerbe”, vagyis addig
tenyésztettük ezeket az állatokat, amíg egyre több és
több tojást tojnak. Viszont mivel a tojás kitojása
hatalmas megterhelés a tyúk szervezete számára, ezért
ha nem kel ki belőle csibe, akkor ajánlott elfogyasztaniuk.
Ezt a folyamatot ahhoz tudnám hasonlítani, mintha addig
tenyésztenénk a nőket, amíg azok folyton menstruálnak.
Ez a női szervezet számára rendkívül megterhelő lenne és
vaspótlásra lenne szükségünk. Hasonló a helyzet a tyúk
esetében is, csak más tápanyagokkal természetesen.
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  Mindezeken túl ezeket az állatokat is szerzik vala-
honnan: ami azt jelenti, hogy valahol van egy kakas, amit
levágtak vagy kikelés után meggyilkoltak, amit mi ugyan
nem látunk már, de valaha létezett és a "rendszer része
volt". Tehát a házi, idealizált állattartás is összefonódik az
iparival vagy az állatok kizsákmányolásával és
kínzásával, esetleg meggyilkolásával. Ráadásul, ha nem
saját, végelgyengülésben meghaló csirke tojását eszed,
akkor is valószínűleg elvágják a végén a tyúk torkát.
Sajnos volt "szerencsém" ilyet látni gyerekként, pedig
tényleg nagyon jól voltak tartva a tyúkok, de akkor is
késsel a torkukban végzik ezek az udvaron tartott
“boldog” kapirgálók.
   Nézzük meg, hogy mi van akkor, ha van egy mentett
tyúkom (vagyis nem támogattam az állatokat kizsák-
mányoló rendszert a megvásárlásával), akinek sosem
vágom majd el a torkát, még akkor sem, ha már nem tojik
vagy csak kevesebbet, és én megeszem a tojását? Akkor
sem jó a tyúknak, hiszen különben neki lenne szüksége a
tojásban található tápanyagokra. Persze, én örülök és
üdvözítőnek tartok minden egyes lépést, amivel legalább
minimalizáljuk az állatok kizsákmányolását, de attól nem
gondolom, hogy ez ideális lenne. Előrelépés, ha kevesebbet
szenvednek az állatok. Az is jobb, ha legalább pluszban
nincs kínozva az állat, viszont akkor sem az igazi, csak
jobb, mint a nagyipari állattartás támogatása, vagy ha a
végén a nagyi vagy a szomszéd Piri néni elvágja a torkát.
Szerintem nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk a
"mostaninál jobb" és az "ideális" között. És én úgy
gondolom, hogy a cselekedeteink és döntéseink során
érdemes az ideálisat célozni, nem csak a jobbat. Főleg ha
lehetőségünk is van rá. Mert bárhogyan próbálsz
haszonállatot tartani és az általa "adott élelmiszereket"
fogyasztani, nem tudod kegyetlenség vagy felesleges
ártás nélkül megoldani: hiszen a felesleges hímnemű
egyedeket mindenképp le kell ölnöd, különben csődbe
mész.
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   A legbékésebb idilli tanyácskán is minden cuki kapir-
gálós tyúkra jutott egy kakas, amit te már nem látsz, de
attól még létezett és megölték. A legtermészetesebb
falusi gazdaságban is tízszer annyi tojást tojik egy tyúk,
mint amennyi a szervezetének optimális lenne, és pár év
alatt ebbe belepusztul. Miközben nekünk meg nincs
szükségünk tojásevésre, szóval semmi sem indokolja,
hogy tyúkokat tartsunk bármilyen formában. Itt is
nagyon fontos kiemelni: A TEJ-, TOJÁS ÉS A MÁS
ÁLLATI TERMÉKEKET FELDOLGOZÓ IPARÁGAK
EGYENLŐEK A HÚSIPARRAL.

   Méz, propolisz és méhészkedés:

  A méz, propolisz és társai kapcsán elsőként nagyon
fontos, hogy különbséget tegyünk a méhészet és ezen
termékek elvétele között. Ugyanis a méhészkedés egy
rendkívül fontos és hasznos tevékenység, tehát magát a
méhészkedést kifejezetten támogatom is (ahogy a kutyák
és cicák mentését is), hiszen egyre veszélyeztetettebbek
ezek a csodálatos állatok. Viszont az embereknek lassan
be kell majd látniuk, hogy a méhek "ajándéka" az emberek
számára nem a mézük, hiszen azt erőszakkal vesszük el
és ők az életük árán is védik, hanem a természetben
végzett csodálatos munkájuk, ami által lehetővé válik
számunkra rengeteg élelmiszer fogyasztása stb. 
  A méhek rendkívül fontos szerepet játsszanak a
természetben, ezért rendkívül fontos a gondozásuk,
óvásuk. Azonban mindezt megtehetjük anélkül is, hogy
kihasználnánk őket, elvennénk tőlük a mézüket
(erőszakkal), vagy bármilyen más módon ártanánk nekik.
   Ahogy a bevezetőben is írtam, és többször is szó volt
már róla, a világon termelt állati eredetű élelmiszerek kb.
98-99%-a ipari tartásból származik, ez az arány nagyjából
igaz a mézre is. Hogy mit lehet tudni az ipari
méhészetről? Kegyetlen és nem vigyáz ezekre a
csodálatos lényekre. 
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   Hogy mi minden történik az ipari  méhészkedés során?
A méhanya szárnyát lemetszik, különböző betegségek
esetén simán felégetik a kaptárakat (akár méhekkel
együtt), és tudnánk sorolni bőven, hogy mi mindent kell
elszenvedniük ezeknek a csodálatos lényeknek az ipari
tartás körülményei miatt. Továbbá, hogy a Magyar
Mezőgazdaság oldaláról is idézzek egy ezzel kapcsolatos
részletet: “A Nyugat-Európában és Észak-Amerikában
egyre aggasztóbb méreteket öltő méhpusztulásokért - a
mérgező, vegyi anyagok használatára alapozott
mezőgazdasági rendszerünkkel együtt - a jelenleg
„szabványos” méhészeti technológiák is felelősek.”
(Méhészet 2015/3 számában jelent meg a teljes írás.)
   Ha pedig már itt tartunk, szintén érdekes összefüggés,
hogy a legtöbb - a méhekre is káros - növényvédő szert
az állattartás használja. Ráadásul ha növényi étrenden
élnénk, akkor akár el is hagyhatnánk ezeket, ahogy ugye
azt a már sokat emlegetett Nature tanulmányban is be-
bizonyították.

   Bőr:

   Mindazon túl, hogy tudjuk, nem lehet egy állat bőrét
elvenni a meggyilkolása nélkül, be kell látnunk, hogy ez
nem csak egy “melléktermék”. Egyrészt például a
húsukért és tejükért tartott tehenek bőre nem olyan jó
minőségű, ritkán vagy csak rossz minőségű bőrnek lehet
eladni az övéket. Másrészt pedig ha olyan bőrt veszel,
ugyanezt az ipart támogatod, tehát a bőripar a húsipar
része, ahogyan a tej- és tojásipar is. Hogy vegánként a
már meglévő bőr termékeiddel mit teszel, a te döntésed,
ha szeretnéd, hordhatod is, de semmi esetre sem fér bele a
veganizmus kereteibe a bőr termékek megvásárlása. 
  Ráadásul ha azt nézzük, mekkora károkat okoz az
állattartás a természetben, semmi esetre sem
környezettudatos vagy fenntartható alternatíva a bőr
megvásárlása - a közhiedelemmel ellentétben. 
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   Hogy miért nem fenntartható? Pár részletet kiemelve: a
waterfootprint.org oldal adatai alapján csak 1 kg bőr
előállításához 17 093 liter víz szükséges, emellett ugye
beszélhetünk a takarmányozásról, és így az esőerdők
irtásáról is, az üvegházhatású gázokról és a bőrfel-
dolgozás során használt káros, mérgező és környezet-
szennyező vegyszerekről egyaránt.
   Szerencsére ma már valóban rengeteg alternatíva van:
gombából, ananászból és más növényekből készült "vegán
bőrpótlóktól" kezdve egészen az egyszerűbb (például
vászon) megoldásokon át.

   Szőrme:

   Véleményem és tapasztalataim szerint az egész listából
ez szorul a legkevésbé magyarázatra: A legtöbb vegyes
étrenden élő ember is elítéli a szőrme hordását, viselését,
hiszen tudjuk, hogy teljes mértékben felesleges, egy luxus
célú állatkínzás és gyilkosság, ami szenvedést okoz az
állatoknak. Miközben ugye teljesen egyértelmű, hogy ok
nélkül, pusztán a múló divat érdekében szenvednek az
állatok.
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   Gyapjú:

  A szőrmével ellentétben a gyapjú kerülése és boj-
kottálása olyan, amit sokkal inkább extrémnek tartanak a
nem vegánok. A legtöbb ember úgy képzeli, hogy a cuki
kis birkák örülnek annak, hogy megnyírják őket, hiszen
nyáron melegük van és hasonlók. Ezzel szemben az
igazság kegyetlen és kiábrándító. 
  Ahhoz, hogy az ipart bemutassam,  szeretnék  az
Ausztrál gyakorlatról beszélni. És azért megyek ennyire
messzire, mert onnan származik a legtöbb gyapjú, és a
világ vezető divatmárkái is onnan szerzik be az
alapanyagaikat, tehát ami ott történik, az "minket is
érint". Pontosabban ezt a témát. A teljesség igénye nélkül
pár kegyetlen gyakorlat, amit ott bevetnek, de ezek
többségét itthon is csinálják annak érdekében, hogy minél
több gyapjút állítsanak elő:
   A "mulesing" egy kegyetlen gyakorlat, ami során az
állat hátsó combjának bőrét érzéstelenítés nélkül
kimetszik, megcsonkíntják azért, hogy a légynyüvességet
megakadályozzák. Természetesen ez nem az állatok
érekében történik, hanem azért, hogy minél tovább
kihasználhassák ezeket az állatokat. Senkit sem
szeretnék sokkoló képekkel bombázni, de aki beírja ezt a
kifejezést a Google képkeresőjébe, igazi borzalmakkal
találhatja magát szemben.
  A birkákat nem szívszeretetből nyírják, kedvesen,
hanem profitot várva, márpedig ahol anyagi érdekből
tartanak, tenyésztenek és használnak ki állatokat, ott
nem simogatással fogják le őket, hanem erőszakkal,
durván bánnak velük, mert nem az a lényeg, hogy az
állatnak is jó legyen, hanem az, hogy minél rövidebb idő
alatt minél több terméket állítsanak elő. Főleg, hogy a
világ több pontján nem óradíjban kapják a fizetésüket
ezek az emberek, hanem a megnyírt birkák száma
alapján, így az állatok sokszor meg szoktak sérülni a
folyamat során.
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  Ráadásul a más, állatokat kizsákmányoló iparágakhoz
hasonlóan itt is a nőstények szenvednek a legtöbbet:
egyrészt mesterséges megtermékenyítéssel szaporodnak
általában, aztán idő előtt elszakítják őket a
gyermekeiktől, továbbá folyamatosan nyírják őket (nem
éppen simogatva és szeretettel), majd ha már eléggé
kizsákmányolták az állatokat és kiöregedtek, akkor
eladják őket a vágóhídra. Sajnos, ahogy a tej- és
tojásiparnál is láthattuk, itt is igaz, hogy a gyapjúipar
egyenlő a húsiparral.

   Selyem:

   Hát még a selyemmel is valami baj van? Sajnos igen.
Ahhoz, hogy a selyemszál tökéletes és felhasználható
legyen, a selyemhernyó bábjait meg kell ölni, mielőtt az
kikelne: ezt általában vagy forrázással teszik meg vagy
egy tűvel átszúrják azt.

   Delfináriumok:

  Ki ne szeretné a delfineket? Rengeteg történetet,
kutatást olvasni arról, hogy milyen okos, bátor állatok,
ahogy filmek és sorozatok tucatjaiban is bemutatják
nekünk, hogy milyen imádnivaló teremtmények ezek a
lények. Azt azonban még mindig kevesen tudják, hogy a
delfináriumok medencéi milyen kegyetlen helyek is, és
milyen borzalmas út vezet odáig. 
  Egyrészt ezeknek az intézményeknek semmilyen faj-
fenntartó, védelmező vagy pozitív szerepe sincs, hiszen
nem a kritikusan veszélyeztetett fajokra dolgoznak ki
szaporítási terveket, hanem a legnépszerűbbekre. Ráadá-
sul legtöbb esetben nem helyeznek kellő hangsúlyt a
megfelelő felmenők kiválasztására, így a beltenyészet
miatt idegrendszeri és szervi problémákkal születhetnek
ezek az állatok.
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   Továbbá nagyon fontos arról is beszélni, hogyan
kerülnek ezek az állatok az intézményekbe. Erről Zöldella
(zoldella.blog.hu) írt nagyon részletesen a "Miért hazudik
a delfines Flipper tévésorozat? A delfináriumok másik
arca, amit a sorozatban sosem láttál (18+)" c. cikkében,
amikor Kristóf Veronikával, a Sea Shepherd önkéntesével
készített egy interjút erről a témáról: 

 "A delfináriumokban vegetáló delfinek 90%-a a
Taidzsiban zajló (Japán) beűzéses delfinmészárlásból
származik. A szerencsétlen áldozatokra hevedert raknak,
és azzal együtt egy szűk, úgynevezett koporsóba helyezik,
amit kamionra raknak és elszállítják a repülőgéphez,
amivel végül, akár 20 órás utazás után megérkeznek a
világ bármely pontjára.
   Onnan ismét kamionra rakják, és irány a végső állomás,
ahonnan a rab már csak holtan kerül ki. [...] Minden év
szeptember 1 és március közepe között, Taidzsiban a
delfingyilkosok kihajóznak, hogy a közeli vizekben vonuló
delfincsaládokból zsákmányoljanak. Beterelik a rémült
teremtéseket a sekély öbölbe, ahol először az idomárok
kiválasztják a delfinrabszolgatartó-intézmények haszná-
latára alkalmas egyedeket. A család többi tagjára
horrorisztikus kivégzés vár: könyörtelenül fémrudat
szúrnak a gerincükbe, a szerencsétlen áldozat nem hal
meg azonnal, hanem lassan, órákon át tartó fájdalmas
agonizálással, saját vérében fullad meg, gyakorlatilag
még agonizálnak, amikor testüket a mészárszékre húzzák.
A világ egyetlen vágóhídján sem engedélyezett hasonló
mészárlási módszer!
   A taidzsii beűzéses delfinvadászat szolgálja ki a világ
delfinrabszolgatartó-intézményeinek igényeit. Amíg a
delfinrabszolgatartó-iparág létezik, addig a taidzsii
delfinmészárlás is folytatódni fog. Mindkét iparág a XXI.
század szégyene, melyre a társadalomnak nincs
szüksége."
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   Ezek alapján egyértelműen láthatjuk, hogy a delfiná-
riumok és hasonló intézmények látogatása nem
tekinthető etikusnak és helyesnek a veganizmus
szemszögéből.

    Cirkuszok:

   A szőrméhez hasonlóan talán ez a másik legelfoga-
dottabban bojkottált dolog a nem vegánok körében is, így
ennek a bemutatására sem kell túl sok időt szentelni. A
cirkuszokban élő és szenvedő állatok számára csak
nagyon kevés esetben tudják biztosítani a fajuknak
megfelelő ellátást, tartásmódot és körülményeket
(hőmérséklet, mozgástér, élelem, ösztönök megélése stb.),
az esetek többségében az állat egy természetellenes
közegben éli le az életét, bezárva.
    Ha pedig természetellenesség: ezen vadállatok számára
különböző trükköket végrehajtani rendkívül távol áll a
természetes életmódjuktól, mozgásformájuktól és igé-
nyeiktől, ezért ezekre a legtöbb esetben megtorlással és
megfélemlítéssel lehet rávenni az állatokat. Tehát meg
kell törni ezeket az állatokat ahhoz, hogy utána úgy
viselkedjenek a nagyközönség előtt, ahogy az elvárják
tőlük. Szerencsére ma már egyáltalán nem kell az állatok
kihasználását és szenvedését nézni, ha szórakozni
szeretnénk, hiszen egyre több, állatokat nem kizsák-
mányoló újcirkusz produkciója, látványos műsora közül
választhatunk, ahol artisták, bohócok és bűvészek
gondoskodnak arról, hogy mások kihasználása nélkül is
jól szórakozhasson a közönség soraiban mindenki.

   Állatkertek:

   A statisztikák szerint csak Európában évente több ezer
egészséges állatot ölnek meg az állatkertekben, mert nem
hoznak elég profitot.
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   Továbbá a cirkuszokhoz hasonlóan az állatkertek is
csak nagyon kevés esetben tudják biztosítani az állatok
számára a fajuknak megfelelő ellátást, tartásmódot és
körülményeket (hőmérséklet, mozgástér, élelem, ösztönök
megélése stb.), az esetek többségében az állat egy
természetellenes közegben éli le az életét.
    Emellett a Newsweek közzétett egy kutatást, miszerint
a világ állatkertjeinek és delfináriumainak a 75%-a olyan
állatközeli élményeket és szolgáltatásokat kínál, amik
szembe mennek az Állatkertek és Akváriumok Világ-
szövetsége kívánalmaival.
   Ezek mellett beszélhetünk arról is, hogy ha az ember
normálisan élne, nem venné el az állatoktól a területüket,
akkor nem lenne szükség arra, hogy bezárjuk őket. Ha az
ember nem enné az állatokat és tenné azokat a dolgokat,
amikkel kiszorítjuk őket az életterükből és elvesszük az
életüket, akkor nem lenne szükség az állatkertekre.
Amikor valaki az állatok védelmére hivatkozva védi az
állatkerteket, akkor hatalmasat téved. Egy kicsit elvont,
példa, de a logikai folyamatot jól ábrázolja, és
megfelelően rámutat a hibáira: Tegyük fel, hogy egy
olyan világban élünk, ahol többé-kevésbé elfogadott a
nőket meggyilkolni, ha úgy kívánja érdekünk. De
mindeközben félnek is a többiek, hogy a nők kihalnak,
ezért börtönbe zárnak párat, hogy "megmentsék őket",
majd még meg is veregetik a vállukat, hogy milyen jól
megoldották ezt a helyzetet. Elég nonszensz, ugye?
   A vadállatok helyzetének kezelése ennél azért sokkal
komplexebb, de ha valóban a védelem a célunk, akkor
erre nem a látogatóknak létrehozott állatkertek, hanem a
rezervátumok és menhelyek jelentenek igazi megoldást.

   Lovaglás és lóversenyek

   Mivel én magam ennek a könyvnek a megírásáig nem
ástam bele magam a lovaglás témakörébe, ezért most
hetekig kutattam a téma kapcsán.
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Jelentkezik fájdalom? Igen. 
Mi történik a gerinccel rendszeres és nem megfelelő
terhelés mellett, természetellenes tartásban? Eldefor-
málódhat, sérülhet és fájhat. 

   Az információgyűjtésben egy nagyszerű weboldal volt a
segítségemre: academialibertihungary.blogspot.com, a kö-
vetkezőkben leírt adatokat leginkább innen szereztem,
illetve innen származik a későbbiekben írt idézet is. Ezen
az oldalon rengeteg tudományos és ismeretterjesztő
anyagot találhatunk a lovaglás egészségügyi hatásairól, a
patkolásról és más, lovakkal kapcsolatos kérdésekről,
például arról is, hogy a lovaglás milyen hatással van a
lovak gerincére.
   Az első igazán pontos vizsgálatokat a gerincoszlop ru-
galmasságáról Friedrich Zschokke (1892) végezte. Az
úgynevezett supraspinális szalag nagyon fontos a
gerincoszlop stabilitásához és a csigolya tövisnyúlvá-
nyainak funkciójához. A kutató felfedezte, hogy olyan
hátgerinc esetében, amelyiknél minden csigolya
tövisnyúlványa ép, a hát már 50-80 kg-os terhelésnél
átlagosan 4 centit süllyed, ettől egymáshoz dörzsölődnek
a tövisnyúlványok a súly alatt. Éppen ezért a kutatók
szerint minden olyan lónál, amelyen mindennap negyed
óránál tovább lovagolnak, komoly és rendszeres fájdalom
léphet fel. Ez teljesen logikusan le is vezethető, hiszen
idézzük fel, hogy mi történik az emberi szövetekkel
rendszeres, nagy súlyú és sokáig tartó nyomás hatására:

   Akármennyire is szeretnénk azt hinni: a ló nem az em-
ber kedvére és kényelmére létezik. A lovas a ló hátán nem
természetes jelenség vagy természetes folyamat része,
hiszen be kell hozzá törni/lovagolni a lovat. A ló nem a mi
vágyaink kielégítésének és céljaink elérésének érdekében
él, nem azért van, hogy mi a hátára ülhessünk. Sem a
felszerelés, sem a lovas, sem pedig a versenyek nem
természetesek egy ló számára. 
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   Az alábbi idézetet a korábban említett oldalon talál-
tam: "A gerincoszlop biomechanikai és patológiai
változásai között egyenes kapcsolat van. Townsend
(1985) és Daemmrich (1993) felfedezték, hogy csont-
kinövések a has oldali csigolyákon általában a 10-es és a
17-es mellkasi csigolya között jelennek meg, és a
legnagyobb csontkinövések pedig a 11-es és a 13-as
mellkasi csigolya között azon a területen, ahol a lovas ül
a ló hátán, maximális oldalirányú hajlításnak és
tengelyirányú elfordulásnak kitéve azt.
   A „kissing spine“ (csókgerinc vagy gerinccsatorna szű-
kület) szindróma oka a gerincoszlop ismétlődő (nem
fiziológiai) megsüllyedése. S ami ezt ilyen durva
mértékben okozza, az a.....lovaglás. [...] Az idősebb lovak
esetében még veszélyesebb a helyzet mivel náluk, akár az
idősebb emberek esetében, a gerincoszlop már veszít
rugalmasságából aminek következtében ízületi torzulások
léphetnek fel, és az izmok állapota is gyengül. Az idősebb
lovaknál a gyógyulási idő is hosszabb, és megnövekszik
annak veszélye, hogy a korábbi sérülések abnormális
izomrendszeri állapotokhoz vezetnek."
   És akkor még nem beszéltünk a lóversenyeken szerzett
sérülésekről, az altatásokról - és sok egyéb borzalomról,
ami miatt a lovaglás nem összeegyeztethető a vegán
életmóddal és az állatfelszabadítási mozgalmak törekvé-
seivel.
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Az előző fejezetben bemutattam, hogy milyen termékeket nem
használunk, a következőkben pedig arról fogok írni, hogy

milyen termékekkel és szolgáltatásokkal lehet ezeket pótolni: a
túrótól kezdve a habcsókon át egészen a steakig, minden

elkészíthető növényi alapanyagokból, de még a bőrre vagy a
szőrmére is van vegán alternatíva. 

