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Pierwsze kroki w świecie dań roślinnych



WITAMY!
Jeśli to czytasz, to prawdopodobnie znaczy, że robisz pierw-
szy krok, żeby zmienić świat. Myślisz, że brzmi to patetycz-
nie? Naprawdę tak jest. Przejście na dietę roślinną nie tylko 
pozwala uniknąć śmierci niezliczonej liczby zwierząt, ale jest 
również najlepszym sposobem ochrony środowiska. Poza 
tym - i to niezwykle ważne - będziesz się czuć i wyglądać le-
piej niż kiedykolwiek wcześniej.

Popatrz dookoła. Coraz więcej osób, począwszy od Twoich 
znajomych, poprzez sportowców i aktorów, na politykach 
kończąc, zaczyna dostrzegać niezwykłe korzyści płynące z po-
żywienia opartego wyłącznie na roślinach. Czy to ze wzglę-
dów etycznych, czy dla własnego zdrowia, ludzie ci widzą, że 
proste wybory mogą przekształcić się w wielką zmianę, jeśli 
tylko wartości przełożą się na działanie. 

Czasy się zmieniają, ale my wszyscy już teraz możemy prze-
myśleć, przedefiniować i przebudować świat na lepsze. Już 
czas, żebyśmy żyli zgodnie z naszymi wartościami, żebyśmy 
szanowali i okazywali współczucie wszystkim żyjącym isto-
tom. Już czas, żebyśmy czuli się dobrze z tym, kim jesteśmy, 
jak żyjemy i co jemy.

A teraz najważniejsze: to naprawdę proste. Z tym miniporad-
nikiem łatwiej będzie Ci przejść na odżywanie oparte na rośli-
nach, zachowując zdrowie i ciesząc się nowymi smakami.

Zachęcamy Cię też do odwiedzenia naszej strony www.wega-
nizmteraz.pl, na której znajdziesz ciekawe przepisy, porady 
oraz informacje na temat zwierząt.

Życzymy powodzenia,

Twoi przyjaciele z Otwartych Klatek

Zdjęcie na okładce: Anna Maria Biniecka

rutynę. Dzięki prostym 
poradom z naszego 
przewodnika łatwo 
będzie Ci odkryć swój 
własny, niezwykły sposób 
odżywiania.

swoje ciało. Jesteś tym, 
co jesz. Zdrowy, oparty na 
roślinach sposób odżywiania 
to najlepsza droga, aby 
nakarmić swoje ciało i umysł 
i poczuć się lepiej.

na nowy smak. Przygotuj 
się na wspaniałą przygodę 
pełną kuszących smaków 
i kolorów. 

przełam przemień przestaw się

perfekcjonizmem. Nie 
chodzi o to, żeby być 
idealnym. Chodzi o to, 
żeby robić wszystko, 
co można, aby uczynić  
świat lepszym miejscem.

nie przejmuj się
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KILKA SŁÓW OD OTWARTYCH KLATEK
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Bądźmy szczerzy: życie zwierząt na współczesnych 
fermach przemysłowych jest nie do pozazdroszczenia. 
Zapomnij o sielankowym obrazie wsi z książek dla dzie-
ci. Prawda jest taka, że od kilkudziesięciu lat hodowla 
zwierząt wygląda zupełnie inaczej.

Tylko w Polsce na fermach przemysłowych rocznie ro-
dzi się i umiera 900 milionów zwierząt, zamkniętych 
w budynkach bez okien, jałowych boksach i brudnych 
drucianych klatkach. Większość z nich jest okaleczana 
bez znieczulenia i pozbawiona opieki weterynaryjnej. 
Ostatecznie wszystkie kończą w rzeźni. Prawo chroni je 
w minimalnym stopniu albo wcale. Najkrócej mówiąc: 
ich życie to piekło, którego nikt nie życzyłby nawet naj-
gorszemu wrogowi.

Więcej o tym, w jakich warunkach hodowane są zwie-
rzęta, przeczytasz na stronie: 
www.weganizmteraz.pl/zwierzeta

CZY WIESZ, CO JESZ? CZY „EKOLOGICZNE” 
MIĘSO JEST 
W PORZĄDKU? 

HISTORIA BORUTKI

Zdecydowanie nie. Być może znikoma liczba zwierząt hodo-
wanych w małych gospodarstwach jest traktowana nieco 
lepiej, jednak wiele z nich wciąż jest oddzielanych od swo-
ich rodzin i  okaleczanych bez znieczulenia. No i ich śmierć 
jest zawsze taka sama: krwawa, pełna przemocy i zupełnie 
niepotrzebna.