 
"Ahogy a köreinkben népszerű mondás tartja: Ha vegán leszel,
nem mondasz le semmiről, csak többé már nem veszed el azt,

ami sosem volt a tiéd. Viszont szerencsére ez nem jelenti, hogy
búcsút kell mondanod minden megszokott íztől és ruházati

terméktől, egyszerűen csak más termékekkel kell azokat
helyettesíteni."

TERMÉKEK PÓTLÁSA



   Valóban minden pótolható?

    Talán túlzás azt állítani, hogy minden termék, íz, anyag
és szórakozási mód teljesen pótolható vegán életmód
mellett is, hiszen teljesen más "élmény" egy delfináriumba
ellátogatni, és teljesen más kikapcsolódási mód egy
hajókiránduláson nézni a szabadon ugrándozó delfineket.
Vannak dolgok, amiket az ember valóban lemondásként
él meg az elején (nekem ilyen volt például a kedvenc
parfümöm, a Chanel N°5 elhagyása) és vannak dolgok,
amik egyértelműen teljesen pótolhatók. Viszont, ahogy
egy köreinkben is népszerű mondás tartja: Ha vegán
leszel, nem mondasz le semmiről, csak többé már nem
veszed el azt, ami sosem volt a tiéd. Viszont szerencsére
ez nem jelenti, hogy búcsút kell mondanod minden
megszokott íztől és ruházati terméktől, egyszerűen csak
más termékekkel kell azokat helyettesíteni és néhány
változást elfogadni. Azt fontos leszögezni, hogy ebben a
fejezetben élvezeti érték (íz, ruhánál érzet stb.) alapján 
 írok a pótlásról, nem tápanyagok vagy fenntarthatóság
tekintetében.

   Ízek pótlása:

  Gabonakolbászok, vegán nuggets-ek, növényi burger-
pogácsák egész sora ma már könnyedén elérhető. De
miért is csalunk? És miért fogyasztunk ilyeneket, ha már
lemondtunk az állati eredetű élelmiszerekről? Miért
vonzanak minket ezek az ízek? Mielőtt bemutatom, hogy
melyik állati eredetű élelmiszert  milyen növényi alter-
natívával lehet pótolni, leírnám a saját személyes vélemé-
nyemet és tapasztalataimat a hús-, tej- és tojáspótlók
kapcsán, mert sokan kifogásolják, ha egy vegetáriánus
vagy vegán ilyen termékeket fogyaszt. 
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    Elsőként azt nagyon fontos ismételten leszögezni, hogy
a veganizmus egy állatjogi mozgalom, nem pedig egy
diéta. Nem arról van szó, hogy nem szeretjük/szerettük a
hús ízét (bár ilyet is ismerek), hanem arról, hogy
elutasítjuk az állatok tárgyként kezelését, kihasználását,
megkínzását és meggyilkolását. A veganizmus ennyi, és
nem kevesebb vagy több. 
  Mivel a legtöbben nem vegánként vagy vegetáriá-
nusként nőttünk fel, ezért hozzászoktunk bizonyos
ízekhez. Ezek az ízek aztán valakinek jobban hiá-
nyoznak, valakinek kevésbé. Azt azonban nem szabad
elfelejteni, hogy ebben az esetben sem a hús, tej vagy
tojás hiányzik nekünk, hanem az ízvilág. Éppen ezért
többen vannak, akik megpróbálják ezeket a termékeket,
mindet vagy csak néhány kedvencüket elkészíteni, az
állatok kihasználása és meggyilkolása nélkül. A húsnak
leginkább olyan íze van, ahogy fűszerezed és utána
elkészíted, különben alig van íze. Tehát nem a húst
kívánjuk, hanem az ízvilágot, és nem lehet a kettő közé
egyenlőségjelet tenni. 
    Én 15 éves korom óta nem ettem húst, már sok-sok éve
vegán vagyok. A gondolat, hogy egy élőlényt megegyek:
undorít. Egyszer véletlenül (pontosabban egy becsapás
áldozataként) ettem, vissza is jött, mert a világ
leggusztustalanabb dolgának tartom, hogy egy állatot
megegyek, számomra a marha vagy a tyúk ugyanúgy nem
"ennivaló", ahogy a kutyám vagy egy ember sem az. De
magával az ízvilággal nincs bajom, otthon szoktam
szejtánszeletet rántani, tofuból túrós süteményt készíteni
és csicseriborsórántottát is szoktam reggelizni néha.
Mégis, ha az utcán elmegyek egy gyrosos mellett, forog a
gyomrom, viszont amikor hazajövök, és itthon gyros illat
fogad, akkor azonnal megkívánom (vegán háztartásban
élünk), mert nem a meggyilkolt állatot látom már akkor
benne, hanem a kegyetlenségmentes, igazán finom,
megszokott ízeket.
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  Mindemellett nagyon fontos hozzátenni, hogy nem
kötelező ilyet enni, ez is csak egy opció. Ha valaki vegán
szeretne lenni és nem vágyik ezekre a megszokottan
fűszerezett ételekre, akkor nem muszáj ezeket
fogyasztania, de nagyon sokan vannak, akik nem
tudnának ezekről lemondani, számukra a vegán
alternatívák nagyon jó megoldást nyújtanak, hogy
lemondások nélkül élvezhessék a növényi étrendet: ami
mindenképpen az állatok érdekét is szolgálja. Úgy
gondolom, hogy az ilyen termékek bevezetése, terjedése
és népszerűsítése mindig a vegán mozgalom és az állatok
érdeke.

   Hús és zsírok:

   Búzasikér (szejtán), szója, jackfruit, borsófehérje, tofu,
csicseriborsó és több más alapanyag segíthet abban, hogy
a húsok ízét pótolni tudjuk, attól függően, hogy milyen
állagú és ízű végeredményt szeretnénk elérni. 
   Ennek a digitális könyvnek nem célja, hogy kész recep-
teket osszon meg az olvasóval (hiszen emellett jelenleg
több receptkönyvön is dolgozom), de az interneten
nagyon könnyű a fent említett alapanyagok hússzerű
elkészítéséről információkat találni. Viszont az tény, hogy
a pacaltól kezdve a kocsonyán és a steaken át a
húslevesig minden elkészíthető növényi alapanyagokból
is, állatok kizsákmányolása nélkül, csak némi tapasztalat
és utánajárás szükséges. 
   A vegán húslevesbe például egy töknek a magjait kell
belekaparni, míg a kocsonya elkészítéséhez egy kevés
agar-agarra lesz csak szükségünk, brassóit készíthetünk
szójakockából, a spagettihez használhatunk szójagranu-
látumot, míg a zsíros kenyér kókuszzsíros alappal is
kivitelezhető - és így tovább. A vegán vagy vegetáriánus
receptek kipróbálása mindenképpen segít a hús helyette-
sítésében.
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   A tej pótlása:

   A tej pótlása az egyik legegyszerűbb, hiszen ma már
növényi italok széles választéka érhető el szinte minden
üzletben. Azt azonban az elején is nagyon fontos
leszögezni, hogy ami másnak ízlik, neked nem biztos,
hogy fog, ezért érdemes több terméket is kipróbálni. Sőt,
még úgy sem lehet döntést hozni, hogy "kóstoltam a
zabtejet, nem finom", mert gyártónként és márkánként
eltérő lehet ezeknek az összetétele, így az íze is: érdemes
több márka ugyanolyan növényi italát is megkóstolni,
hogy el tudjuk dönteni, melyik lesz a kedvencünk.
    Emellett ezeket otthon sokkal olcsóbban is elkészíthet-
jük magunknak, nem kell hozzá más csak egy jó
turmixgép és egy új, kifertőtlenített harisnyanadrág,
illetve pár recept elolvasása: általában forrázás vagy
vízben áztatás, turmixolás és harisnyán átszűrés bőven
elég ahhoz, hogy nagyon finom, házi növényi italokat
készítsünk magunknak. Ha viszont kifejezetten tejszerű
élményre vágyunk, azt tanácsolom, hogy a kedvenc,
semlegesebb ízű növényi tejünket (zab, szója stb.)
keverjük egy kevés édesített vegán tejszínhabbal, mint
amilyen például a Meggle Decor tejszínhab is.
 

   A túró pótlása:

   A túrót legsűrűbben két alapanyaggal szokták helyet-
tesíteni: kölesből vagy tofuból. Én leginkább a tofut
szoktam előnyben részesíteni, mivel annak eleve van egy
túróhoz hasonlító kicsit savanykásabb alapíze, így a
végeredmény igazán túrós hatású lesz. Nem egyszer
teszteltem vegyes étrenden élő ismerősöknél is, eddig
mindenki egyetértett abban, hogy ízben és állagban
megkülönböztethetetlen a "tofuró" és a túró egymástól. Ha
érdekel, én hogyan készítem, a YouTube csatornámon
találhatsz receptvideókat erről.
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   A joghurt pótlása:

   A joghurt pótlása igen egyszerű feladat, hiszen renge-
teg nagyobb áruház és biobolt polcain fellelhetők több
nagy márka vegán termékei is, de akár házilag is
készíthettek ilyen finomságokat.

   A sajt pótlása:

   A növényi tejhez hasonlóan itt is érdemes több márkát
és a márkákon belül több különböző ízesítést is
megkóstolni. Az én személyes kedvenceim a Violife Feta
és az Epic Mature Cheddar sajtja, de egyébként házilag is
lehet ilyeneket készíteni kesudióból vagy más alap-
anyagokból.
  De hogyan lesz olvadós a vegán sajt? Az egyik leg-
hasznosabb tipp, amit valaha a vegán témában kaptam,
azt a Tudatos Metropolita néven blogoló barátnőm adta:
keverjétek össze a vegán sajtot édesítetlen tejszínhabbal
vagy vegán tejföllel, mert attól sokkal krémesebbre,
"igazibbra" fog olvadni. 
   Én azóta mindig így olvasztom a vegán sajtot, valóban
olvad, nem csak pirul.

   Tejszínek pótlása:

  Elsőként nagyon fontos leszögezni, hogy nem minden
"növényi tejszínhabként" árult termék vegán, nagyon sok
márka tartalmaz állati eredetű összetevőt, ezért érdemes
mindig ellenőrizni az összetételt, vagy figyelni a
feliratokat, vegán címkéket. 
  Több márkának is létezik már vegán tejszínhabja, én
általában a Meggle Decort használom. De kókusztejszín is
elkészíthető a lehűtött kókuszkonzerv zsíros részének  a
felhasználásával, viszont ez nem verhető olyan keményre,
így nem alkalmas minden torta elkészítéséhez.
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Tojásrántotta: tofu és/vagy csicseriborsóliszt
Panír: tojás helyett csicseriborsóliszt egy csipet
kurkumával, fokhagyma-granulátummal és egyéb
fűszerekkel, vízzel felöntve, hogy folyékony legyen
Piskóta: a válságpiskóta recepttel pótolható, ez több
videómban is megtalálható
Palacsinta: egy banán kell vagy kihagyható belőle,
csak jó palacsintasütő és kicsit több olaj szükséges
Habcsók, macaron: csicseriborsólé, vagyis aquafaba
tökéletes a pótlására

   A tojás pótlása:

  A tojás elég sok különböző funkciót láthat el a
konyhában. Alább összegyűjtöttem, hogy egyes "leg-
híresebb szerepeiben" mivel (és hogyan) pótolható:

   Kozmetikumok:

   A blogomon elérhető az állatkísérlet-mentes kozmetikai
márkák listája, illetve különböző segítségek, mankók
lehetnek: írni a gyártónak, hogy melyik terméke vegán,
megnézni a márka GYIK oldalát, sokan ott listázzák a
vegán termékeiket, esetleg a dm.hu oldalán ki lehet
választani a vegán szűrőt stb.

   Bőr:

   A bőr pótlására jó opció lehet a műbőr, az ananászból
(Piñatex) vagy a gombából, esetleg más növényekből
készített vegán bőr.

   Szőrme:

   A műszőr már elég elterjedt opció, nem kell senkinek
sem bemutatni. Ugyan az sem környezettudatos
megoldás, de legalább az állatok nem szenvedtek miatta.
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   Selyem:

    Bár van a két anyag között különbség, a szatén elég jól
tudja pótolni a selyem adottságait.

   Állatkertek:

  A menhelyek, rezervátumok látogatása, támogatása,
esetleg az ott folytatott önkéntesség szintén segít az
állatokhoz közel kerülni, vagy olyan fajokkal kapcsolód-
ni, amilyenekkel a hétköznapokban nem találkozhatunk.
Viszont az állatkerttel ellentétben ilyenkor segíthetünk is
nekik, illetve olyan közegben láthatjuk őket, ami sokkal
természetesebb számukra.

További információkat találhatsz a "Hogyan válts vegán
életmódra? #1 | Tippek a kezdéshez & mit mivel (és

hogyan) pótolj" c. vieómban:
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   Számomra az Anjuna nem csak egy nagyszerű vegán
hely és a legjobb jégkrémező, hanem a jelképe annak,
hogy honnan érkeztem, és mennyi mindent magam
mögött tudtam hagyni a régi nehézségeim közül - ezzel
pedig örök helyet béreltek a szívemben.
    Volt egy időszak, amikor Budapest belvárosában éltem,
nem is olyan messze a Jászai Mari tértől. Akkoriban még
nem virtuális asszisztens voltam, és éppen egy olyan
munkahelyem volt, ami miatt minden reggel gyomor-
görccsel ültem le a gép elé, és ami miatt minden egyes
hétfői napom maga volt a pokol, mert aznap nem otthon-
ról dolgoztam, hanem be kellett menni az irodába. Ezeken
a végtelennek tűnő napokon egy dolog tartotta bennem a
lelket és vígasztalt: a rutin, hogy a kettes villamostól
hazafelé sétálva megálltam az Anjunánál a szokásos heti
jégkrémemért. Így jutalmaztam meg magam azért, mert
végigcsináltam egy újabb napot. Számomra az Anjuna ezt
jelképezi: a fellélegzést, a nehézségek leküzdését, a sza-
badságot, és mindazt, amit magam mögött hagytam, hogy
eljussak oda, ahol most vagyok. Persze ehhez szükséges
volt az is, hogy méltó legyen arra, hogy egész nap a
szemem előtt lebegjen célként és motiváljon. És még
mennyire méltó erre a feladatra! Az Anjuna jégkrémek
véleményem szerint a legfinomabb vegán édességek. 
   És mit érdemes róluk tudni? Minden Anjuna termék 
 vegán, gluténmentes, mesterséges adalékanyagoktól
mentes, valódi gyümölcsöt (nem koncentrátumot) tartal-
mazó csodálatos finomság. Termékeikben terület-
szelektált csokoládé és gondosan válogatott magvak
találhatók. És még a környezetvédelemre is odafigyelnek:
Minden doboz újrahasznosított papírból készül, a benne
található tasak pedig kukorica alapú PLA. Ráadásul
jövőre új üzembe költöznek, ahol napenergiára váltanak.
Céljuk a teljesen karbonsemleges gyártás. 

TÖKÉLETES JÉGKRÉM
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   Szinte hihetetlen, de még ezeken túl is lehet dicsérni
őket: vegán termékeik mellett más módon is tesznek az
állatokért. Létrehozták az Anjuna a Kutyákért Alapít-
ványt és megalkották a Pupsicle-t, vagyis a kutya-
jégrémet. A dedikált Anjuna üzletekben a kutyajégkrém
értékesítéséből származó teljes bevétel, valamint a bolti
forgalomban kapható dobozos változat nyereségének
10%-a az alapítvány számlájára kerül. A ‘Mindenki
fogadjon örökbe egy kiskutyát’ (MFÖEK) csapattal
karöltve több éve dolgoznak azon, hogy minél több
árvának tudjanak új otthont és szerető családot találni.
Ha van kutyátok, mindenképpen vigyétek magatokkal őt
is Anjunázni!
    Ráadásul már számos üzletben megtalálhatjátok a ter-
mékeiket: Spárban, Auchanban, Kiflin és bioboltokban is.
Viszont érdemes időnként valamelyik üzletükbe
ellátogatni, ahol három különböző dippel (vegán
tejcsokoládés, fehér csokoládés vagy étcsokoládés
bevonattal) és különböző toppingokkal (például kókusz-
pehellyel, pisztáciával vagy liofilizált málnával) is
kérhetők ezek a mennyei finom jégkrémek.
    Ezek mellett acai tálakat is találtok a kínálatukban: Az
acai egy dél-amerikai bogyós gyümölcs, amit az
Amazonas kincseként is emlegetnek. Amellett, hogy elké-
pesztően finom, tízszer annyi antioxidánst tartalmaz, mint
a szőlő. Egy igazi pálmafán termő superfood, mely
organikus püré formájában kerül a táladba.

Az Anjuna elérhetőségei, lelőhelyei, illetve további
információk:

- fizetett hirdetés
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https://bit.ly/37w3X8I
https://bit.ly/2U2cGfQ
https://bit.ly/3itXbXA
https://bit.ly/3CyD0Q3
https://bit.ly/37wo2vD
https://bit.ly/3Ahee5c
http://bit.ly/3yAXuVY


V28 ÉLETMÓD PROGRAM
ELÉRHETŐSÉG: WWW.VEGANETREND.HU

SAVE BY GERDA
ELÉRHETŐSÉG: WWW.SAVEBYGERDA.HU

Minden termékük vegán, etikusan készült, organikus
pamut (a pulcsik esetében 20%-ban újrahasznosított
az anyag) és tartós. Ha szállításra kerül sor, csak
“újrahasznosított” anyagokba csomagolnak, vagyis
nem vásárolnak csomagolóanyagot, főleg nem
műanyagot.

PLANTEES
ELÉRHETŐSÉG: WWW.PLANTEES.EU

Gerda csodálatos és tartós táskákat készít. A tőle
kapott hátizsákomat már harmadik éve nyúzom napi

szinten - és még mindig hibátlan. Ráadásul fontos
számára a környezet- és állatvédelem, így kiemelt
figyelmet fordít a fenntarthatóságra, és igyekszik

olyan anyagokkal dolgozni, amelyeknek az
összetevői mellett az eredetét is le tudja követni.

A V28 egy gyakorlatias, könnyen kivitelezhető vegán
életmód program. A segítségével egészségesebb,
fenntarthatóbb életmódot alakíthatunk ki. Az
optimális testsúly elérésében is segít. Ráadásul te
választhatsz mozgástervet is: külön női és férfi
változatban, kezdő vagy haladó elemekkel egyaránt.

TÓTH GYÖNGYVÉR
WEBOLDAL: WWW.TOTHGYONGYVER.BLOGSPOT.COM 

KAPCSOLAT: GYONGYVERMAIL@GMAIL.COM

Fenntartható. Újrahasznosított. Egyénre szabott.
Tóth Gyöngyvér a hazai vegán slow fashion egyik
legkiemelkedőbb képviselője, akitől rendelhetsz

személyre szabott esküvői ruhát, egyéb ruhákat, de
újrahasznosított anyagból készült vászontáskákat is.



Ha körbenézünk a nagyvilágban, rengeteg olyan ételt
találhatunk, ami eredetileg is vegán vagy pedig egy-két

egyszerűbb alapanyag felcserélésével (pl.: tej helyett növényi
ital) könnyen veganizálni tudjuk. Ebben a fejezetben ezeket az

ételeket szeretném bemutatni.
 

"Amikor vegán lettem, nagymamám elsők között készített
nekem hókiflit, és mesélte, hogy az ő anyósa mindig is büszke
volt arra és az orra alá dörgölte, hogy az ő receptjéhez sem tej,
sem tojás nem szükséges, így sokkal olcsóbb, mint az a recept,

ami alapján a nagyim készítette (egészen eddig). Régebben
nem volt mindennapos az állati eredetű élelmiszerek

fogyasztása, éppen ezért több olyan receptet is találunk, amit
igen könnyű ezek nélkül elkészíteni."

VÉLETLENÜL VEGÁN
ÉTELEK



Zöldséglevesek
Paradicsomleves (tojásmentes tésztával)
Hamis gulyás
Hamis bableves
Minestrone leves (füstölt sonka levét vagy a sonkát
elhagyva és tojásmentes tésztával tökéletesen
veganizálható, míg a füstös ízhatásért használhatunk
folyékony füstöt)

   Információk:

    Nem sokkal azután, hogy vegán lettem, a nagymamám
elsők között készített nekem hókiflit, és mesélte, hogy az
ő anyósa mindig is büszke volt arra és az orra alá
dörgölte, hogy az ő receptjéhez sem tej, sem tojás nem
szükséges, így sokkal olcsóbb, mint az a recept, ami
alapján a nagyim készítette (egészen eddig). Régebben
nem volt mindennapos az állati eredetű élelmiszerek
fogyasztása, éppen ezért több olyan receptet is találunk,
amit igen könnyű ezek nélkül elkészíteni, hiszen
eredetileg is így főzték, sütötték azokat, csak az utóbbi
pár évtizedben került beléjük rendszeresen az a sok állati
eredetű összetevő. A vegán életmód térhódítása, valamint
az egyre többször diagnosztizált laktózérzékenység,
és/vagy tej-, tojásallergia miatt, egyre több növényi
helyettesítő termékek kerül piacra, így egy-két hozzávaló
lecserélésével máris könnyen veganizálhatunk rengeteg
receptet: tej helyett növényi italok, tejföl helyett vegaföl,
vaj helyett margarin felhasználásával stb.
 

   Levesek:
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VEGANIZÁLHATÓ ÉTELEK

https://www.bulkshop.hu/folyekony-fust-100ml-640


Hagymaleves (növényi tejtermék-helyettesítőkkel)
Gyümölcslevesek (növényi tejtermék-helyettesítőkkel)
Krémlevesek (önmagukkal sűrítve vagy növényi ita-
lokkal, növényi főzőtejszínekkel)

Paradicsomos káposzta
Káposztás tészta (tojásmentes tésztával)
Krumplis tészta (tojásmentes tésztával)
Mákos/diós/grízes tészta (tojásmentes tésztával)
Paradicsomos/spenótos/gombás/bármilyen zöldséges
tészta (tojásmentes tésztával)
Gombapaprikás/gombapörkölt tojásmentes nokedlivel
(a hagyományos gombapörkölt bizony vegán, ráadásul,
ha a tejfölös változatot szeretnénk elkészíteni, simán
készülhet növényi itallal vagy főzőkrémmel)
Paprikás krumpli (vegán kolbásszal)
Zöldséges taco
Zöldséges/szejtános/tofus tortilla
Pizza (vegán sajttal vagy sajt nélkül)
Lecsó
Főzelékek (ha növényi tejjel habarunk)
Rántott zöldségek/tofu stb (fűszeres, vizes csicseri-
borsóliszttel panírozva tojás helyett)
Paprikás krumpli (ha a krumplis tészta vegán,
egyértelmű, hogy ezt is nagyon könnyen lehet
veganizálni, sőt, bioboltokban még növényi felvá-
gottak, virslik és kolbászok is kaphatók, amikkel akár
fel is dobhatjuk a végeredményt, de azok nélkül is
ugyanolyan finom)
Fokhagymás lángos (esetleg növényi tejföllel és
növényi sajttal)
Röszti (a legtöbb receptből kihagyható a tojás)
Dödölle

   Főételek:
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Zöldséges pite
Egy jó kis közel-keleti mezzeválogatás és lakoma: Pita,
falafel (csicseriborsófasírt), tabbouleh (petrezselyem-
saláta), humusz (csicseriborsókrém), baba ganoush
(padlizsánkrém), vegán shish taouk (faszénen sült,
nyársra tűzött "nemcsirkefalatok" tofuval), fattoush
saláta (pirított uborka, paradicsom és mentasaláta),
batata harra (sült, fűszeres krumpli), muhammara
(sültpaprikás-krém)
Pakora
Szamosza
Kitri (ghi nélkül)

Hókifli
Almás és más gyümölcsös piték és rétesek
Egyéb desszertek leveles tésztából (almás, lekváros,
étcsokoládés, banános-étcsokoládés, stb.)
Kókuszgolyó (válassz olyan háztartási kekszet, ami
egyáltalán nem tartalmaz állati eredetű összetevőt,
majd használj a tej helyett növényi italt, már amelyik
recept szerint kell bele, és a vaj helyett pedig
kókuszzsírtól kezdve növényi margarinon vagy olajon
át bármi mást választhatsz)
Szilvás, barackos és más gyümölcsös gombócok
Nudli
Gesztenyepüré (Olvasd el az összetételét, több
pürében is van tej!)
Tejberizs (növényi tejjel)
Tejbegríz (növényi tejjel)
Bukta (a vajat és tejet növényi verzióra kell cserélni)

   Desszertek:

   De természetesen ezeken túl is rengeteg indiai, távol-
keleti fogás közül válogathatnak azok, akik kedvelik
ezeket az ízeket. A zöldségekből/gyümölcsökből készült
sushiról és más különlegességekről még nem is beszéltem
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A vegán életmódba nagyon egyszerű beletanulni, pár hét alatt
megszokottá válik, és ezután könnyedén élhetjük a

mindennapjainkat. Az egyetlen hosszútávú nehézség a
környezetünk reakcióinak elviselése, a folyamatos

kérdezgetések, beszólások kezelése - ez a fejezet ebben nyújt
segítséget.

 
"Véleményem szerint minden vegán aktivista, hiszen a

környezetünk, barátaink, rokonaink, kollégáink számára mi
vagyunk a vegán példa. Így amit mi csinálunk, mondunk, azt

nagyon sokszor ráhúzzák az egész vegán közösségre, és
magára a veganizmusra is. Ezért viszonylag fontos, hogy a

legalapvetőbb dolgokkal tisztában legyünk, és ha mást nem,
legalább egy-két mondatos válaszokban tudjunk az
életmódunkkal szemben felvetett érvekre reagálni."

GYAKRAN ISMÉTELT
KÉRDÉSEK



   Ellenérvek kezelése:

  Az e-könyv korábbi fejezeteiben rengeteg olyan kér-
dést, ellenvetést boncolgattam és elemeztem már, amit
sűrűn hallani a vegán életmód kapcsán (egészség, fehérje,
tápanyagok, környezetvédelem, mit miért nem eszünk
stb.), de így is maradt rengeteg olyan megválaszolatlan
felvetés, amivel korábbi aktivista tevékenységem során
igen sűrűn találkoztam. Ebben a fejezetben ezekre adok
választ.
   Hogy miért tartom ezt fontosnak? Egyrészt azért, mert
véleményem szerint minden vegán aktivista is: a
környezetünk, barátaink, rokonaink, kollégáink számára
mi vagyunk a vegán példa, és amit mi csinálunk,
mondunk, azt nagyon sokszor ráhúzzák az egész
közösségre, és magára a veganizmusra is. Így tényleg
fontos, hogy a legalapvetőbb dolgokkal tisztában legyünk,
és ha mást nem, legalább egymondatos válaszokban
tudjunk az életmódunkkal szemben felvetett ellenérvekre
reagálni. Ez az állatok érdeke is, mi pedig az értük
döntöttünk a vegánság mellett. 
   Másrészt azért is fontos ez a fejezet, mert a vegánná
válásunk elején még bizonytalan a többségünk, hiszen
olyan alapvető hiedelmekkel kell nekünk is szembenézni,
amik az egész életünkre hatással voltak. Ha pedig a
környezetünk sokszor nem reális vagy jogos felvetéseit
nem tudjuk magunkban megcáfolni, akkor mi magunk is
igen hamar elbizonytalanodhatunk az életmódunk
logikusságában, relevanciájában - és abban is, hogy
megéri-e ezt a fajta életvitelt folytatni.
   A fentiek miatt ebben a fejezetben a vegán életmóddal
és étkezéssel szemben leggyakrabban felhozott "vádakra"
és ellenérvekre fogok reagálni, hogy ezzel is segítsem az
átállásotokat.
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   A mindenevő fogazatunk és a bélrendsze-
rünk, illetve az evolúciós fejlődésünk miatt
mindenevőnek kell lennünk:

   Valóban van köze az evolúciónak ehhez a kérdéshez,
hiszen a mindenevő fogazatunk egy evolúciós előny. De
ez nem azt jelenti, hogy mindent ennünk is kell, csak azt,
hogy szélsőséges körülményekhez is tudunk alkalmaz-
kodni. Viszont fontos tisztázni, hogy a mindenevés nem
feltétlenül az ideális állapot, például egy eszkimó főleg
húst tud enni, de az átlagos életkora és egészségügyi
állapota sokkal rosszabb, mint a vegyes étrenden élőknek.
Ezzel szemben például a generációk óta növényi étrenden
élő kaliforniai hetednapi adventisták átlagosan 7-10 évvel
élnek tovább és sokkal jobb életminőségben, mint a
környezetükben élő nem hetednapi adventisták.
  Emellett ahogy azt korábban is írtam, az Ausztrál
Dietetikusok Szövetsége, a Kanadai Dietetikusok
Szövetsége, a Physicians Comittee for Responsible
Medicine, a Brit Dietetikusok Szövetsége, és a több, mint
százezer dietetikust számláló Academy of Nutrition and
Dietetics is azon az állásponton van, hogy a megfelelően
összeállított növényi étrend minden életkorban (beleértve
a gyerekkort és az idősebb kort is) és állapotban
(beleértve a szoptatás és terhesség időszakát is) teljes
körű és kielégítő az ember számára. A Pécsi
Tudományegyetem Táplálkozástudományi és Dietetikai
Intézete pedig az Orvosi Hetilapban közölt egy
tanulmányt a növényi étrend előnyeiről, ami szintén ezt
támasztotta alá. Sőt, ők a cikkben a növényi étrendet
olyan bizonyos tipikus mai népbetegségek kezelésére és
megelőzésére is megfelelő módnak tartották, mint az
elhízás, a szív- és érrendszeri, illetve tumoros meg-
betegedések, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a
csontritkulás. 
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   Ezért kijelenthetjük, hogy "mindenevőségünk" egy evo-
lúciós előny, aminek nagyon sokszor hasznát vettük az
emberiség történelme során, de most valójában a növényi
étrend lenne számunkra a legideálisabb, hiszen a vegyes
étrenddel tönkretesszük az élőhelyünket és az egész-
ségünket egyaránt. 
 Továbbá, ha az evolúcióról beszélünk, fontos
megjegyezni, hogy annak része és alapja, hogy aki a
legjobban alkalmazkodik, annak a legmagasabb a túlélési
esélye. Mivel az ember most gyakorlatilag önmaga alól
falja fel a bolygót - erről elég sokat írtam a
környezetvédelemmel kapcsolatos fejezetben -, ezért a
legjobb túlélési esélyünk akkor van, ha növényi étrendre
váltunk. Tehát az evolúció pont a vegánság, veganizmus
felé mutat.

   Azért kell a hús, mert az agyunk is amiatt
fejlődött, hogy az ősember is húst evett:

   Ugyan keveset tudunk az ősemberek életmódjáról, az
ismert és valóban igaztény, hogy az ősember is evett húst.
De az agyunk nem (csak) a hús miatt fejlődött. Nem azt
mondom, hogy a hús fogyasztása jelentéktelen lett volna
ebben a folyamatban, mert szerepet játszott benne, de
nem ez volt a legfontosabb tényező. A modern kutatások
szerint leginkább a hőkezelés, illetve a magas keményítő-
és szénhidráttartalmú ételek megjelenése hozta el a
változást. 
   A tudósok valóban nagyon sokáig úgy vélték, hogy a
húsfogyasztás terjedésével párhuzamosan indult el az
agytérfogat növekedése, de több friss kutatás most arra
utal, hogy a növekedés a hőkezelés megjelenése mellett
egy másik élelmiszercsoportnak is köszönhető: az egy-
szerű keményítőben gazdag gumós növényeknek. 
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  A szakértők ma már egybehangzóan azon az állás-
ponton vannak, hogy a szénhidrát (kiemeltképpen a
keményítő formájában fogyasztott szénhidrát)
elengedhetetlen volt az emberi agy ilyen mértékű
fejlődése szempontjából. Ráadásul gumós növények és
különböző magok, gyümölcsök és diófélék formájában a
keményítő könnyen hozzáférhető volt az ősember
számára.
    A Barcelonai Autonóm Egyetem munkatársai Dr. Karen
Hardy vezetésével végeztek egy kutatást, ami során
régészeti, antropológiai, genetikai, fiziológiai és anatómiai
adatokat vetettek össze, és arra a következtetésre
jutottak, hogy a szénhidrát kulcsfontosságú szerepet
játszott az emberi agyfejlődés során. A korábbi
tudományos állásfoglalás mindig azt emelte ki, hogy ez a
fejlődés leginkább az állati eredetű fehérjének és a
hőkezelés megjelenésének köszönhető, míg a keményítők
szerepét figyelmen kívül hagyták.
   A tudomány eddig azt hangsúlyozta, hogy az emberi
agy térfogatának rohamos növekedését az állati
fehérjéknek és a főzés megjelenésének köszönhetjük a
utóbbi kétmillió évben, és a keményítőben gazdag
növények szerepét jórészt figyelmen kívül hagyták. 
 Pedig az emberi test energiatartalékának a 25%-át, míg a
vércukor 60%-át is felhasználhatja az ember agya. Ugyan
a glükózszintézis más élelmiszer forrásokból is végbe-
mehet, ezek nem hatékonyak, Így ezt a magas szintű
glükózszükségletet alacsony szénhidráttartalmú étrend
mellett nem tudták volna kielégíteni. Ehhez szükséges
volt a főzés megjelenése, mert az emberi szervezet a
nyers keményítőt nem tudja jól megemészteni, főtt
formában viszont kiváló tápanyagforrás az agy számára.
A tanulmányban, ami a The Quarterly Review of Biology
szaklapban jelent meg, azt is kihangsúlyozták, hogy az
emberek hat nyálamiláz génnel rendelkeznek, ezzel
szemben a többi főemlős csak kettővel.
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"Kutatásunk és elemzéseink során semmi sem
támasztotta alá a vércsoportdiéta hipotézisét." Forrás:
NCBI: ABO Genotype, 'Blood-Type' Diet and
Cardiometabolic Risk Factors
Egy másik kutatás már címében is sokat sejtet,
ugyanis az lefordítva nagyjából azt jelenti, hogy a
vércsoportdiéta alátámasztásához szükséges bizonyí-
tékok hiányosak. Közben pedig ezt olvashatjuk benne:
"Jelenleg nem létezik olyan bizonyíték, ami
alátámasztaná és igazolná a vércsoportdiéta vélt
előnyeit." Forrás: NCBI: Blood type diets lack
supporting evidence: a systematic review

   Dr. Hardy kiemelte, hogy a főzés elterjedése mellett a
nyálamiláz gének megsokszorozódása által növekedett az
emberi agy és a magzat által elérhető glükóz mennyisége,
így felgyorsítva az agy méretének fejlődését. Éppen ezért
a kutató szerint a húsfogyasztás ugyan elindíthatta ezt a
folyamatot, de az intelligenciánkért valójában a kemé-
nyítőtartalmú főtt ételek fogyasztása és a nyálamiláz
gének megsokszorozódása felelős együttesen.
   Emellett azt is nagyon fontos kiemelni, hogy mi már
teljesen más módon tartjuk az állatokat, és teljesen más
hatással van az életünkre az állatok fogyasztása. Illetve
az őseink életmódja nem igazolhatja a mai döntéseink
helyességét. Mi már nem úgy élünk, mint ők, ezért a mai
modern körülmények között meghozott döntéseinket sem
kellene befolyásolnia elődeink életmódjának. A mai
ismereteink annyira sokrétűek, hogy mi hozzáférhetünk
olyan információkhoz, amikhez ők nem. Az életmódunk
annyi mindenben különbözik, hogy nincs értelme az
összehasonlításnak.

   A nullás vércsoportnak kell a hús:

   A vércsoportdiétát már rengetegszer cáfolták tudomá-
nyosan, ehhez pár kapcsolódó kutatásból idéznék most:
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A harmadik publikáció is hasonló következtetésre
jutott: "a vércsoportdiéta hipotézisének alátámasz-
tásához szükséges bizonyítékok hiányosak [...] ezekből
következően feltételezhető, hogy a vércsoport diéta
mögötti teória nem állja meg a helyét." Pubmed: ABO
Genotype Does Not Modify the Association between
the "Blood-Type" Diet and Biomarkers of
Cardiometabolic Disease in Overweight Adults

    Ezekből a kutatásokból is jól látható, hogy semmilyen
összefüggés sincs a vércsoport és az adott személy
számára szükséges élelmiszerek és tápanyagok között.
Így nullás vércsoportú ember is ugyanolyan egészséges
lehet növényi étrenden, mint bárki más. Továbbá, ha
bármelyik vegán Facebook csoportba belépünk és a
keresőt használva rákeresünk erre a kérdésre, sok ezer
nullás vércsoportú, teljesen egészséges vegán
kommentjét olvashatjuk arról, hogy semmilyen hatással
nincs a vércsoportjuk a diétájukra. 

    De én "fehérjetípus" vagyok, kell a hús:

 Attól függetlenül, hogy mit gondolunk az
anyagcseretípus-diétáról, ez nem lehet jogos és reális érv
a veganizmus ellen, ugyanis a növényi étrendnek
rengeteg verziója közül választhat az, aki szeretne
váltani: növényi ketogén diéta, növényi alapú paleo
étrend, fehérje alapú növényi étrend, teljes értékű növényi
étrend, nyersvegán stb.
    Bőven tudnánk még tovább is sorolni azokat a lehet-
séges opciókat, ahogyan a növényi étrend összeállítható.
Éppen ezért a növényi étrendre történő átállás során
semmilyen komoly relevanciája nincs annak, hogy milyen
anyagcseretípusba tartozol, ez nem befolyásolja azt, hogy
tudsz-e növényi étrenden egészséges maradni.
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Valóban létezett ez az ismerős, akivel mindez meg-
történt vagy annyira aggódik értünk a történet
mesélője, hogy képes kitalálni egy ilyen mesét?
Hogyan állította össze az étrendjét az adott személy?
Sültkrumpli, kóla, chips kombinációval is vígan
lehetünk vegánok - egy darabig...
Rengeteg húsfogyasztó kerül kórházba és hal meg az
étkezési szokásai miatt, érdemes akkor visszatérni a
vegyes étrendhez?
Tudományos szempontból megállja a helyét a sztori?

   Akkor miért nem kérődzünk?

   Nem tudom, milyen okból kifolyólag vetik fel nagyon
sokan ezt a kérdést, de valóban napi szinten találkozom
ezzel, napi szinte látom, hogy emberek arra hivatkozva
próbálnak a növényi étrend és a veganizmus ellen érvelni,
hogy ők bizony nem kérődznek. Mindeközben nagyon
fontos tudni, hogy nem minden növényevő állat kérődző
is egyben: a kérődzők az emlősök osztályába és a
párosujjú patások rendjébe tartozó alrend. Ha a kezünkre
és a lábunkra nézünk, mindjárt megértjük, miért nem állja
meg  helyét ez a felvetés.

 "Ismertem olyan vegánt, akinek hiány-
betegsége lett, kórházba került, majdnem
belehalt stb..."