A co z jajkami z wolnego wybiegu?

Prawie wszystko jest lepsze od koszmaru hodowli przemy-
słowej, ale niestety jajka od kur z wolnego wybiegu nie są 
wolne od okrucieństwa. Kury, od których pozyskuje się takie 
jajka, zazwyczaj są stłoczone w ogromnych halach, obcina 
się im dzioby i zabija je, gdy zaczynają produkować mniej 
jajek. Pozostaje też kwestia kurcząt płci męskiej: tak samo 
jak w hodowli klatkowej, nie mają one żadnej wartości i zabi-
ja się je bezpośrednio po wykluciu.

Historia krowy Borutki to opowieść o ucieczce przed śmier-
cią, o strachu i nieufności i powolnym oswajaniu się z czło-
wiekiem. Borutka uciekła z rzeźni, w której miała zostać 
zabita. Na szczęście dzięki pomocy wielu osób udało się ją 
uratować. Mieszka teraz w Przystani Ocalenie, jednak po-
czątki jej wolności były trudne. 

Przerażona i zestresowana Borutka przyjechała do Przysta-
ni późną nocą. Wypuszczona została na jedno z pastwisk, 
aby mogła swobodnie chodzić i przyzwyczaić się do nowego 
miejsca. Noc była bardzo ciepła, więc została tam do rana. 
Przeniosła się jednak w najdalszy kąt pastwiska, aby mieć jak 
najmniej kontaktu z człowiekiem - gdy opiekunowie podcho-
dzili do niej z wodą, wstawała i uciekała. 

Później na to samo pastwisko wypuszczone zostały dwie inne krowy, co od razu poprawiło humor Borutce - podeszła do nich, 
lizała je, przytulała się. Od tej pory chodziła po pastwisku razem z nimi. Wieczorem udało się zaprowadzić ją do przygotowa-
nego wcześniej boksu. Przez prawie dwa tygodnie nie wychodziła stamtąd, w swoim boksie czuła się bezpiecznie. Ze względu 
na ogromny stres miała problemy oddechowe, nie chciała jeść, dużo leżała. Była cały czas pod opieką weterynarza. Drzwi 
zostawały otwarte, po jakimś czasie więc Borutka zaczęła zwiedzać otoczenie, jednak zawsze na widok człowieka uciekała 
do swojego boksu. Szczególnie bała się osób w białych albo jasnych ubraniach, wtedy chowała się za swoimi przyjaciółkami. 
Trzeba było dużo cierpliwości i czasu, aby zapomniała o tym, co ją spotkało i zaufała ludziom.

MYŚL O ZWIERZĘTACH
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ŻYJ LŻEJ
Otyłość to nie tylko kwestia wyglądu, ma ona związek 
z wieloma poważnymi problemami, takimi jak: cukrzyca, 
choroby serca i udary. Jest już udowodnione, że będąc na 
diecie roślinnej, zmniejszasz ryzyko otyłości, a tym samym 
wymienionych wyżej chorób. 

Ministerstwo Zdrowia wydało oświadczenie, zgodnie 
z  którym odpowiednio skomponowana dieta wegetariańska 
jest dobra na każdym etapie życia. Dodatkowo liczne bada-
nia potwierdzają, że unikanie produktów odzwierzęcych poz-
wala zachować szczuplejszą sylwetkę w porównaniu z oso-
bami, które spożywają takie produkty.

Nigdy nie przepadałem za sportem. W szko-
le byłem w grupie tych chłopaków, których 
niechętnie wybierało się do drużyny. Rów-
nocześnie zaczęły pojawiać się problemy 
ze zdrowiem – miałem duszności, bardzo 
szybko się męczyłem. Z powodu nadwagi 
coraz bardziej zaczął mi też dokuczać ból 
w stawach. Pod koniec szkoły średniej ast-
ma rozwinęła się tak bardzo, że budziłem 
się w środku w nocy, nie mogąc złapać tchu. 
Do tego doszły częste krwotoki z nosa.

Na studiach zdecydowałem się przejść na 
weganizm. Parę tygodni później zacząłem 

biegać i natychmiast zauważyłem, że robię ogromne postępy 
i bardzo szybko regeneruję siły. 