    Szinte biztos lehetsz benne, hogy lesz jó pár ismerősöd,
aki ismer olyan vegánt, aki növényi étrenden élt (elvileg),
majd állítása szerint majdnem meghalt és végül a hússal
hozták vissza az életbe. Ezek a történetek több kérdést is
felvetnek, mindenképpen érdemes mindezt más szem-
szögből is megvizsgálni:
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    Ha részletesebben akarunk erre a kérdésre válaszolni,
elsőként azt is nézzük meg, hogy ez csak egy anekdotikus
érvelés, nincs valós relevanciája, így azt sem tudjuk, hogy
megtörtént-e. Vagy ha megtörtént, akkor valóban ilyen
formában zajlottak-e az események. Emellett arról is
fontos beszélnünk, hogy sajnos a hazai orvostársadalom
jelentős része hajlamos a mai napig a növényi étrendhez
nem köthető betegségeket is inkább a növényi étrend és
a vegán életmód számlájára írni, akkor is, ha a problé-
mának semmi köze az adott étkezési módhoz. Emellett az
is sűrűn előforduló gond, hogy rosszul összeállított
növényi étrend esetében nem vegán életmódba illeszthető
változtatásokat, hanem a húsfogyasztást javasolják
inkább alternatívaként, mert nem tudják, hogy a mi
étrendünk is lehet egészséges.
   Emellett arról is fontos beszélni, hogy mindannyian
rengeteg olyan húst fogyasztó személyt ismerünk, aki
vashiányos, szívbetegségben halt meg, rossz az
emésztése, csontritkulásban szenved, rosszak a fogai,
gyenge, fáradékony stb. Sőt, valójában, ha a statisztikák
és a tudomány tükrén keresztül nézzük ezt a kérdést,
kijelenthető, hogy a vegyes étrend sokkal egészség-
telenebb tud lenni, főleg a mai modern minta, vagyis a
napi/heti többszöri hús-, tej- és tojásfogyasztás miatt. Azt
ugye már tisztáztuk, hogy a tudomány mai állása szerint
a növényi étrend olyan bizonyos tipikus mai nép-
betegségek kezeléséhez és megelőzéséhez is megfelelő,
mint az elhízás, a szív- és érrendszeri és tumoros
megbetegedések, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és
a csontritkulás. Ha pedig a világ halálozási statisztikáira
nézünk, akkor láthatjuk, hogy a leggyakoribb halálozási
okok első 10 helyezettje között ezeket mind megtalál-
hatjuk. Tehát amíg a "kórházba kerülő, húsfogyasztással
megmenekülő vegán" anekdotikus meséje igen kétséges,
addig az biztos, hogy rengeteg vegyes étrenden élő ember
hal meg a táplálkozása miatt.
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   Továbbá az is bizonyossággal kijelenthető, hogy a vi-
lág vezető halálokainak megelőzéséhez és kezeléséhez
megfelelő lehet a növényi étrend. És ezek nem
anekdotikus kis mesék, hanem hús-vér emberekkel
történt tragédiák, valós statisztikák és igazi tudományos
állásfoglalások. 
    Ilyenkor egyébként érdemes lehet visszakérdezni, hogy
az adott ismerős miket evett, mennyire figyelt oda, mi
volt a pontos diagnózis és milyen módon kötötték össze a
növényi étrenddel, és megnyugtatni az aggódó ismerőst,
hogy a te esetedben ez nem fordulhat elő.

   A növényi étrend biztosan nem megfelelő,
mert táplálékkiegészítőt kell szedni hozzá:

  Az egészséggel kapcsolatos fejezetben írtam a vita-
minokról és kifejtettem, hogy amit növényi étrend mellett
biztosan ennünk kell, az a D-vitamin és a B12-vitamin.
Viszont azt is leírtam, hogy ezeknek a pótlása nem a
növényi étrend hiányosságai miatt szükséges.
Mindemellett kijelenthetjük, hogy a drogériák és a
gyógyszertárak polcai roskadoznak a különböző
táplálékkiegészítőktől, és egyetérthetünk abban, hogy
nem a vegánok miatt van így. Ha pedig a húst evőknek is
ennyi plusz vitaminra lehet szüksége ahhoz, hogy
egészségesen éljenek, akkor miről beszélünk? Ha a
vegyes étrenden élők étkezései szokásai mellett is
szükségesek ezek a táplálékkiegészítők, vitaminok, akkor
miért lenne logikus ezért felhagyni a növényi étrenddel és
a vegán életmóddal?

   A szója miatt a férfiaknak melle nő:

   Az egy nagyon téves elképzelés, hogy a vegánok csak
szóján élnének vagy ez lenne a legfőbb élelmiszerük. Én
például hetekig simán elvagyok szója nélkül. 84



   Ha például megnézitek azt a cikksorozatomat a blogo-
mon, amiben egy héten keresztül bemutattam, hogy miket
eszem, láthatjátok, hogy egyetlen szóját tartalmazó
élelmiszert sem ettem. Pont azzal a céllal állítottam így
össze az étkezéseimet, hogy a sztereotípiát megcáfoljam.
Viszont cserébe keveset költöttem és nem töltöttem sok
időt a konyhában, ennek ellenére minden szükséges
tápanyagot bevittem a szervezetembe, 
    Ha sok szóját ennénk se lenne semmi bajunk. Egyrészt
a szója fito-ösztrogént tartalmaz, nem pedig ösztrogént,
ami hatalmas különbség a szervezetünkre gyakorolt
hatását tekintve. A tudomány jelenlegi álláspontja szerint
naponta több adag szóját kell megennie egy embernek
ahhoz, hogy káros hatása legyen. Viszont a fito-ösztrogén
problémája lehet valós is: a sörben (pontosabban a
komlóban) található 8-PN a legerősebb ösztrogén hatású
növényi ösztrogén, aminek tizenötször erősebb a hatása
ilyen szempontból, mint a szójának. És sajnos hiába
alacsony a sör 8-PN tartalma, a szervezetünkben talál-
ható mikroorganizmusok igen magas hatásfokkal állíta-
nak elő 8-PN-t, amikor emellett az ital mellett döntünk.
  Közben pedig az állat, amit elfogyaszt egy vegyes
étrenden élő személy, többségében szóján él az ipari
tartásban. Továbbá a legtöbb húst tartalmazó félkész
vagy készételben megtalálható ez az alapanyag. Egy
átlagos húst fogyasztó ember sokkal több szóját eszik,
mint egy átlagos vegán. És ennek a környezetkárosító
oldalát is érdemes lehet megvizsgálni, mivel a legtöbb
szóját takarmányként termelik, erről írtam is az idevágó
fejezetben.
    Emellett a GMO kérdést szokták még a szója ellen fel-
hozni. Az EU területén belül tilos a GMO szóját emberi
fogyasztásra forgalomba hozni, viszont az állatok azt
eszik. Úgyhogy akinek vegyes étrenden élve ez a kifogása
a szójával szemben, az jobban teszi, ha kerüli az állati
eredetű élelmiszereket is.
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   A tej élet, erő, egészség:

  Sajnos hosszan kell erről írnom, mivel egy gyerek-
korunk óta belénk nevelt hiedelmet fogok megcáfolni, bár
elég sokat írtam erről, amikor a kalciumról beszéltem. Azt
ott leírtakat nem szeretném ismételni, viszont
kiegészíteni mindenképpen:
   Egyre több olyan modern kutatás lát napvilágot, ami
azt bizonyítja, hogy a tejfogyasztás összefüggésbe
hozható bizonyos daganatos megbetegedésekkel, az
elhízással vagy a cukorbetegséggel, ugyanis a tehén is -
ahogy minden emlős - a saját tejét az utódai táplálása
érdekében termeli. A tej természetesen is tartalmaz
bizonyos mennyiségű növekedési hormont, például az
úgynevezett inzulinszerű növekedési hormont (IGF-1 és
2). Ezek a hormonok pedig akkor is egyértelműen
kimutathatók, ha a tehenek semmilyen hormonkészít-
ményt, hormonkezelést nem kaptak, hiszen az utód
növekedéséhez szükségesek. Beláthatjuk, hogy azok a
tápanyagok és dolgok, amik egy borjúból hatalmas bikát
képesek faragni, nem éppen nevezhetők ideálisnak az
emberi szervezet számára. Éppen ezért tudományosan
alátámasztott, hogy a fent említett hormonok elősegítik a
korai pubertást, emellett pedig növelik a cukorbetegség,
valamint a rák kialakulásának esélyét is.
  De akkor miért hisszük azt, hogy tej kell a szerve-
zetünknek? Mert a tejipar megtévesztő kutatásokat kö-
zöl, mert ezt tanítják nekünk azok, akik azt akarják, hogy
elhiggyük.
   Emlékszem, amikor "okos bácsik és nénik" az egészség-
napon bejöttek az iskolába alsós koromban, és egy
Danone-os pólóban arra biztattak, hogy egyek minél több
tejterméket. Emlékszem, amikor egy tejtermékes mini-
buszban előadást tartottak nekünk a tejtermékek
fontosságáról. 
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  Mindemellett nem szabad elfelejteni, hogy a tejipar
folyamatosan megtévesztő kutatásokat közöl, a Magyar
Dietetikusok Országos Szövetsége a Danone egyik
partnere, még a saját szakmai lapjában is külön
promóciós cikket, illetve kiemelt helyen hirdetést tett
közzé. Továbbá ahogy látható egy Medicalonline felületén
publikált tanulmányukban is írták: "Feleannyi tejterméket
fogyasztanak a magyar gyerekek, mint amennyi
szükséges lenne, derült ki egy országos felmérésből,
amelyet a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége
(MDOSZ) végzett a Danone Kft. megbízásából." - Meglepő,
hogy egy Danone által finanszírozott kutatás azt hozta ki
eredménynek, hogy nem fogyasztunk elég tejterméket...
Ugye? 
   A szomorú ebben már csak az, hogy mindezt a Magyar
Dietetikusok Országos Szövetsége közreműködésével
tette, miközben ennek a szervezetnek minket kellene
szolgálnia, nem a tejipar szereplőit. Emellett pedig a
MDOSZ egyik vezető pozícióját a Nestlé és a Bábel Sajt
Kft. egyik embere tölti be, illetve hatalmas állami
támogatásokat kap ez a szektor. Nem egy tejipari
létesítmény és vágóhíd van jelenleg is hatalmon lévő
személyek, vagy hozzájuk közel állók kezében. Éppen
ezért a tejipar igen könnyen el tudja hinteni a
hazugságait. Mi pedig, ha nem vagyunk elég kritikusak
vagy nem vagyunk a témában jártasak, igen könnyen el
is hisszük ezeket a hazugságokat.

   A Medical online említett cikke:
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   Az MDOSZ egyik kiadványából részlet:

   A vegán étrend egyhangú legelés:

   Bármilyen íz pótolható. Ma már ugyanolyan piskótát,
sütiket, gyrost, de akár hamburgert is tudok csinálni, mint
amilyeneket régen ettem. Sőt, sokkal több új ízzel,
ízkombinációval és fűszerrel ismerkedtem meg mióta
vegán vagyok. Aki azt mondja, hogy a vegánok legelnek,
vagy unalmas ételeket esznek, az valami olyanról
nyilatkozik negatívan, lenéző szavakkal, amit ezek szerint
nem is ismer vagy nem is próbált. Ha kóstolta is egyszer-
kétszer, nem mélyedt el benne és pár negatív tapasztalat
után elítélte. Hiszen, ha ismer vegánokat, akkor tudja,
hogy igen sok mindent csinálunk, de legelni nem
szoktunk. Ha valaki szeretne megbizonyosodni arról, hogy
a vegánok finomakat, nyugodtan nézze meg a blogomon
található recepteket, a YouTube csatornámra feltöltött
videókat, vagy lapozzon bele a hamarosan megrendelhető
szakácskönyveim egyikébe. Garantáltan rájön, hogy
bizony nagyon változatos a növényi étrend.
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Vajon kik vásárolnak tudatosabban, az állatok
érdekeit figyelembe véve (kitérve például a
pálmaolajra is) az átlagos vegánok vagy az átlagos
mindenevők? Kik azok közülük, akik minden esetben
elolvassák a termékek összetételét? Bizony a vegánok,
hiszen az állati eredetű összetevők miatt is minden
esetben ellenőrizzük, hogy mi van egy adott
termékben, és mi ilyenkor eleve figyelembe vesszük az
állatok jólétét.
Vajon azért van ilyen mennyiségű pálmaolajra,
avokádóra és más egzotikus gyümölcsre szükség, mert
a vegánok ezeket eszik, vagy azért is, mert a vegyes
étrenden élők ugyanúgy eszik ezeket, az amúgy eső-
erdőgyilkos állati eredetű élelmiszerek mellett? Ugye,
hogy azért, mert nem csak mi eszünk távolról jött
ételmiszereket? Innentől viszont nem korrekt mindezt
csak a vegánok nyakába varrni.

 A veganánok egzotikus gyümölcsöket
esznek, ami nem fenntartható!

   Teljesen megértem mindenkinek az aggodalmát ezzel
kapcsolatosan, és örülök neki, hogy van, akiket foglalkoz-
tat ez a kérdés. Viszont mielőtt erre a címben írt felvetés-
re reagálnék, először felteszek pár kérdést:

Miért van az, hogy a legtöbb ember csak az
orángutánokért vagy más aranyos állatokért aggódik?
Miért nem aggódnak a bocikért vagy a disznókért? Illetve
gondolhatunk közösen azokra az állatokra is, akik alól
mondjuk kiolvasztja az emberiség a jeget a húst és tejet
fogyasztó életmóddal, mivel ezek a legkörnyezet-
szennyezőbb iparágak közé tartoznak.
   Továbbá ugyanúgy igaz, hogy a pálmaolaj/szója/avo-
kádó és egyebek kérdése rettenetesen komoly és
borzalmas a környezet számára, mégis elhanyagolható a
hús-, tej- és tojásipar erdőirtásai és azok vadvilágban
okozott kárai mellett.
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   Így hát persze, lehet mutogatni a vegánokra, ha távolról
érkező növényt fogyasztanak, de mindeközben ezeket
nem csak a vegánok eszik, illetve az állati eredetű élelmi-
szerek mögött is hatalmas út állhat, még akkor is, ha
hazait veszünk, hiszen a takarmány is sokszor a világ
másik feléről érkezik. Az egyetlen különbség, hogy a
legtöbb ember erről mit sem sejt, míg egy egzotikus
gyümölcs esetében ez többnyire nyilvánvaló (pedig
rengeteg közülük itthon is megterem). A hús és más állati
eredetű élelmiszereknek mögött is állhat hosszú út.
  Arról pedig nem is beszélek, hogy a távolról jött és
egzotikus ételek nélkül is élhetünk növényi étrenden,
teljesen egészségesen.

   Miért esznek a vegánok húsimitációt? Ez
csalás!

  Mielőtt bármit is írok ezzel kapcsolatosan, nagyon
fontos leszögezni azt, amit már az első fejezetben
tisztáztunk: a veganizmus egy állatjogi mozgalom, nem
pedig egy diéta. Nem arról van szó, hogy nem
szeretjük/szerettük a hús ízét (bár ilyet is ismerek),
hanem arról, hogy elutasítjuk az állatok tárgyként való
kezelését, kihasználását, megkínzását és meggyilkolását.
A veganizmus ennyi, és nem kevesebb vagy több.
    A véletlenül vegán ételek fejezetben kifejtettem erről a
véleményemet, így nem mennék bele jobban. Szerintem
nem az az igazi kérdés, hogy a vegánok miért esznek
műhúst, kölestúrót és társait. Az igazi kérdés valójában
az, hogy ha ugyanazt vagy hasonló ízt előállíthatunk
sokkal kisebb ökológiai lábnyommal és egy állat
megkínzása, kizsákmányolása és meggyilkolása nélkül,
akkor miért választják sokan még mindig a kevésbé
fenntartható és kegyetlenebb verziót? És miért azt
támadják sokan, aki a helyesebb utat és kegyetlenség-
mentes terméket választotta?
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   "De a növények is éreznek!"

   Rengetegszer hallani, hogy a vegyes étrenden élők a
növények érzéseivel mentik fel magukat mindazok alól,
amiket mi az állatok érzéseivel kapcsolatosan mondunk.
Sőt, nagyon sokszor támadnak ezekkel, kegyetlennek
beállítva minket, vegánokat. Nézzük meg, hogy mi az
igazság ezzel kapcsolatban!
 Egyrészt az evolúciós biológusok és a kognitív
etológusok is azon az állásponton vannak, hogy az
emberek nem rendelkeznek olyan jellegzetességekkel,
amelyek teljes mértékben hiányoznának az állatokból:
minőségbeli különbség nincs az emberek és az állatok
közt. Hiszen biológiailag nézve az ember is állat, és
semmivel sem vagyunk tőlük érzőbb lények. Nem nagyon
találni olyan tudóst, aki ugyanezt állítja a növényekről, és
mindezt megfelelően alá is tudja támasztani. Ha így
lenne, akkor érdemes lenne már erről a témáról is
beszélgetni. De addig nem.
    A növények - a tudomány mai állása szerint - inkább
érzékelnek, nem éreznek: ezt költői túlzásként, félrefor-
dítás eredményeként használják mindenhol ilyen módon
megfogalmazva. De nem is az a baj ezzel az érvvel, hogy
éreznek vagy nem éreznek a növények (mert nem
kizárható, hogy éreznek, csak nincs még tudományosan
bebizonyítva), hanem az, hogy ez is pont egy veganizmus
mellett szóló érv. Hogy miért? 
  Egy vegán kevesebb növény pusztulásáért felelős
közvetve és közvetlenül is. Így el is jutottunk a sokadik
érvig, amit korábban több helyen és előző fejezetekben is
írtam, miszerint az állattartás rengeteg növényt pazarol
el. Csak pár példa: a hús-, tej- és tojásipar felelős a világ
esőerdőinek kiirtásáért kb 80%-ban, az amazonasi
esőerdő ki-irtásáért 90%-ban, rengeteg takarmánynövény
kell ennyi állat számára stb.
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ők is esznek növényeket köretként (plusz egy meg-
gyilkolt állatot, aki viszont biztosan érzett fájdalmat,
félelmet, szenvedést)
az általuk elfogyasztott állati eredetű táplálékhoz
sokkal több növényre volt szükség, mint egy átlagos
növényi ételhez, így az ő tányérjuk tartalmának
előállítása során összességében sokkal több növényt
használtak fel

   Éppen ezért, ha igaz lenne, hogy a növények (meg ugye
az állatok is) is éreznek, akkor érdemes lenne átállni a
növényevésre az ő érdekükben is, hiszen rengeteg nö-
vényre van szüksége az állattartásnak: sokkal több
növényre, mint a növényi étrendnek. Ez a pazarlás erdő-
irtásokkal is jár, ami további növényi és állati áldozatokat
jelent. A húst fogyasztók a növények érzéseit amolyan
ellenérvként használják a növényi étrend kapcsán, csak
közben két dolgot felejtenek el:

   Mindezt összegezve azt egyértelműen és tisztán lát-
hatjuk, hogy az egyik oldalon a növényi étrend növényi
áldozatai vannak, míg a másik oldalon szerepel egy
meggyilkolt állat, a kivágott esőerdők, az esőerdők vad-
világa és a meggyilkolt állat által elfogyasztott növények.
Akárhogy is nézzük, sokkal kevesebb áldozattal jár a
növényi étrend. Ha valaki félti a növényeket, mert azok
szerinte éreznek (ami megkérdőjelezhető), az féltse az
állatokat is, hiszen azok biztosan éreznek. Légy vegán és
a növényeknek is kevesebbet ártasz! Csak nekem lenne
nonszensz és képmutató egy olyan élőlény miatt aggódni,
akiről nem tudjuk biztosan, hogy érez, miközben egy
olyan élőlény brutális legyilkolásáért fizettem, akiről
viszont biztosan tudom ugyanezt?
  Enni kell, nem lehetünk fényevők. Viszont tudjuk jól,
hogy élhetünk egészséges és teljes életet, finom ételeket
fogyasztva, növényi étrenden. Ugyan annak is van
valamennyi növényi áldozata, még így is sokkal jobb a
növényeknek ez az opció.
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   Ha mindenki vegán lesz, ki kell vágni az
erdőket:

   Nagyon sokszor találkozom azzal az érvvel, hogy ha
mindenki vegán lenne, növényi étrenden élne, akkor
bizony ki kellene vágni az erdőket, esőerdőket, hogy az
emberiségnek legyen mit ennie. Az előző pontban és a
környezetvédelemmel kapcsolatos fejezetben leírtak
alapján viszont egyértelmű, hogy ennek az ellenkezője
igaz: ha meg akarjuk védeni az esőerdőket, akkor bizony
növényi étrendre kell váltanunk.

   Az oroszlán is megeszi a prédát:

  Ez a növényi étrend és a vegán életmód ellen egyik
legsűrűbben felhozott ellenérv, és engem személy szerint
ez idegesít a legjobban, hiszen annyira egyszerű és
könnyen cáfolható: az ember nem oroszlán. 
  Elsőként szögezzük le, hogy az oroszlánnak szüksége
van húsra, nekünk pedig nincs, ahogy azt az egészségről
szóló fejezetben be is mutattam. Emellett az oroszlán azt
eszik, amit el tud kapni, az embernek viszont van
választási lehetősége, hogy a piacon a henteshez vagy a
zöldségeshez megy-e oda. Mindezeken túl pedig az
oroszlán, amikor éhes, ösztönösen cselekszik, ezzel szem-
ben én emberként képes vagyok egy tudatos döntést
hozni, miközben a boltban tologatom a bevásárlókocsit.
Továbbá az oroszlán vadászata fenntartja a fajok közötti
természetes egyensúlyt, ezzel szemben az ember hús-
fogyasztása egyértelműen felborítja azt.
  A fentiekből egyértelműen látszik, hogy az oroszlán
kényszerből, ösztönösen végzett, természeti egyensúlyt
fenntartó tevékenysége nem nyújthat igazolást az ember  
tudatosan ártó, az egyensúlyt és a természet rendjét
felborító étkezési szokásaira.
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   Az ember nem oroszlán, nem összehasonlítható a két
faj és a két helyzet, így teljesen alaptalan erre hivatkozni.

   Hiszen ezek haszonállatok, erre vannak:

   Ugyan a legelső fejezetben, amikor még a veganizmus,
fajizmus és karnizmus témakörét boncolgattuk, egyér-
telműen láthattuk, hogy a haszonállat kifejezés teljesen
irreleváns, azért érdemes egy kicsit ezt a felvetést is
elemezni.
   A haszonállat és a többi állat közötti különbség nem
valódi, objektív tényszerűségeken, hanem hitrendszeren
alapszik: mit tartunk elfogadhatónak és mit nem. Ebből
pedig az következik, hogy semmi különbség nincs egy
kutya vagy egy marha elfogyasztása között, egyedül a
társadalmi elfogadottság és az adott személy hitrend-
szere. Viszont ez nem változtat azon, hogy az adott
cselekedet elszenvedője számára ez a hitrendszer nem
jogos és nem is releváns. Továbbá fontos kiemelni azt is,
hogy a társadalmi elfogadottság és a hit nem jelent egyet
a helyességgel és erkölcsös hozzáállással: valaha elfoga-
dott volt rabszolgákat tartani, valaha elfogadott volt a
nők elnyomása, valaha elfogadott volt a bőrszín alapján
különbséget tenni emberek között, ma már (jó esetben)
nem az. Azért, mert fejlődtünk, és beláttuk, hogy ezek
egyike sem helyes. A veganizmus egy ugyanilyen jellegű,
ám állatjogi fejlődés része és lépése.

   De a háztáji, boldog husi nem ilyen:

   Humánus gyilkosság nincs. Az összetétel második fele
kizárja az elsőt. Ahogy egy kutya torkát is helytelen
elvágni, akármilyen boldog élete volt előtte, úgy egy
disznóét is helytelen, ha ehetünk helyette ezer más
dolgot, amivel ráadásul még az egészségünket sem ve-
szélyeztetjük. 
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   Ahogy korábban is írtam, én mindig egy kérdést teszek
fel - még magamnak is -, hogy rávilágítsak a fajizmusra
és az állatokat kizsákmányoló rendszerek kegyetlen-
ségeire: "Helyes lenne mindez, ha egy kutyával történne?" 
   Hát itt a lehetőség, más kontextusba helyezve, többek
által is kedvelt fajokkal elmesélve: van egy kutya, aki
boldog életet élhetne akár 15 évig. Viszont Kínában
boldog életet él egy családdal 4 évig, majd "humánusan"
levágják, mert szeretik a húsának az ízét. Mit gondolunk,
milyen felháborodást keltene ez a történet az emberek-
ben? Ugyanolyat, mint a kutyahús fesztivállal foglalkozó
posztok alatt, érdemes pár ilyet megnézni, brutális
kínzásokat emlegetnek azok, akik közben más állatokat
ugyanúgy esznek. Mit gondolnának az emberek, ez humá-
nus vágás és elfogadható? Bizony azt gondolnák, hogy
nem. Viszont ha más fajokkal tesszük ugyanezt, akkor
még meg is nyugszunk, hogy nem volt rossz körülmények
között tartva az állat, pedig a különböző fajok "elfo-
gyaszthatósága" között az ember alkotta meg a
különbségeket. Nem véletlenül van, hogy ez kultúránként
eltérő lehet, és más kultúrák szokásait még felhábo-
rítónak is tartjuk: a Távol-Keleten esznek kutyát, itthon
nem, és érdemes lehet megnézni, milyen véleménnyel van
erről egy átlagos magyar kommentelő. Van, ahol
felháborodnak ezen, míg más országokban teljesen
rendben van az elfogyasztásuk. De ugyanez a helyzet a
disznóval és a tehenekkel is, szinte minden "haszon-
állattal".
   Nincs olyan állatfaj, aminek a fogyasztása az összes
országban és kultúrában teljesen elfogadott. Sőt, kultú-
rákon belül is vannak különbségek: itt van például Rupert
Malac, akit imádnak, és akire a családja nem haszon-
állatként tekint. Vagy a nyuszik: rengeteg nyuszi
tulajdonost ismerek, aki képtelen lenne nyúlhúst fogyasz-
tani, mivel érzelmileg kötődnek a nyulakhoz, és számukra
ők házi kedvencek. Megint mások simán megeszik őket
hazánkban is. 95



Nagyobb kegyetlenség egy állatot kis helyen tartani,
mint megölni?
Ha egy állatot megölök, akkor valóban nem bántom?
Ha meg igen, akkor mi a különbség bántás és bántás
között?
Elhisszük, hogy van humánus módja, hogy megöljünk
valakit, aki nem akar meghalni?
Miért ölnénk meg akárkit, akármilyen élete is volt
előtte, ha az adott gyilkosság szükségtelen?
Hogy akarnánk kivitelezni ennyi ember hússal
etetését ipari állattartás nélkül? Hiszen még
csökkentett igények mellett se lehetne megvaló-
sítható.

   Valójában semmi különbség nincs egy cica, egy kutya,
egy róka vagy egy marha megnyúzása vagy elfo-
gyasztása között. Hogy döntjük el akkor, hogy melyik
állatot lehet humánusan levágni, és melyiket nem? A
kutyát már nem, a csirkét lehet, a nyuszit csak néha? Ha
egy kis szeretet is van a szívünkben az állatok iránt,
beláthatjuk, hogy logikátlan és helytelen lépés
bármelyiket is megölni, ha van helyette másik út, más
opció.

  Az ipari állattartás a probléma, nem a
vágás:

   Hogy ezt a felvetést megcáfoljuk, visszakanyarodunk
ahhoz, amit a "Mit miért nem veszünk" c. fejezetben a
húsok és zsírok kapcsán írtam a 39. oldalon:

   Illetve felmerül ugye a szokásos kérdés: "Rendben lenne
ez számomra akkor, ha egy kutyával történne?" Ha a
válasz nem, márpedig itt ez a válasz, akkor egy disznóval,
tehénnel vagy csirkével sem helyes ugyanezt megtenni,
hiszen mind érző állatok, akik élni szeretnének boldogan,
egészségesen. 
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   Továbbá, ahogy azt korábban több helyen is leírtam, a
világon előállított állati eredetű élelmiszerek kb. 98%-a
ipari állattartásból származik. A jelenlegi igények
töredékét sem lehetne falusi, háztáji, bio stb. tartásból
fedezni. A másik pedig, ha így akarnánk vásárolni, az még
a jelenleginél is környezetszennyezőbbé tenné ezeket a
már most is pusztító iparágakat. Ugyanis az ipari
állattartás kialakulásának egyik fő oka valójában az volt,
hogy a lehető legtöbb terméket tudják előállítani minél
kevesebb erőforrás felhasználásával. Viszont minél
nagyobb területen, minél tovább és minél kevesebb
hozammal él az állat, annál környezetterhelőbb a tartása. 
  Ebből  kiindulva pedig látható, hogy ugyan állatjogi
szempontból továbbra is kétséges (fajizmus, karnizmus),
állatjóléti szempontból viszont egy fokkal jobb az előbb
felsorolt (falusi, háztáji stb.) tartásból származó állatok
élete, ellenben ebben az esetben egy sokkal környezet-
szennyezőbb opciót választunk. Éppen ezért az egyetlen
olyan döntés, ami során nem kell a bolygónk
egészsége/az emberiség jövője, illetve az állatok jóléte és
jogai között választani az, ha vegánok leszünk.
   Persze, én örülök és üdvözítőnek tartok minden egyes
lépést, amivel minimalizáljuk az állatok kizsákmányo-
lását, de azt gondolom, hogy van ennél ideálisabb verzió
is. Előrelépés, ha kevesebbet szenvednek az állatok. Már
az is jobb az eddigieknél, ha nem nincs kínozva az állat,
viszont akkor sem az igazi, csak jobb, mint a nagyipari
állattartás támogatása. De a végén a nagyi vagy a szom-
széd Piri néni ugyanúgy elvágja az állat torkát.
   Ahogy korábban írtam, szerintem nagyon fontos, hogy
különbséget tegyünk a "mostaninál jobb" és az "ideális"
között. Úgy gondolom, hogy a cselekedeteink és dönté-
seink során érdemes az ideálist célozni, nem csak a
jobbat, pláne akkor, ha lehetőségünk is van rá. Márpedig
ebben az esetben van.
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   Ezek csak külföldi videók és cikkek, itt-
hon minden rendben:

    Egyrészt úgy teszünk az angliai és amerikai felvételek
láttán, mintha hozzánk képest elmaradott országokról
lenne szó. Éppen ezért szeretnék akkor pár itthoni példát
is felhozni. Az elsőt egy posztként találtam a Facebookon,
ahol a cég még büszke is volt erre a "művére". A
felborodásunkra válaszolva pedig szerintük "nem kell
kiakadni, csak öt hetet töltenek így az állatok". Ha kutyák
lennének a képen, akkor már mindenki kiakadt volna,
mert rögtön tudnánk, hogy nincs rendben ilyen körül-
mények között tartani egy élőlényt - még egy percig sem.
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   Felhoznék egy tatai esetet is. Az ügyészség.hu beszá-
molója így hangzik: 
   "A vágásra váró sertés 2017. június 7. napján, Tatán
kiszökött az egyik vágóhídról. Az elkövető a ládák
mozgatásához használatos nyeles fémkampóval a
kezében, két munkatársával együtt az állat után szaladt.
A sertés az úttesten átérve, egy parkoló autó mögött a
kapunál megállt. A férfi utolérte a sertést, majd a
fémkampóval kétszer megütötte a fején, melynek
következtében az állat elveszítette az egyensúlyát, és az
oldalára dőlve a földre rogyott. Ekkor a férfi az el nem
kábult állat állkapcsába akasztotta a kampót, és annak
segítségével a vágóhídig a földön vonszolta a szenvedő,
rúgkapáló, fájdalomtól visító sertést."

   Még ha nem is lenne brutális az állatok tartása, nem
lehet erőszakmentesnek nevezni azt, amikor elvágjuk
valakinek a torkát, aki nem akar meghalni. Ismét csak
arra tudnám felhívni az emberek figyelmét, hogy egy állat
torkát elvágni erőszakos és maradandó egészségkáro-
sodást okozó cselekedet akkor is, ha az állatnak előtte jó
élete volt. Így mindegy, mit mutatnak ezek a videók, az
teljesen egyértelmű tény, hogy nem lehet egy állatot a
halálba simogatni.

  Ha nem vágnánk le ezeket az állatokat,
akkor túlszaporodnak:

  Szerintem alapvető gazdasági és biológiai ismeretek
birtokában belátható, hogy a kereslet szabályozza a
kínálatot, és azért van jelenleg ennyi "haszonállat" a
Földön, mert a kereslet miatt tenyésztik, tudatosan
szaporítják őket az emberek. Természetes módon sokkal
kevesebb "haszon-állat" lenne. Azért van ennyi, mert mi
azt akarjuk, hogy nekünk sok jusson belőlük. 
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   Emellett minimális józan ésszel is belátható, hogy nem
úgy történne a világ vegánná válása, hogy máról
holnapra minden állatot szabadon eresztünk, aztán
menjen mind amerre lát. Szerintem valószínűsíthető, hogy
nem egyik napról a másikra lesz majd mindenki vegán.
Emellett természetesen a piac sem azonnal reagál a
változásokra, így egy egészséges átmenet esetében
fokozatosan kevesebb haszonállatot tenyésztenének.
Alapvető piaci ismeretekkel is belátható összefüggések
sora ez. A fennmaradó kevés állatról pedig természetesen
kötelességünk lenne gondoskodni. Nem egy olyan vegánt
ismerek, aki családtagként tart "haszonállatot". Még a
végén az emberek azt is belátják, hogy ezek az állatok
ugyanolyan kedvesek és szeretetéhesek, mint a már
ismert házi kedvenceink

  És a szúnyogot lecsapod? Ha igen, nem
vagy vegán!

  A könyv elején már találkozhattatok a veganizmus
hivatalos definíciójával, amiben  ugye szerepel, hogy mi
vegánok kerüljük az állatok kizsákmányolását, kínzását
és meggyilkolását, "amennyire lehetséges és meg-
valósítható".
   Ha hagyjuk, hogy a szúnyog/kullancs/bolha megcsípjen
vagy esetleg poloskákkal és más káros lényekkel
osztozunk a lakásunkon, az nem éppen megvalósítható.
Az önvédelem egy teljesen természetes dolog és semmi
köze a veganizmushoz. Ha rám támad egy disznó és az
életem múlik a harcon, akkor bizony megvédem magam
akár a malac élete árán is. 
   Viszont ez a fajta "mi lenne ha" extrémitás nem lehet
releváns hétköznapi szituációkban és olyan helyzetekben,
amikor arról döntünk, hogy mit vegyünk le a polcról:
amivel ártunk vagy amivel nem.
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   Tökéletes vegánság nincs:

  Valóban igaz az, hogy tökéletes veganizmus nincs,
hiszen véletlenül ráléphetünk különböző bogarakra, az
autó szélvédője megöli őket, ha gyógyszerre van
szükségünk, azokat állatokon tesztelték és sorolhatnánk.
De ettől függetlenül törekedni kell a lehető legkevesebbet
ártani másoknak. 
   Képzeljünk el egy skálát egytől százig, ami azt mutatja
meg, hogy mekkora kárt okozunk másoknak, a Földnek
stb. Tény, hogy ez a szám sosem lehet nulla, mert ártás
nélkül nem tudunk élni sajnos, de ez nem indok arra, hogy
a 20-as helyett a 100-as szinten teljesítsünk, ha
megtehetjük, ha megtehetjük, hogy kevesebbet ártunk.
Nem igazolhatjuk a másoknak szándékosan ártó cseleke-
deteket azzal, hogy véletlenül/közvetve is ártunk
másoknak.

   Egy vegán közvetve öli meg az állatokat,
mert megeszi előlük a kaját!

   Akármennyire is gyenge érv, igen sűrűn találkoztam
már ezzel a felvetéssel. Egyrészt mi közvetve sem
vesszük el az állatok életét azzal, hogy eszünk
növényeket, mivel ezeket az állatokat a vegyes étrenden
élők miatt tenyésztik, és amíg ők mozgatják ezt az ipart,
addig kapnak enni, és termelni fognak nekik külön ételt.
És ha egyre több lesz a vegán, akkor is ugyanúgy esznek
majd az állatok, csak állatból tenyésztenek majd egyre
kevesebbet. Mellesleg ezen elmélet alapján azzal, hogy
valaki húst eszik, az éhezők szájából közvetve elveszi a
falatot, hiszen a miattuk nevelt és tartott, növényekkel
táplált állat helyett ehetnék az éhezők azt az élelmiszert,
amit az állat evett (ez gazdaságilag sántít, de a példa
logikája alapján írom). 
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   A vegánok fotelharcosok:

  Aki egy olyan dolgon változtat az életében, mint az
életben maradáshoz nélkülözhetetlen étkezés, az nem
csak a fotelből osztja az észt, hanem tesz is valamit:
naponta 1-5 alkalommal minimum. Pár évvel ezelőtti
statisztikák szerint évente 400 millió állattal kevesebbet
vágtak le Amerikában, mert már kevesebb húst
fogyasztottak az emberek ott. 
   Emellett rengeteg vegánt ismerek, aki személyesen is
szerepet vállal az állatok életminőségének javításában, az
állatmentésben, és tesz azért, hogy az állatok élete jobb
legyen. De ha nincs is így, csak azzal, hogy valaki vegán
lesz, tesz a haszonállatokért és a vadállatokért egyaránt.

   A veganizmus szélsőséges:

    Ahhoz, hogy erre a felvetésre reagáljak, először szeret-
nék visszakanyarodni ahhoz, amit az egészségről,
állatokról és a környezetvédelemről szóló fejezetekben is
írtam: a növényi étrend teljesen egészséges, fenntartha-
tóbb és az állatoknak is jobb választás.
   Úgy gondolom, hogy a minden szempontból leghelye-
sebb döntést meghozni egyáltalán nem szélsőséges, akkor
sem, ha a mai társadalmunkban jelenleg ez szokatlan
még sokak számára. Valamikor az volt szélsőséges, aki a
rabszolgákat fel akarta szabadítani, vagy a nőknek
szavazati jogot akart adni. Sőt, egy 1882-es Émile Zola
regényben szélsőségesnek ítélték azt a nőt, aki olvasni
akart - ma pedig már ezek létjogosultságának a tagadása
a szélsőséges. Ebből következik, hogy az, hogy az adott
társadalomban mit tartunk normálisnak vagy átlagosnak,
az semmit sem mond arról, hogy az adott dolog helyes,
igazságos, esetleg valóban szélsőséges-e.
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   Állatos példával élve, tegyük fel, hogy az emberiség a
kezdetek óta naponta 10 macskát áldozott a szép időért
és a jó termésért. Erről tudjuk, hogy felesleges, ahogy az
állati eredetű élelmiszerek fogyasztása is. Ebben az
esetben nem szélsőséges az, aki azt mondja, hogy ne
ártsunk feleslegesen, és csökkentsük a cicaáldozás
számát nullára. Pedig matematikailag, egy átlagos ember
skálája szerint ez már szélsőséges. Nem nonszensz az,
hogy a helyes döntést meghozó, másoknak nem ártó
egyén döntése a extrém?

  

   Másrészt viszont, ha a skála kiinduló pontja más, és a
középút illetve a szélsőségek skálájának három szintje a
következő lesz, akkor mindjárt a veganizmus lesz az
arany középút:
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   Úgy gondolom, ha más érző élőlények felesleges kínzá-
sa ellen emelünk szót, az sosem lehet szélsőséges,
maximum az adott kulturális közegben tűnik annak.

   A vegánok nem végeznek fizikai munkát:

  Hányszor hallottam már, hogy minden vegán csak
irodában ücsörgő, unatkozó ember, bezzeg aki fizikai
munkát végez, biztosan eszik húst, hiszen anélkül nem
lehet kemény munkát végezni. Egyrészt nem egy, fizikai
munkát végző vegánt ismerek, de természetesen ez csak
anekdotikus érvelés, így bővebben is kifejtem a
cáfolatokat.
   Az edzéshez és kemény fizikai munkához leginkább
szénhidrátra van szükségünk: ezért eszünk ilyenkor
szőlőcukrot, banánt. Ezért nem csirkét eszegettünk
tenisztáborban két meccs között, hanem magas
szénhidráttartalmú ételeket. Bezzeg a nagyon húsos
ételek után jön a kajakóma, ami nem segít lendületben
maradni.
  Egyébként Patrik Baboumian is milyen elesettnek,
irodában ücsörgő gyenge alkatúnak tűnt, miközben "I am
a vegan badass" feliratú pólóban világrekordot döntött
azzal, hogy 10 méteren keresztül cipelt 555 kg-ot. 
    Amikor vegán lettem, az elején nagyon figyeltem, hogy
jól állítsam össze a növényi étrendet és ez természetesen
beindított egy nagy erejű, pozitív változást. Bár sosem
kalóriát, hanem tápanyagot számoltam, de annyi
lendületet adott ez az új életmód, hogy a heti egy
edzegetésből heti 5-6 kemény edzés lett (átlagban 1,5-3
órás valóban komoly edzések). Korábban sosem volt
ehhez energiám, egyszerűen nem bírtam. Most egyik sem
jelentkezett, csak a lendület, hogy mennem kell még,
edzeni szeretnék. Annyira tele voltam energiával, mint
előtte vegyes étrenden élve vagy vegetáriánusként soha.
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Beszállsz te is az ütlegelésbe.
Tovább sétálsz egy szó nélkül.
Szólsz, hogy ez nem helyes, és kiállsz az áldozat
mellett.
Megvered azt, aki a kutyát bántja.

   A vegánok nem tartják tiszteletben, hogy
ez az ÉN egyéni döntésem!

    Én személy szerint úgy gondolom, hogy amíg egy  dön-
tésnek van áldozata is, és az adott döntéssel a Földet
egyik legjobban szennyező ipart támogatjuk (amivel azt a
Földet is pusztítják, amin sokan mások is élnek), addig az
nem lehet egyéni döntés, és igenis jogunk van információt
átadni, edukálni és a döntés mögötti logikai hibákra
rávilágítani. 
   Szokásos kutyás példa: sétálsz az utcán és azt látod,
hogy valaki egy kutyát ütlegel. Több opció közül
választhatsz:

   Ha ennél a példánál maradunk, a fent leírt szituáció
esetében látjuk, hogy a helyes megoldás a harmadik pont,
vagyis hogy erőszakmentesen kiállunk az áldozat mellett.
A megfelelő vegán aktivizmus is pont ilyen: edukál,
fejleszt és védi egy erőszakos cselekedet áldozatát. Mert
akármilyen rossz is a vegán terrorral szemben védekező,
ártatlan, vegyes étrenden élőknek ezt hallani: nem az az
áldozat, aki elvágja a másik torkát, hanem az, akinek
elvágják a torkát. És ez akkor is így lesz, ha valaki
felhívja a figyelmét az elkövetőnek arra, hogy amit csinál,
az nem helyes. Az ember szereti azt gondolni magáról,
hogy amit ő csinál az helyes, hogy ő jó, kedves ember, sőt
a többség szereti azt hinni, hogy ő szereti, tiszteli és védi
az állatokat. Ezért két opció létezik, ha felhívják a
figyelmét arra, hogy nincs minden rendben: megsértődik,
és úgy tesz, mintha bántanák, vagy váloztat az
életmódján.
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   Tiszteletben tartom, hogy te vegán vagy,
te is tartsd tiszteletben, hogy én nem va-
gyok az: élni és élni hagyni.

   Nagyon sok vegyes étrenden élő hivatkozik arra, hogy
"élni és élni hagyni", amikor arról van szó, hogy mi
"beleszólunk" a döntéseikbe. Pedig a valóság az, hogy ők
azok, akik nem hagyják az állatokat élni, a vegánok csak
kiállnak az áldozatok mellett.
   Emellett nagyon fontos tudni és kiemelni, hogy tisztel-
hetek valakit  úgy is, hogy a tettet, amivel állatoknak árt
(közvetlenül vagy közvetve) nem tisztelem és nem
támogatom, sőt, esetleg felszólalok ellene. Ilyenkor nem a
személyét támadom, nem őt nem tisztelem, hanem az
adott cselekedetről nyilvánítok véleményt. Kiállhatunk az
állatok mellett, és közben az embert továbbra is
tisztelhetjük, ha a szokásait nem is. Továbbá az a gond
ezzel a fajta érveléssel, hogy amikor mi arról beszélünk,
hogy a veganizmus fontos és elengedhetetlen, illetve
szeretnénk másokat meggyőzni arról, hogy szükség van
rá, akkor abban a beszélgetésben valójában nem csak a
vegánról és a nem vegánról van szó. Van a beszélgetés
mögött egy harmadik fél is: az áldozat. Egy áldozat
mellett kiállni nem hiszem, hogy tiszteletlenség.
   Tehát mit kérünk mi vegánok? Hogy tiszteljék azt a
döntésünket, hogy nem szeretnénk tudatosan ártatlan
állatoknak, élőlényeknek ártani, mivel nem szükséges, és
próbáljatok ti is így tenni, hiszen a jenlegi döntéseiteknek
áldozatai vannak. Hogy mit kérnek a vegyes étrenden
élők? Hogy fogadjuk el azt a tényt, hogy annak ellenére,
hogy felesleges, továbbá a környezet és az állat számára
is káros, ők mégis tudatosan ki akarják használni az
állatokat. Ha jobban a kérdések mögé nézünk, vajon
melyik a jogos? Ki az, aki nem követi az élni és élni
hagyni elvét?
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   Ne erőltessék a gyerekekre a vegánságot!

   A legtöbb ember fejében az a kép él, hogy a vegánok
szigorúan tiltják az állati eredetű élelmiszerek
fogyasztását a gyerekeiknek, biztosan teljes mértékben
korlátozzák azokat. Azonban én a személyes környe-
zetemben egy ilyen szülőt sem ismerek. A tiltás és az
iránymutatás nem ugyanaz. Az általam ismert vegán
szülők nem tiltják a gyermekeiknek az állati eredetű
élelmiszerek fogyasztását (például vendégségben),
azonban otthon nem tartanak és fogyasztanak ilyeneket.
Persze, lehetséges, hogy akad olyan szülő, aki tiltással
neveli erre a gyerekét, de nem ez a jellemző és az
általános.
   Szerintem szedjük két részre a témát először: egészség
és etika alapján is beszélhetünk erről. Az egészséggel
kapcsolatos fejezetből megtudhattuk, hogy a gyerekek
számára is ugyanolyan egészséges, ha nem
egészségesebb a növényi étrend, mint a vegyes
táplálkozás. Éppen ezért azt leszögezhetjük, hogy nem
veszélyezteti ezzel egy szülő a gyerekét, ha tudatosan és
megfelelően csinálja. (Emellett érdemes megemlíteni,
hogy a többség a gyümölcsökön és zöldségeken élő
gyerekeken háborog, nem a műkajákat evő, hormonokkal
és antibiotikumokkal tömött húsokat fogyasztókon.)
  Ha pedig ezt tisztáztuk, akkor már beszélhetünk is az
erkölcsi és gyereknevelési oldal érveiről. A szülő nem
csak a gyereke fizikai szükségletinek kielégítéséért
felelős, de az erkölcsi iránymutatásért is, továbbá a
helyes értékrend átadása és a nevelés is a feladata. Egy
vegán szülő számára pedig az egyetlen helyes irány-
mutatás a növényi étrend követése lehet, hiszen ezt
tartjuk erkölcsileg helyesnek és következetesnek. Egy
átlagos szülő megtanítja a gyerekének, hogy ne húzza
meg a cica farkát, mert az fáj az állatnak - és ezt teljesen
természetesnek, sőt alapnak vesszük, szülői köte-
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"ha majd nagy lesz a gyerek, eldönti"
"ha nem kóstolja meg, nem tudja majd eldönteni"

   Ha valahol olyan hírt látunk, hogy egy gyerek kutyát
vagy cicát bántott, az internet népe azonnal felhördül: "És
hol voltak a szülők? Miért nem tanították meg a
gyereknek, hogy ilyet nem szabad?" Ezzel szemben, ha
egy vegán szülő elmondja a gyerekének, hogy miért nem
esznek húst - mert az rossz az állatnak -, akkor mindjárt
mindenki kiborul, hogy milyen rossz szülő az illető. Pedig
sokkal következetesebb, mint azok, akik az állatok
védelmére buzdítják a gyereküket, majd halott állattal
kínálják.
    Fontos azt is megemlíteni, hogy a szülői tanítás mellett
a hiteles példamutatás is igen jelentős szerepet játszik
egy gyermek nevelése során. Márpedig egy vegán szülő
csak és kizárólag vegán szemlélet alapján tud hitelesen
példát mutatni, ellenkező esetben pont a hitelességéből
veszít. 
  Abba pedig bele sem megyek, hogy a legtöbb vegyes
étrenden élő azért köt bele ebbe a fajta nevelési módba,
mert:

   Ezzel szemben valójában ők is ugyanezt csinálják a
saját gyerekeikkel, mint a vegánok, csak más állatok
kapcsán döntenek helyettük, és az ő szavaikkal élve:
"rákényszerítik a gyerekükre a hiedelmeiket". Ők sem
adnak a gyermeküknek kutyahúst arra hivatkozva, hogy
ha nagy lesz, akkor eldönti majd, hogy meg akarja-e enni
a kutyákat. Ez nagyon jól mutatja, hogy ha a szülő a
gyereke húsfogyasztásáról vagy nemfogyasztásáról dönt,
ígyis-úgyis a saját hiedelmei alapján teszi ezt, még akkor
is, ha vegyes étrenden neveli a gyerekét. Csak a vegyes
étrenden nevelők a társadalom szerint elfogadottnak
tartott húsoknál húzzák meg a vonalat. Pedig fentebb
kiveséztük már, hogy objektíven nézve a társadalom
szerinti norma extrém és nem helyes.
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   Nem változik semmi, hiába vagy vegán!

   Márpedig az állati eredetű élelmiszereket gyártó cégek
profitorientált vállalkozások, így a kereslet-kínálat
törvénye bizony itt is érvényesül: vagyis ha nincs kereslet
az adott termékre, idővel kínálat sem lesz, hiszen nem éri
meg nekik ezeknek a termékeknek az előállítása. Így jön
el a változás.

  De miért ezzel foglalkozunk, mikor annyi
probléma van a Földön?

   A veganizmus nem oldja meg a világ minden problé-
máját és baját, de elég sok gondra és nehézségre
jelenthet megoldást közvetve vagy közvetlenül. Mert a 
 veganizmus a legtöbb komoly problémával valamilyen
szinten összefügg: vagy azért, mert valóban kötődnek
egymáshoz, vagy pedig azért, mert hasonlóságot mutat a
kettő, és azzal, hogy emellett kiállunk, példát mutatunk
más téren is. 
   Nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy a vegán
életmód követése, nem zárja ki azt, hogy mással is
foglalkozhassak, és nem jelenti azt, hogy csak emellett
állok ki, vagy hogy úgy gondolom, nincs ennél fontosabb
vagy legalább ilyen fontos ügy a világban. Nem zárja ki a
vegán életmódom azt, hogy feminista legyek, vagy a
gyerekjólétért is felemeljem a hangom, esetleg kiálljak az
LMBTQ ügyek és jogok mellett. 
   Sőt, véleményem szerint valószínűsíthető, hogy aki az
állatok szenvedéseire életmódváltással reagált, aki képes
volt a gyerekkora óta beléültetett dogmákat felülírni, és
azokra az állatok érdekében máshogy nézni, az
valószínűleg más egyenlőtlenségek és szenvedések
kapcsán is legalább ilyen érzékenységet mutat, és
valószínűleg tesz is ellenük.
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  Ennek a tükrében pedig kifejtem részleteiben, tudo-
mányos és logikus magyarázatokkal, hogy miért függnek
össze a világ problémái a veganizmus kérdéskörével - bár
ezek közül elég sokat tárgyaltunk már korábban:

  1. A növényi étrend és a vegánság nagyon jó alap a
környezetszennyezés kérdésének megoldásához, önma-
gában is, de zero waste vagy más hasonló irányokkal
összefogva kiváltképpen, mivel jelenleg a hús- tej- és
tojásipar jelenleg a világ egyik legkörnyezetszennyezőbb
iparágai. Ezek bojkottálása által pedig nemcsak a környe-
zetet óvjuk, hanem az erdőirtások miatt szenvedő fajokat,
a klímaváltozás miatt veszélyeztetett élőlényeket és
azokat az embereket is, akik a "természet válasz csapá-
sai", vagyis ezen emberi tevékenységek kiváltotta
környezeti hatások miatt vesztenék/vesztik az életüket.

  2. A növényi étrend és a veganizmus nagyon jó alap a
növekvő népesség ellátásának megoldásához. Ugyanis
2050-re már csak így lesz megoldható a teljes népesség
élelmezése fenntartható, természetes formában.
Véleményem szerint azért jóval egyszerűbb és
humánusabb megoldás mást termeszteni és mást levenni
a polcról, mint több milliárd embert kiirtani vagy hagyni
éhen halni.

 3. Az előző kettőből következően pedig a világ
egyenlőtlenségeire is jó hatással van, hiszen ezeknek a
hatásait ugyan mi is érezzük, de leginkább a szegényebb
országokon csattan az ostor. Többségben ők azok, akik
már most szélsőséges időjárási körülmények között
kénytelenek élni. Így valójában, ha a világ komoly
problémáival nem csak foglalkozni akarunk, hanem tenni
is ellenük, akkor elengedhetetlen, hogy növényi étrendre
váltsunk.
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  4. A veganizmus egyfajta érzékenyítő is lehet sokak
számára. Hány ember van, aki azt mondja: "Az állatokat
jobban szeretem, mint az embereket"? Ha ők meglátják az
állatok szenvedéseit, az állati rabszolgaság lényegét,
sokkal könnyebben megérthetik, megérezhetik és
érzékenyebben reagálhatnak a mai modern rabszolga-
tartásra is.

   5. Emellett a növényi étrend és a veganizmus nagyon jó
alap a tipikus mai, modern, nyugati népbetegségek
kezeléséhez, ami mondható globális problémának, hiszen
nem nagyon van olyan család, akit nem érintenének ezek,
akár többszörösen is.

   6. Azért, mert vannak a világban emberi áldozatok is,
nem mehetünk el az emberekhez hasonlóan érző állatok
mellett, amikor nem jár plusz teherrel, hogy őket is
oltalmazzuk a magunk módján. Márpedig biztosan
állíthatom, maximum az átállás nehéz az elején, amíg
beleszokik az ember a vegán életmódba, utána semmi
plusz időt, költséget vagy terhet nem jelent ez számunkra.

  7. A vágóhidak fizikailag és mentálisan megterhelő
munkáját általában a szegényebbek végzik, a kiszolgál-
tatott rétegek, akik számára nem elérhető normális
szakemberi segítség - és sokszor másik munkahely sem.
Továbbá kutatások, statisztikák szerint az is megfigyel-
hető, hogy megnőnek az erőszakos bűncselekmények
azokon a területeken, ahol vágóhidakat létesítenek. Ami
nem meglepő, hiszen az állatok ellen elkövetett erőszakos
cselekedetek összefüggésbe hozhatók az emberek elleni
erőszakossággal is.

  Ráadásul vegyük figyelembe azt a nagyon szomorú
statisztikai adatot is, hogy ha ugyanolyan tempóban
irtanánk az embereket, mint az állatokat, akkor nagyjából
17 nap alatt kihalna az emberiség. 112



  A meggyilkolt az állatok is élni akartak, ugyanúgy
féltek, éreztek, sőt, tudományos kutatások bizonyították
már, hogy ők is személyiséggel rendelkeztek, mint mi, és
nem akartak meghalni, ahogy egy ember sem. Mi mégis
következetesen és szisztematikusan tenyésztjük, kihasz-
náljuk, borzalmas körülmények között tartjuk, majd
meggyilkoljuk őket, hogy a saját igényeinket kielégítsük,
miközben az összes eddigiből egyértelműen látszik, hogy
semmi szükség erre. Sőt, sok szempontból egyenesen
káros, hogy így teszünk.
   Sajnos vannak a világban olyan gazdasági és politikai
problémák, amik ellen nem tudunk tenni, vagy amit azok
ellen léphetünk, az igen csekély. Az állatok megölése
ellen viszont fel tudunk lépni. Sőt, ha nem tesszük meg a
fogyasztásuk megtagadásával, akkor nem csak
elmegyünk a probléma mellett, hanem egyenesen támo-
gatjuk is azt - ami hatalmas különbség. Mert az egyikre
van ráhatásod, és ha nem teszel ellene, akkor a
kegyetlenséget támogatod, a másikra nem igazán van
ráhatásod, viszont ha nem teszel ellene (mert nem tudsz),
akkor sem támogatod legalább. 
    Remélem, így már érthető, hogy miért a veganizmus az
alapja annak, ha tudatosan akarunk élni és hatni
szeretnénk a világ problémáira.

   Nem leszek vegán, mert egy már beszólt!

   Én sem azért lettem vegán, mert tökéletesnek gondol-
tam őket, vagy mert csatlakozni akartam volna hozzájuk,
hogy engem is tökéletesnek higgyenek, hanem azért, mert
szeretem és tisztelem az állatokat. Aki azért nem lesz
vegán, mert találkozott már hülye vegánnal, az tényleg ne
csatlakozzon soha semmilyen közösséghez, és lehetőleg
húst se egyen, mert mindenhol vannak "építők" és
"rombolók" is. (Minden közösségnek vannak értelmes és
kevésbé értelmes tagjai, a húst fogyasztók között is.)
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  Mégsem hallottam még olyat senki szájából, mondjuk
egy vegán-nem vegán vita kapcsán, hogy "na jó, én nem
eszem húst ezentúl, mert nem akarom, hogy ezzel az
emberrel egy kalap alá vegyenek", pedig rengeteg
személyeskedő és egyáltalán nem kedves, vegyes
étrenden élő személlyel találkoztam aktivista munkám
során. Szerintem ez nem lehet érv, csak kifogás.
   A legtöbb emberben működik az "ösztön", hogy védje a
saját életmódját és hitrendszerét (a hús fogyasztása is
hitrendszeri kérdés), és ha az életmódba nem tud bele-
kötni, hát beleköt azokba, akik ahhoz az életmódhoz
tartják magukat. És ezt nagyon sokszor igen durva kettős
mérce alapján teszik. Érdemes megnézni egy átlagos
húsevő-vegán párbeszédet. Nagyon sok esetben a
legtürelmesebb, logikus és tudományos alapon érvelő
vegán kommentet is személyeskedéssel, vérvegánozással,
szektázással és hasonló dolgokkal rázzák le magukról az
emberek. Persze nem minden esetben reagálnak így, és
mellette valóban nagyon sok olyan vegán akad, aki nem
megfelelően kommunikál.
  Azt se felejtsük el, hogy sajnos a legtöbb vegánt
traumatizálta, amikor szembesült az állattartás
kegyetlenségeivel és az állatok szenvedéseivel. Aki nem
foglalkozik ezzel, nem megfelelően kezeli, nincs azon az
értelmi és/vagy érzelmi szinten, esetleg lelkileg labilisabb,
az nem fog tudni egy egészséges, felnőtt nézőpontból
nézni erre a kérdésre, és nem tud higgadtan
kommunikálni. Próbáld egy pillanatra beleérezni magad a
helyünkbe: képzeld el, hogy egy olyan világban élsz, ahol
mindenki kutyát és cicát eszik, és ez teljesen természetes.
Régen Te is ezt tetted, de aztán megláttad az állatot a
hús mögött, és képtelen vagy rá többé. Sőt, ha valakinek
el szeretnéd mondani, hogy a cica és a kutya is érző lény,
akit nem kellene megölni, akkor is a többségnél süket
fülekre találsz, és még téged néznek le, támadnak, vagy
egyszerűen csak idegesítőnek tartanak. 
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   Miközben ott van a tudat, hogy valaha Te is ugyanilyen
süket és vak voltál ezeknek az élőlényeknek a
szenvedésével kapcsolatban, mint a többiek. És tudod,
hogy milyen volt a felébredés pillanata, és azt kívánod,
bár előbb döntöttél volna így. (Kérdezz meg egy vegánt,
mit bán a legjobban, mindenki csak annyit fog mondani,
hogy "miért nem előbb...?") És közben fáj a szenvedést
észlelni, fáj a sok megkínzott, megcsonkított tetemet látni
mindenhol. Akárhová mész, a húst "tolják" az arcodba,
miközben te nem a húst, hanem az élőlényt látod már
benne, aki élni akart, akinek borzalmas körülmények
között teltek a napjai, és borzalmasan múlt el az élete.
Hidd el, egyáltalán nem egyszerű, és pláne nem egyszerű
higgadtan kommunikálni. Néha elszakad a cérna, még
nálam is. Éppen ezért megértem azoknak a vegánoknak a
frusztrációját, akik nem megfelelően kommunikálnak.
Nem értek ezzel egyet, mert hátráltatják az állatok
felszabadítását, de a reakciójuk szerintem mégis érthető.
  A hús fogyasztása sajnos a kultúránk része, ebben
nőttünk fel. Én is. De semmi sem olyan sokkoló, mint
hirtelen egy magasabb szemszögből szemlélni az egészet,
és rádöbbenni, hogy ennek én is a része voltam, hogy
ehhez én is asszisztáltam. Semmi sem olyan sokkoló és
kiábrándító, mint szembesülni azzal, hogy én is
támogattam ezt a kegyetlenséget. Nekem egy nagyon
hosszú, több lépcsőből álló folyamat volt, mire
feldolgoztam mindazt, amire rádöbbentem, aminek az
állomásaihoz olyanok tartoztak, mint az önmarcangolás,
lelkiismeretfurdalás, düh, harag, kiábrándultság, szomo-
rúság, elfogadás, és végül a remény.
 Igen, tudom, valóban kellemetlen lehet egy dühös
fázisban tartó, vagy ott megrekedt vegánnal találkozni.
De akkor is tudd: oka van annak, hogy dühöt érez.
Haragszik a világra és önmagára, amiért ezt hagyta, 
 amiért ezt hagyjuk. Minden "stációban" találhatsz valami
idegesítőt. Megértem. 
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  Ezért én csak annyit kérek, hogy próbáld megérteni
azokat, akik máshogy látják a világot, akik a hús mögé
néznek, és látják azt a szenvedést a hamburger mögött,
ami valóban ott volt. Mert ha Te is ezt látnád, Te sem
tudnál csöndben maradni, és te sem tudnál mindig békés
lenni, hiszen nem hagyná a lelkiismereted. Természetesen
ezzel nem akarom felmenteni azokat, akik nem megfelelő
stílusban kommunikálnak, egyszerűen csak értsük meg
őket is, mert az segíti a probléma és a konfliktus más
szemszögből való megközelítését. Akárhogyis, a vega-
nizmus és bizonyos emberek kommunikációja soha,
semmilyen esetben nem mosható össze. 

   A veganizmus egy divathóbort, a modern-
kor hülyesége

  Nagyon sokszor találkozom azzal az érvvel, hogy a
veganizmus azért nem ér semmit, mert újdonság és a
nagyapáink kinevették volna ezt az egészet.
  Egyrészt ez nem igaz, mivel az ókorig visszanyúló
gyökerei vannak ennek az életmódnak, csak akkor még
nem így nevezték ezt. Másrészt azért sem állja meg a
helyét ez az érvelés, mert az első vegán egyesületet, a
The Vegan Society-t  közel nyolcvan évvel ezelőtt, 1944-
ben alapították meg. Továbbá az Egyesült Királyság
Vegetáriánus Társasága már százhetven éve létezik,
1847-ben jött létre. Az viszont valóban igaz, hogy a
veganizmus ma tapasztalt térhódítására korábban nem
volt példa: ez egyrészt a jóléti- és információs
társadalmaknak, másrészt a fejlődő orvostudománynak és
a kutatásoknak köszönhető.
   Másrészt nem jelent egyértelműen helytelenséget az,
hogy az adott törekvés "új mozgalom". Valamikor a nőjogi
törekvések is újak voltak, amikről az akkor élők nagyapái
szintén hasonló véleménnyel lettek volna, mint most a
veganizmusról. De szerencsére, ez senkit sem érdekelt.
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Most már értjük az okokat, ismerjük a tudományos és logikai
hátterét a veganizmusnak. De hogyan induljunk el az úton?

Ebben a fejezetben erről írok gyakorlatias és sokszor kevésbé
hangoztatott tanácsok alapján.

 
"Vegánnak lenni önmagában nem nehéz. Viszont beleszokni a
vegán életmódba komoly kihívást jelenthet minden újdonsült

érdeklődőnek: nehéz az árral szemben úszva, vagyis a
környezetünkkel szemben folyamatosan helyt állni, ezért nem
árt, ha csatlakozunk olyan közösségekhez, ahol beszélhetünk a

minket érintő problémákról, vagy követünk olyanokat a
közösségi médiában, akik segítenek nekünk a nehézségek

leküzdésében."

HOGYAN IS  KEZDJ  HOZZÁ?



  Az én életmódváltásom viszonylag gördülékeny volt,
több éves vegetáriánus diétát és nagyon sok utánajárást
követően jutottam arra az elhatározásra, hogy vegán
leszek. De még így is sok mindent máshogy csinálnék ma
már. Ezeket összegyűjtve, illetve más vegánoktól hallott
tapasztalatok alapján, ebben a fejezetben a legjobb
tudásom szerint mutatom meg, a tartós és sikeres
vegánná válás útját.

   Mielőtt belevágsz:

  Nem véletlenül lett ez a könyv utolsó fejezete. Úgy
gondolom, hogy tartós változást csak akkor tudunk elérni,
ha értjük és átérezzük a vegán életmód mellett szóló
érveket, indokokat, és ha egy hiteles, logikus, helyes és
erkölcsileg megfelelő életmódként tekintünk a
veganizmusra, nem pedig diétaként. A diétákat a többség
feladja, de az értékrendjét jóval kevesebb ember dobja
teljesen félre.
   Másrészt azért is fontos az információgyűjtés, mert így
tudunk csak tartósan egészségesek maradni növényi
étrenden is. Márpedig ha nem edukáljuk magunkat ezen a
téren, helytelen étrend következtében eljuthatunk oda,
hogy ugyan erkölcsi okokból tartani szeretnénk ezt az
életmódot, egészségügyi  szempontok miatt kénytelenek
leszünk azt vagy ideiglenesen feladni, vagy pedig a
környezetünk számára rossz példát közvetítünk: mi
leszünk "a vegán, aki belebetegedett", ezzel pedig a vegán
életmódot elhitelteleníthetjük.
   Továbbá még egy fontos szempont: ha előbb informá-
ciót gyűjt az ember és aztán változtat, akkor felkészülten
vág bele az új életmódjába, és nem lesz annyira döcögős
az elindulás.

GYAKORLATI  TIPPEK

118



   Hiteles források:

   Mielőtt belevágsz az életmódváltásba, mindenképpen
érdemes több forrásból tájékozódnod. Úgy gondolom,
hogy ugyan elég átfogó és minden részletre kiterjedő ez
az e-könyv, mindenképpen érdemes máshol is utána-
olvasni ezeknek a kérdéseknek, vegán csoportokba
belépni (és a kereső funkciót használva tájékozódni), más
vegánokkal beszélgetni és szakmai anyagokat olvasni.
Érdemes elolvasni a világ vezető dietetikai szervezeteinek
az ajánlásait, javaslatait. Persze, ez mind energia-
befektetéssel jár, de hosszú távon így időt spórolhatsz
magadnak, és negatív tapasztalatod is kevesebb lesz.

   Az elindulás:

  Úgy érzed, hogy már minden olyan elméleti tudás a
birtokodban van, amire szükséged lehet? Vágj bele! Azt
többször, több helyen is hangsúlyoztam már, hogy az első
időszak a legnehezebb, így az egyik legfontosabb: legyél
magaddal türelmes! Nem baj, ha sok recept félresikerül,
nem baj, ha az elején véletlenül olyan terméket veszel,
ami mégsem vegán, ne aggódj azon, ha véletlenül
olyasmit ettél  vendégségben, amit valójában nem
szerettél volna. Ez teljesen természetes, hiszen ismered a
mondást: gyakorlat teszi a mestert. Ez igaz erre az
életmódra is. Még mi, sok éve vegánok is tévedhetünk.
   Emellett érdemes lehet rögtön nem a vegán életmód
egy speciálisabb étrendjét (pl. TÉNÉ) megcélozni, hiszen
így is nagyon sok mindenről le kell majd mondanod és
sok mindent újra kell tanulnod. Ha azt érzed, hogy nem
ehetsz semmit, amit korábban ettél, sokkal nehezebb lesz
a helyzeted: adj időt magadnak úgy is, hogy lassan,
fokozatosan váltasz, ha több mindent el szeretnél hagyni.
A vegán életmódot is bevezetheted apró lépésekben.
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    Természetesen nem létezik mindenki számára működő
életmódváltórecept, te ismered magad a legjobban: ha
úgy érzed, képes vagy egyszerre minden állati eredetű
terméket elhagyni, nyugodtan vágj bele így!

   Miket szerezz be?

  Elsőként le kell szögezni, hogy rettentő szerencsés
időben váltasz életmódot. Amikor vegetáriánus lettem 15
évesen, még nem tudtam étteremben enni, aztán az évek
múlásával már természetes lett, hogy minden kis büfében
van legalább rántott sajt vagy zöldség. 
   Amikor vegán lettem, a tejmentes sajtért a bioboltig
kellett mennem, a nagy láncok polcain szinte alig volt
olyan késztermék, amit fogyaszthattam volna. Ma már
ezek az üzletek vegán heteket tartanak, vegán bacontől
kezdve tofu rudin át egészen a vegán sajtokig és tejfölig
szinte minden megtalálható náluk, miközben egyre több
étterem és étteremlánc is bevezeti a vegán kínálatát. A
nagy márkák átalakulóban vannak: van már vegán Kit
Kat és Bailey's is, de a MOL kutakon és az IKEA-ban is
kaphatunk már például vegán hot dogot. Ezt a felsorolást
bőven tudnám tovább folytatni.
   Éppen ezért mondom, hogy szerencséd van, ma már
sokkal jobb helyzetben vagy, mint pár évvel ezelőtt lettél
volna. Ha ízeket szeretnél pótolni, ma már nem kell
messzire menned, viszont még így is kell majd bőven
kísérletezned, és így is érhet csalódás ezzel kapcsola-
tosan. Nem pesszimista vagyok, csak szeretnélek minden-
re felkészíteni. Én még nem találkoztam olyan vegánnal,
aki elsőre tökéletes szejtánt vagy macaront készített
volna, vagy ne szúrta volna el az első vegán piskótáját, 
 Ez egy tanulási folyamat, ami során bele kell szoknod,
hogyan bánj ezekkel az alternatív termékekkel, hogyan
fűszerezd azokat, és ezt senki sem tudja megtanulni
helyetted.

120



mirelit zöldségek, zöldségkeverékek
mirelit gyümölcsök
mirelit bab és egyéb hüvelyesek
kenyér (mélyhűtve több)
friss fűszerek összetörve mélyhűtve, vagy készen így
vesszük
hasábburgonya és hozzá valamilyen kiegészítés: IKEA
nemhúsgolyó, mirelit falafel stb. (sietős napokon
nagyon praktikus)

zöldségek, gyümölcsök ízlés és szezon szerint
burgonya mindig van :)
hagymafélék
tojásmentes tészták
hüvelyesek szárazon és konzervként (csicseriborsó,
bab, fehér bab, lencse leginkább)
paradicsompüré
konzerv paradicsom
köles
bulgur
rizs
szójaszelet, szójakocka és szójagranulátum
csicseriborsóliszt
búzasikér
jackfruit (bioboltokban kapható)
magok (leginkább dió, mandula, mogyoró, tökmag,
szezámmag, de ízlés szerint változhat)
zabpehely
zabkorpa
liszt, cukor, olaj és hasonló alapélelmiszerek

   Érdemes lehet a mit-mivel pótolj fejezetben felsorolt
termékeket beszerezned. Viszont leírom, hogy mi az, ami
nálunk mindig van itthon:

Mélyhűtve:

A kamrában:
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tofu
növényi ital
Meggle Decor (ritkán kell, de akkor nagyon)
vegán tejföl (sokáig eláll, ritkán használjuk, de jó, ha
van)
citrom
salátamix és/vagy saláta

fűszerkeverékek
alap fűszerek (oregánó, bazsalikom, bors stb.)
fekete só (tojás helyett adja a kénes ízt)
sült húsos fűszerkeverékek (gyros, hamburger, sült
csirke stb.)
sörélesztőpehely (sajtos íze van, így ilyen fűszerezésre
tökéletes lehet, sajtkrémet is nagyon finomat lehet
belőle készíteni)
rum vagy rumaroma
mandulakivonat vagy mandulaaroma
vaníliakivonat vagy vaníliaaroma
kakaópor
kókuszreszelék
mák
liofilizált gyümölcsök
pudingporok (nem mind vegán)

A hűtőben:

Fűszerként, ízesítéshez, sütéshez:

   Nálunk a fentiek szinte mindig vannak itthon, ha pedig
ezeken túl valami egyebet szeretnék főzni, akkor azt
megveszem külön. A fenti listán látszódik, hogy ugyan
szoktunk egy-két olyan élelmiszert venni, amiket a nagy
átlag nem, vagy ritkán (például búzasikér, fekete só stb.),
de az életmódunk és a diétánk alapja elég hétköz-
napinak mondható, és ezekből az összetevőkből már
rengeteg különböző fogást és változatos étkezést ki lehet
alakítani, némi kreativitással és gyakorlattal.
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Noraspiration - Boldogság növényi alapokon:

Tudatos Metropolita

Vászonzsákoslány

FACEBOOK CSOPORTOK
ELÉRHETŐSÉG:: WWW.FACEBOOK.COM

Weboldalamon elérhető egy több száz márkát felsoroltató céglista
az állatkísérlet-mentes és a kísérleteket végző cégekről. Továbbá
találhattok ott egy letölthető excel táblázatot az állatkísérlet-
mentes márkákról és a profi sminktermékekről egyaránt, egy
Google Drive-ra feltöltött táblázatot és felsorolást is ezekről a
cégekről.

Itt találod meg a listákat: LINK vagy a blogomon a Márkák
menüpontban

CRUELTY-FREE CÉGLISTA
ELÉRHETŐSÉG: WWW.CRUELTY-FREE-BEAUTY.HU

Az alábbi Facebook csoportokba ajánlom a csatlakozást a békés,
közösség és az informatív jelleg miatt:

Ezt ettem - VEGÁN
Ezt vettem ma - VEGÁN

Veganuár kihívás - támogató csoport
Vegán safe space

Vegán tények, hírek, érdekességek
Állatbarát szépségápolás (cruelty-free & állatkísérlet-mentes)

KEZDŐ VEGÁN VIDEÓSOROZAT
ELÉRHETŐSÉG: WWW.YOUTUBE.COM

Egy videósorozat, amiben beszélek a termékek és szolgáltatások
pótlásáról, a tökéletességről, a vitaminokról, a vegánokat piszkáló nem

vegánokról és az agresszív vegánokról egyaránt. Szót ejtek arról is, hogy
nem szabad magunkat a vegán életmódon/életmóddal gyötörni, és hogy

hogyan élhetsz boldog és kiegyensúlyozott életet vegánként.
 

Itt találod meg a videókat: LINK vagy Anita Diána csatorna Tanácsok
kezdő vegánoknak lejátszási lista 

SZEMÉLYES KEDVENCEK
TOVÁBBI BLOGOK ÉS VLOGOK, AMIKET ÉRDEMES KÖVETNI - KATT A KÉPEKRE!

https://www.instagram.com/vaszonzsakoslany/
https://www.youtube.com/channel/UCtqNEyhcBMVPFvAAwRcleKw
https://www.tiktok.com/@vaszonzsakoslany?lang=hu-HU
https://www.facebook.com/vaszonzsakoslany
https://www.instagram.com/tudatosmetropolita/
https://www.tiktok.com/@tudatosmetropolita?lang=hu-HU
https://www.facebook.com/tudatosmetropolita
https://www.instagram.com/noraspiration/
https://www.youtube.com/channel/UCRC4a09Y1Qbw5wPwSACd6ww
https://www.tiktok.com/@noraspiration?lang=hu-HU
https://www.facebook.com/noraspiration
https://www.cruelty-free-beauty.hu/markalista/
https://www.cruelty-free-beauty.hu/masolat-informaciok/
https://www.facebook.com/groups/2595623500672313/
https://www.facebook.com/groups/2612884898772992/
https://www.facebook.com/groups/2232033257090942
https://www.facebook.com/groups/2083256245018203
https://www.facebook.com/groups/443778725976208/
https://www.facebook.com/groups/1405027552945150
https://www.youtube.com/watch?v=wgZ91BGzYxY&list=PL2E9P6KesQ1Dg6YQ_KEQaRFY7zeGQ1vw1
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2E9P6KesQ1Dg6YQ_KEQaRFY7zeGQ1vw1
https://www.youtube.com/watch?v=wgZ91BGzYxY&list=PL2E9P6KesQ1Dg6YQ_KEQaRFY7zeGQ1vw1


   Ne aggódj, ha hibázol:

   Azt ugye korábban is írtam, hogy teljesen természetes,
ha az elején tévedsz. De hidd el, hogy ez később is
előfordulhat és nem szabad magad miatta emészteni.
Nemrég vettem egy olyan terméket, amit eddig sűrűn
vásároltam, de mire megettem, kiderült hogy változott az
összetétele, és már van benne tejpor. Rosszul éreztem
magam tőle, de hamar túlléptem rajta. Nem szabad
magunkat ezek miatt emészteni: tegyük meg a tőlünk
telhető legtöbbet, próbáljunk meg odafigyelni, de ne
akarjunk tökéletesek lenni vagy tökéletesen teljesíteni. Ez
nem egy verseny, hanem egy törekvés, hogy kevesebbet
ártsunk. Teljesen természetes és normális dolog hibázni,
annyi mindenre kell figyelni: E-számok, feliratok,
allergének, infók és itt-ott hallott vélemények. Az
állatoknak nem érdekük, hogy ezen rágódj, márpedig mi
ezt az állatok miatt csináljuk. Ellenben az állatoknak
érdeke, hogy boldog, kiegyensúlyozott és harmonikus
legyél, hiszen ahogy azt írtam, minden ismerősödnek te
leszel "a vegán", és mindent, amit csinálsz, a vegánokkal
és a vegán mozgalommal azonosítanak majd.
  Amitől óva intenélek: a vendégségben, tudatosan 
 fogyasztott állati eredetű élelmiszerektől. Egyrészt azért,
mert ha hosszú ideig nem eszel ilyeneket, nem tudhatod,
hogyan reagál rájuk újra a szervezeted. Másrészt pedig,
ha az elején nem húzod meg a határokat, hogy te
márpedig ilyet nem eszel, akkor hóbortnak tartják majd
az életmódodat, továbbá egyre többször hagyják
figyelmen kívül az elveidet, hiszen "a múltkor is belefért".
Én fel szoktam ajánlani, hogy ha kell, viszek magamnak
enni, nem szükséges külön készülni nekem (és én is így
vagyok a nyugodtabb), de sosem adtam vagy adom fel az
elveimet senki kedvéért. Mert aki elvárná tőlem, hogy
olyat egyek, ami szerintem nem helyes, az nem érdemli
meg ezt az áldozatot.
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   Ne borulj ki, ha nem azonnal sikerül!

   Vegán életmódra váltottál, de néha még elcsábít egy-
egy korábban megszokott, megszeretett íz vagy termék?
Próbálsz változtatni, de falakba ütközöl? Itt is érvényes
mindaz, amit a későbbiekben részletesen ki fogok fejteni:
adj magadnak időt, ne legyél magaddal szemben
türelmetlen, és ne gyötörd magad! Természetes, hogy az
elején megkívánsz olyan ételeket és termékeket, amiket
még nem tudsz vegán verzióban jól elkészíteni, de próbálj
meg kitartani, és kísérletezgess további vegán alterna-
tívákkal! 
  Ha nem megy azonnal, és úgy érzed ezen múlik a
hosszútávú elköteleződésed: az első pár hónapban legyél
magaddal engedékeny nyugodtan. Én nem voltam, mert
olyan alkat vagyok, aki nem tud csak egy darab chips-et
vagy egy kocka csokit enni: ha egyszer engedek, akkor
utána mindig. Ha a te személyiségeddel ez össze-
egyeztethető, akkor bátran legyél magaddal türelmes és
megengedő, viszont, ha társaságban vagy esetleg
vendégségben teszed ezt, akkor tisztázd, hogy egyébként
ez nem fér bele, törekedsz a váltásra és nem sokáig
csinálod így, ez csak az első időszakok nehézsége. Mert
csak így fogják hosszú távon tisztelni a döntésedet.
  Magad is csak akkor tudsz hosszútávon elköteleződni,
ha szabsz magadnak az engedékenységen belül is olyan
határokat, amiket soha, semmilyen esetben sem lépsz át:
Mennyi ideig csinálod így, mikortól kezded szigorúbban
tartani az új életmódodat? Milyen élelmiszerekkel
csalhatsz? Milyen időközönként és milyen helyzetekben
lehetsz magaddal engedékeny? És tartsd magad ezekhez,
különben nagyon könnyen visszatérsz a megszokott
kerékvágásba, hiszen az egyszerűbbnek tűnik - az elején.
Hidd el, ha kitartó vagy és pár hétig csinálod, a vegán
életmód lesz az egyszerű és a természetes számodra! 
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   Mit csinálj, ha elbizonytalanodsz a döntésedben és az
életmódodban? Informálódj, olvass cikkeket, könyveket,
nézz videókat és tudatosítsd magadban azokat a
dolgokat, amikért váltottál. Vagy beszélgess vegánokkal,
menj el egy jó vegán étterembe, esetleg látogass ki egy
vegán tematikájú rendezvényre!

   Család, barátságok és szociális élet:

  Az szinte teljesen biztos, hogy a szeretteid aggódni
fognak érted. Én vagyok annyira szerencsés, hogy az
egész családom vegetáriánus volt, amikor vegánná
váltam, így megkíméltek a webbetegen olvasott
"vashiányban meghalsz" monológoktól, de a legtöbb vegán
ismerősöm nem úszta meg ilyen könnyen. A könyv első jó
pár fejezete nagyon sok hasznos információt ad át
ezekkel kapcsolatosan, így az aggódókat könnyedén meg
tudod majd nyugtatni, hogy semmi bajod nem lesz, nincs
miért félteniük.
   Másrészt nagyon szomorú, de átrendeződnek az ember
barátságai, társas kapcsolatai. Voltak barátságaim, amik
megszűntek, mert "extrém lettem" és "már nem lehetett
velem sehova együtt beülni". Úgy éreztem és érzem a mai
napig, hogy ezekért a kapcsolatokért nem kár: amíg
tartottak, nagyon jók voltak, sokat adtak, de ha két
ember teljesen ellentétes irányba fejlődik és teljesen más
elveket vall, akkor nem kell mindenáron kapcsolatban
maradni egymással. Nem gondolom, hogy el kellene
nyomni az amúgy senkinek sem ártó értékrendemet vagy
az erkölcsi meggyőződéseimet azért, mert valakinek az
nem tetszik. Aki pedig ezt elvárná tőlem, az nem is volt
soha a barátom. Tényleg sokkal nehezebb beülni a
barátokkal valahova, bár ha olyan a társaság, akkor nem
lehetetlen: a megmaradt barátaim mindig figyelembe
veszik az életmódomat és általában teljesen vegán
helyekre megyünk együtt. 
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   Mert az igazi barátság figyelembe veszi a másikat: mi-
vel nekik nem ütközik elvükbe a növényevés, ezért a
metszetnél találkozunk: a vegán vagy vegán opciós
helyeknél. Ez nagyon jó mércéje az igaz barátságoknak.
Másrészt meg kell említenem azt is, hogy nekem rengeteg
vegán barátom, és egy vegán párom is lett, mióta én is
így élek.
  De mi van akkor, ha van egy több éve tartó boldog
párkapcsolatunk egy megrögzött húst fogyasztó sze-
méllyel? Mi van akkor, ha vannak vegyes étrenden élő
gyerekeink? Ez egy rettentő nehéz kérdés, amiről én
biztosan máshogy mondok véleményt, mivel egyedülálló
voltam, amikor életmódot váltottam, ráadásul 15 évesen
vegetáriánus lettem, úgyhogy életemben talán kétszer
főztem húst.
   Én feministaként azt vallom, hogy nem kötelességem
egy férfinak főzni csak azért, mert nő vagyok. Ha főzök
valakinek, az egy kedves gesztus, de ha nem főzök, akkor
egy rossz szava sem lehet a másiknak, aki szintúgy egy
felnőtt ember, van két keze: vagy elkészíti magának az
ételét, vagy rendel valamit. Ugyanígy, ha egy nő vagy
férfi növényi ételeket főz, nyugodtan ehet belőle a párja,
ha akar, de ha nem tetszik neki, megoldhatja maga is az
étkezéseit, hiszen egy felnőtt ember. Viszont kisgyerekkel
ez már nehezebb lehet. Ha van húst fogyasztó apuka
vagy anyuka, olyan téren könnyebb, hogy átveheti tőlünk
a főzést saját maga és a gyerekek számára (hiszen az ő
gyereke is, nincs kőbe vésve, hogy kinek kell főznie a
családra).
  Én azt vallom, hogy senki sem várhatja el tőlünk, hogy
olyan ételekkel dolgozzunk, amik a mi szemünkben már
nem élelmiszerek, hanem egy meggyilkolt állat marad-
ványai. Természetesen, ha ez téged még nem zavar, és jó
érzést jelent neked, hogy főzöl a családod számára, akkor
nyugodtan tedd meg! Nem foglak elítélni érte (érteni
ugyan nem értem), de a te életed, a te döntésed. Azt
viszont nem szeretném, hogy szenvedj. 127



   Nagyon sokszor hallom, hogy ilyenkor főleg asszonyok,
anyukák azzal érvelnek, hogy nem erőltethetik az élet-
módjukat a családjukra. Minden együttélés, párkapcsolat,
család kompromisszumokat igényel. Ezt nem vitatom.
Viszont úgy látom, hogy ebben az esetben sokszor a
család erőlteti az életmódját a nőre vagy a férfira, akinek
vegán létére az elveit meg kell tagadnia, miközben van
egy másik felnőtt társa, aki elkészíthetné saját maga és a
gyerek számára az adott ételt. Nem gondolom, hogy egy
egészséges párkapcsolatba belefér, hogy mártírokká
válunk, és elfogadjuk, hogy a másik miatt el kell dobni az
elveinket. Persze minden személy, kapcsolat és
élethelyzet más, vannak egyedülálló szülők vegyes
étrenden élő gyerekekkel, vannak hajnaltól éjszakáig
dolgozó feleségek, férjek, és bőven sorolhatnánk. De
sajnos nagyon sokakat (főleg nőket) láttam abba a
csapdába beleesni, hogy nem kommunikálták a társaik
felé, hogy nekik ez rossz és változtassanak a kialakult
rendszeren - pedig sokszor lenne rá lehetőségük. Beval-
lom őszintén, én személy szerint nem lennék erre képes.
Nem véletlenül egy feminista beállítottságú, vegán férfi a
párom. Nekem ez fontos szempont volt. Hiszen a
veganizmus értékrendi kérdés is. Vegánként és vegán
aktivistaként én napi szinten teszek az állatokat
kizsákmányoló rendszerek felszámolásáért, nem tudtam
volna magam egy olyan társ mellett elképzelni, aki a
vásárlási szokásaival azt támogatja, ami nekem fájdalmat
okoz, ami engem szomorúvá tesz, és ami ellen én küzdök,
rengeteg időt és energiát rászánva. Persze, nem vagyunk
ugyanolyanok: vannak vegánok, akiknek ez nem számít,
és olyanok is, akik megalkudnak egy olyan párral, aki
nem feltétlenül felel meg az elvárásaiknak. Olyanok is
akadnak, akiknek ez sosem volt szempont, mert más,
számukra fontosabb kérdések alapján döntöttek vagy
döntenek a párjuk mellett. Ez teljesen természetes, én
csak a saját véleményemet írhatom le.
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   Miért legyenek vegán barátaid?

   Mindamellett, hogy nem gondolom, hogy minden barát-
ságunkat fel kellene rúgni azért, mert vegánok lettünk
(sőt, próbáljuk megtartani azokat, csak ne mindenáron),
érdemes lehet keresnünk pár vegán barátot is.
   A vegán közösség is nagyon sokszínű: vannak köztünk
emberjogi aktivisták és antiszociális személyek, melegek
és homofóbok, spirituális és tudományos beállítottságúak,
kedvesek és kevésbé kedvesek, humorosak és kevésbé
humorosak - így biztosan találsz olyat, akivel könnyen
egy hullámhosszon tudsz lenni. Ráadásul ez a meglévő,
nem vegánokkal köttetett barátságaidnak is kedvezni fog
majd egyértelműen.
  Hogy miért gondolom ezt fontosnak? Nekem nagyon
sokat segített az elején, hogy megértettek, hogy volt
velem olyan, aki tudta, min megyek keresztül lelkileg. Az
életmódváltás, ha durva videók vagy traumák hatására
történik, nem egyszerű. A környezetünk nem érti, hogy mi
játszódik le bennünk (erről írtam fentebb a GYIK egyik
utolsó pontjában), mi pedig szívünk szerint a világ
tetejére állnánk és mindenfelé kiabálnánk, hogy vegyétek
észre, amire mi magunk is most jöttünk rá. Ez pedig a
környezetünknek terhes lesz egy idő után. 
   Ha vannak vegán barátaink, akikkel ezeket megbeszél-
hetjük, akik tanácsokat tudnak adni, mindjárt könnyebb
lesz az út is - és a környezetünk is jobban elvisel majd,
ami a többi kapcsolatunknak is jót tesz.
    Emellett nekem a mai napig, még így évekkel később is
kifejezetten sokat segít, hogy van olyan társaság, ahol
nevén nevezhetem a dolgokat, nem lábujjhegyen,
tojáshéjon lépkedve, finomkodva kell beszélni számomra
felháborító, fájdalmas vagy szomorú dolgokról. Kimond-
hatom, hogy brutálisan meggyilkolják az állatokat - és
senki sem lepődik meg, nem húzza a száját erre, mert ők
is ugyanígy gondolják. Ez pedig segíti a feldolgozást.
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vegán rendezvényeken (Vegan Sunday Market, Vegan
Weekend Market, Vegetáriánus fesztivál, Vegán
Palacsinta Bajnokság stb.)
önkénteskedés során egyszerre tehetünk az állatokért
és ismerhetünk meg nagyszerű vegánokat (Magyar
Vegán Egyesület, utcai aktivizmus,  Vegán
Állatvédelem Egyesület stb.)
vegán csoportokban (persze, mint minden csoportban,
a vegán csoportokban is vannak balhék, de a
szerintünk nem kedves személyek tiltása után
könnyen jól érezhetjük magunkat itt is)

  Emellett nem árt, ha van valaki, akivel kölcsönösen
küldözgethetitek egymásnak a jobbnál jobb akciókat,
vegán termékinfókat, a recepteket, a bevásárlási és a
főzési tippeket. Illetve az is nagyszerű érzés, ha valakivel
végigehetitek a környékbeli vegán éttermek kínálatát. De
persze, könnyebb mondani, mint csinálni. Hol ismerked-
hetsz vegánokkal?

    Maradj néha a burkon belül!

   Én valóban egy kis vegán burokban élem a napjaim
nagy részét: a családom növényi étrenden él, a párom
vegán, a barátaim jó része is ilyen életmódot követ vagy
teljesen elfogadó (eleve vegetáriánusként ismertek meg),
ráadásul virtuális asszisztensként home office-ból
dolgozva már a korábbi rémes, kantini élmények is
mögöttem vannak. De ez nem mindig volt így. 
  Korábban a családom vegetáriánus volt, nem voltak
vegán barátaim, a menzán a rémes disznóvágós törté-
neteket hallgattam és nagyon sok online és offline
aktivizmusban vettem részt. Egy idő után kiég az ember,
ha folyton az állatok szenvedésével találkozik. Legyen
egy kis vegán buborékod, ahova visszahúzódhatsz
időnként, ha már túl sok borzalmat láttál! Nekem is időbe
telt, de kialakítottam. Hidd el, megéri!
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   Ne gyötörd magad a vegánsággal!

   Ha pedig már arról beszélgetünk, hogy milyen sebeket,
traumákat kell feldolgoznunk vegánként, arról is ejtenék
pár szót, hogy nem szabad teljesen a veganizmusnak
alárendelni az életünket: legyen mellette hobbid, legyen
mellette más elfoglaltságod, tudj másról is beszélgetni, és
ne fordulj magadba! 
   Az elején hatalmas a kísértés, hogy csak ezzel foglal-
kozzunk: minél több infót gyűjtünk, videókat nézünk,
ismerkedünk ezzel az új életmóddal, viszont a kezdeti
tanulási folyamat után nagyon fontos visszaállni a rendes
kerékvágásba. Ha már tudod, milyen borzalmas az állatok
sorsa, ne nézz több ilyen videót, ne olvass több ilyen
cikket. (Csak ha elbizonytalanodsz, mert akkor ez jó
motiváció lehet a folytatáshoz.) Ha csak ezzel foglalkozol,
ha folyton az állatok szenvedései járnak a fejedben, akkor
könnyen tönkreteszed magad lelkileg. A veganizmus nem
arról szól, hogy sanyargatjuk magunkat, nem arról szól,
hogy az állatok miatt lemondunk az élet örömeiről.
Hanem arról, hogy igyekszünk tudatosan nem ártani az
állatoknak, miközben élvezzük az életet. Hiszen nem kell
jobb reklámtábla a veganizmusnak, mint egy boldog,
kiegyensúlyozott, egészséges vegán, aki harmóniában van
önmagával és a világgal. És ezzel nem azt mondom, hogy
essünk át a ló túloldalára és mindig jól kell magunkat
érezni, csak azért, mert vegánok vagyunk, arra hivat-
kozva, nehogy a vegyes étrenden élők rosszat gondol-
janak a veganizmusról, ha éppen fáradtak vagyunk vagy
esetleg bal lábbal keltünk fel. Ennek pont az ellenkezőjére
bíztatlak: ne legyen ott minden cselekedeted mögött a
veganizmus, mert különben nagyon könnyen kiégsz. Merd
az érzéseidet egészséges keretek között meg- és kiélni, és
ne nyomd el azokat, hogy az aktivizmus kedvére tegyél,
mert akkor hosszú távon nem lesz fenntartható az
életmódod.
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Mindig próbálj kedves és együttérző lenni, hiszen a
másik általában már így is személyes sértésként éli
meg, hogy az életébe bele akarunk szólni! (lásd: GYIK)
Biztosítsd a másikat arról, hogy érted az álláspontját,
hiszen te sem vegánnak/vegánként születtél!

   Nekem is vannak rossz napjaim, nekem is vannak pil-
lanataim, amikor nem tudok jól kommunikálni erről,
amikor bal lábbal kelek fel, és amikor morcos vagyok.
Még néha posztot is írok ilyen hangulatban, ami persze
utána átjön az olvasó számára. De nem lenne egészséges
minden cselekedetemet a veganizmus megítéléséhez
igazítani és annak a tükrében nézni. Ettől ugyanúgy
vegán döntéseket hozok minden helyzetben. Nem fogok
tejet vagy húst venni, mert éppen ahhoz van kedvem, de
ki merem élvezni az életet, akkor is, ha közben tudom,
hogy az állatok milyen szenvedéseken mennek keresztül
ebben a pillanatban is. Meg merem mutatni az bánatomat
és a rossz napjaimat, akkor is, ha közben az ismerőseim
ezt a veganizmus egészével és a vegán mozgalommal
mossák össze. Ez régen nem így volt egyébként. De meg
tanultam, hogy nem szabad magunkat a veganizmus
jegyében gyötörni, mert az állatoknak nem segítünk vele.
Ráadásul, ha nem fenntartható az életmódod és/vagy az
aktivizmusod, hosszú távon többet ártasz, mint használsz,
magadnak és az ügynek egyaránt. A mozgalomnak
boldog, lendületes és kiegyensúlyozott aktivistákra van
szüksége, nem besavanyodott, kiégett vegánokra. A ki-
égés meglátszódik majd azon is, ahogy a nem vegánok-
kal beszélsz, ami igen fontos része az aktivizmusnak.

   Hogyan kommunikálj a veganizmusról?

  Nagyon sokszor láttam már, hogy a vegánok úgy
kommunikáltak, ahogy nem kellett volna, ezzel pedig
kontraproduktív lett az aktivizmusuk. Erről korábban
sokat írtam már, de most pár tippel kiegészíteném:
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Mindig maradj tárgyilagos, tényszerű és logikus!
Ne érvelj a hiteddel! Lehet, hogy neked jó lett a
rezgésed, vagy a Biblia alapján lehet a veganizmus
mellett érvelni, de ha a másik nem ezekben hisz, akkor
elhitelteleníted az életmód mellett szóló objektív
tényeket. (Kivéve, ha egy spirituális csoportban vagy
keresztény klubban beszéltek erről, stb.)
Éppen ezért igazítsd a mondandód a közönségedhez:
más érvekkel tudsz meggyőzni valakit egy környezet-
tudatos csoportban, illetve más érvekkel kell az
állatvédők felé nyitni!
Kerüld az érvelési hibákat!
Ne személyeskedj, sose támadd más személyét sza-
vakkal vagy tettekkel ("állatkínzó húsevő"), ha
véleményt mondasz, akkor is csak a cselekedetet
minősítsd, de lehetőleg még azt sem!
Próbálj kérdéseket megfogalmazni, és úgy rávezetni
az illetőt az igazságra!

   Hogyan kommunikálj, ha bántanak?

   Vegánként sokszor kapunk számunkra bántó megjegy-
zéseket akkor is, ha mi nem is mondunk semmit. Amíg
nem otthonról dolgoztam, hanem bejártam a korábbi
munkahelyekre, rendszeresen előfordult (kivétel a multi
környezetben), hogy én csak leültem enni a kis ebédemet,
mindenki más meg rögtön jött az oroszlánokkal,
ősemberekkel - vagy néha rosszabbakkal. Előfordult az is,
hogy szándékosan állatkínzós, disznóvágós és hasonló
történetekkel stresszeltek egész ebéd alatt.
  Ennek részben az is az oka, hogy az emberek több-
ségében nem szeretik a vegánokat. Lehet, hogy
kollégaként kedvelnek téged, de amikor asztalhoz ültök,
akkor is "a vegán" leszel, ha egy szót sem szólsz, csak
tudják rólad, hogy mást hoztál enni, mint ők. Ennek egy
nagyon egyszerű oka van: a saját lelkiismeretük.  
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   A legtöbb ember jónak tartja magát, úgy gondolja, hogy
ahogyan ő él, az helyes. Emellett a többség azt gondolja,
hogy ő nem árt feleslegesen, ő szereti és tiszteli a Földet
és az állatokat - amikor pedig szembesül vele, hogy
többet is lehetne tenni, és kevesebbet is lehetne ártani, a
lelkiismerete megszólal, és el kell távolodnia a valóságtól:
többek között támadással teheti ezt meg, vagy a hús
imádatát szándékosan felnagyítva, esetleg a brutalitást
eltúlozva, azt szinte már "komikusnak" beállítva, hogy
bizonyítsa, ez úgy normális, ahogy ő él.
  Tehát akkor, amikor egy nem vegán asztalhoz ül egy
vegánnal, nagyon sokszor a lelkiismeretével ebédel. És ez
egy nagyon nehéz dolog, hiszen egyrészt látja, hogy
máshogy is lehetne élni, van másik opció és összhangba
hozhatná a tetteit az önmagáról alkotott képével
(kognitív disszonancia), másrészt egy több évtizedes
hiedelemrendszert kellene ehhez leépítenie és egy olyan
életmódot feladnia, amihez érzelmileg kötődik.
    Mert az ember az ételekhez érzelmileg kötődik. Megvan
a karácsonyi menü, hogy mi a kedvenc születésnapi
tortánk, hogy milyen íze van a húsvétnak, a nyári hekkes
strandbüfé illata, stb - és ha azt hisszük, hogy ezeket fel
kell adni, akkor túl nagy árnak érezzük azt, hogy
változtassunk. Továbbá a karnizmus hitrendszere egészen
gyermekkorunk óta uralja a nézeteinket, és rengeteg
további hiedelem, gondolat és tényleges vagy téves
információ épült rá. Képzeljünk el egy téglafalat, aminek
az alsó sora a karnizmus és a fajizmus alapjai, és erre
életünk során sok minden rárakódott. Ahhoz, hogy az alsó
sort lebontsuk, az egész falat le kell rombolni. Ez rengeteg
munkával, újraértékeléssel, önismereti feladattal és
nehézséggel jár, még akkor is, ha szembesülünk ennek a
létjogosultságával. Ehhez képest mennyivel egyszerűbb
belekötni abba, aki a hiedelmemmel ellentétes dolgot állít,
azzal ellentétes módon él: biztos ő a hülye, az nem lehet,
hogy mi egész életünkben rossz döntéseket hoztunk.
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   Hogy mit tehetsz ilyenkor? Elsőként maradj higgadt és
tárgyilagos. Tényeket mondj, és ne a meggyőződéseidet.
Nyugodtan jelezd a másiknak, hogy nem viselkedik
kellően illedelmesen és udvariasan, hogy nem tartja a
munkahelyi/családi/baráti stílust, amit elvársz az adott
személytől abban az adott helyzetben. Merd jelezni, ha
valami nem tetszik neked! És tudd: ez nem ellened szól, a
saját lelkiismeretükkel küzdenek ilyenkor! De termé-
szetesen ez nem törvényszerű, nagyon sok múlik a másik
személy mentalitásán, önismeretén, illetve az érzelmi- és
értelmi intelligenciáján is.
  De ne ijedj meg, rengeteg pozitív csalódás is érni fog:
emberek érdeklődve kérdeznek majd, szeretnék megis-
merni az életmódodat, kevesebb húst esznek majd a
hatásodra, esetleg követik a példádat és ők is vegánok
lesznek!

   Élvezd az életmódot és segíts másoknak!

   Ezek után nem is maradt más hátra, mint megszokni a
sok újdonságot, élvezni az új életmódod, és segíteni az
újonnan vegánná válókat a saját tapasztalataiddal.
Támogassuk egymást, osszuk meg a tudásunkat, 
 receptjeinket, forrásainkat! Legyünk egy kedves, építő
közösség, akik segítenek egymásnak, és mindent
megtesznek azért, hogy az állatok élete, sorsa jobbra
forduljon!
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Az egyik leghasznosabb táplálkozásra, egészségre fókuszáló oldal és
applikáció - olyasmi, mint a kalóriabázis, viszont sokkal nagyobb
adatbázissal, pontosabb tápanyagadatokkal és véleményem szerint
felhasználóbarátabb felülettel. Jelöli az esszenciális aminosavak
bevitelét - és személyre is szabható benne jó pár adat, illetve a
megjelenés is. Hátránya, hogy sajnos csak angol nyelven érhető el.

CRONOMETER
WEBOLDAL: WWW.CRONOMETER.COM
APP: ANDROID, IPHONE

HAPPYCOW
 WEBOLDAL: WWW.HAPPYCOW.NET

APP: ANDROID, IPHONE

A HappyCow az egyik leghasznosabb alkalmazás, amit vegánként
letölthetsz a telefonodra: a tartózkodási helyed közelében lévő

vegán vagy vegán opciós vendéglátó egységeket listázza és
mutatja a térképen. Itthon is hasznos lehet, de külföldi utakra

szinte elengedhetetlen útmutató. A hozzáférés ingyenes a
felhasználók számára, akik hozzáadhatnak helyeket, képeket

tölthetnek fel, és pontozhatnak, illetve véleményezhetnek is...

Ugyan én nem szoktam inni, sokak számára hasznos lesz ez az
ajánlás: akármilyen hihetetlen, nem minden alkohol vegán, és itt
nem csak a tejes, tejszínes likőrökre gondolok. Több sör, bor és
egyéb alkoholos ital is tartalmaz állati eredetű összetevőt. Ez az
alkalmazás pedig segít abban, hogy biztosan vegán alternatívát találj!

BEVEG
WEBOLDAL: WWW.BEVEG.COM
APP: ANDROID, IPHONE

VEGAN ADDITIVES
 WEBOLDAL: NINCS

APP: ANDROID

Egyik kedvenc alkalmazásom, ami segít eligazodni az E-számok és
összetevők útvesztőjében: beírod a keresett összetevőt (sajnos

csak angolul működik) vagy a kérdéses E-számot, az alkalmazás
pedig jelöli neked, hogy az vegán, nem vegán vagy esetleg

bármelyik lehet. Felgyorsítja a vásárlást és az összetételbővítést,
még akkor is, ha gyakorlott vagy benne, mint én vagyok.  

https://www.beveg.com/


www.fullhair.hu

500 FT ÉRTÉKŰ KUPONKÓD:
ANITA500

A FULL HAIR samponozó fejmasszírozó kefe használatával

nemcsak alaposabban tisztíthatod meg a hajad, de a

masszírozó mozdulatoknak köszönhetően stimulálhatod

a fejbőröd vérkeringését, mely pozitív hatással van a

hajhullás elleni védekezésben, serkentő hatással lehet a

hajnövekedésre! Ismerkedj meg a Full Hair samponozó

fejmasszírozó kefe jótékony hatásaival! Ezzel a kézreálló

hatékony kis eszközzel rengeteget segíthetsz a fejbőröd

és hajhagymáid állapotán.

https://www.fullhair.hu/product/samponozo-fejmasszirozo-kefe/
https://www.fullhair.hu/
https://www.fullhair.hu/


www.virtualis-asszisztensed.hu

http://www.virtualis-asszisztensed.hu/
http://www.virtualis-asszisztensed.hu/


A KÖVETKEZŐ INGYENES 
E-KÖNYVEM ELŐRENDELHETŐ:

ÁLLATKÍSÉRLET-MENTES
SZÉPSÉGÁPOLÁS

www.cruelty-free-beauty.hu

https://www.cruelty-free-beauty.hu/p/allatkiserlet-mentes-szepsegapolas-egyszeru-utmutato-elorendeles/


Az elhatározástól a megvalósításig

Juhász Anita Diána

"Egy könyv, ami a szerző saját
tapasztalatán keresztül tudományos

tényekkel alátámasztva segít megérteni a
veganizmus lényegét. Motivál a váltásra
és gyakorlati tanácsokkal, tippekkel lát

el, hogy minél könnyebben és minél
zökkenőmentesebben életmódot válthass.

Nem csak bevezet egy eddigitől eltérő 
 életmódba, de abban is segít, hogy tartós

változást érj el." 