W czasie trzech miesięcy od przejścia na weganizm ustały dusz-
ności i krwotoki, mogłem odstawić wszystkie lekarstwa. W ciągu 
tylko jednego roku wziąłem udział w wielu biegach, ukończyłem 
też Bieg Rzeźnika – najtrudniejszy polski ultramaraton.

Minęło już 6 lat od kiedy przeszedłem na weganizm. Bieganie 
stało się dla mnie bardzo ważną częścią życia. A jak sobie przy-
pomnę, że kiedyś nie mogłem przebiec 400 metrów - to nasuwa 
się mi tylko jedna myśl – wszystko w Twoich rękach!

PRZEMIANA
HISTORIA PIOTRKA HISTORIA IZY

Cierpiałam na zaburzenia hor-
monalne i insulinooporność. 
Normy przekroczone były ponad 
700-krotnie, ale sama dopuści-
łam do takiego stanu, nie dbając 
o to, co jem. Pomimo brania le-
ków mój stan się nie poprawiał, 
a wręcz czułam się coraz gorzej. 
Byłam strasznie chuda, miałam 
anemię, a mój organizm nie 
mógł przyzwyczaić się do kolej-
nych leków. Nie miałam ochoty 
na kontakty z ludźmi, w końcu 
wpadłam w depresję. 

Miałam tego dość, dlatego zaczęłam szukać innych rozwiązań. Po-
stanowiłam przede wszystkim zmienić sposób odżywiania i myśle-
nie o jedzeniu. Tematyka zwierząt zawsze była mi bliska i po obej-
rzeniu filmu Yourofsky’ego zostałam weganką. Moja dieta stała się 
urozmaicona, poznałam nowe smaki i produkty.

Efekt? Nareszcie czuję się zdrowa i pełna energii. Nie boję się wy-
chodzić z domu, czuję, że odzyskałam moje życie. Zaczęłam też 
uprawiać sport. A co ważne – jedyne tabletki, jakie teraz biorę to 
witamina B12!

Nie zapominaj – grunt to zdrowie. Najczęstszą przyczyną 
śmierci w Polsce nie są wypadki samochodowe czy nowo-
twory, ale choroby serca – bezlitosny zabójca, bezpośred-
nio związany z tym, co kładziemy na talerzu. Przeczytaj 
tę stronę, jakby zależało od tego Twoje życie. Bo zależy.

GRUNT TO ZDROWIE
ŻYJ ZDROWO

DOBRE DECYZJE PIERWSZE KROKI



ZAPOMNIJ O CUKRZYCYZAWAŁ SERCA
Cukrzyca typu 2 to nie żart. Może prowadzić do poważ-
nych chorób serca, udarów, uszkodzenia nerek, a także in-
nych problemów zdrowotnych kończących się amputacją 
kończyn. Co możesz zrobić, aby zapobiec cukrzycy typu 2? 

Zastosować dietę roślinną! Osoby, które nie jedzą pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego, zmniejszają ryzyko 
zachorowania na cukrzycę o ponad 60% w porównaniu 
do osób na tzw. tradycyjnej diecie.

Każdy z nas chce pomóc planecie. Ale jak? Odpowiedź 
pojawia się przed Tobą kilka razy dziennie. Przechodząc 
na dietę opartą na roślinach, zapobiegasz globalnemu 
ociepleniu, niszczeniu lasów deszczowych, a także 
oszczędzasz zasoby naturalne. Tak naprawdę hodowla 
zwierząt na pożywienie jest źródłem większej ilości gazów 
cieplarnianych niż ich cała emisja z samochodów, samolotów 
i innych środków transportu. Najlepszym sposobem na bycie 
ekologicznym jest zazielenienie swojego talerza. 

Zazieleń swoją dietę

Przyczyną prawie połowy zgonów w Polsce są choroby 
układu krążenia. Można im jednak zapobiegać poprzez 
przejście na dietę roślinną. Taki sposób odżywiania 
zmniejsza ryzyko chorób serca aż o 30%!

Produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego zawierają 
dużo cholesterolu, który powoduje zatykanie tętnic. Nato-
miast produkty roślinne nie zawierają go w ogóle i odzna-
czają się niską zawartością tłuszczów nasyconych. 

Hodowla zwierząt na pożywienie 
(włączając w to wykorzystanie 
ziemi na pastwiska i uprawę 
roślin na pasze) wykorzystuje 30% 
powierzchni lądów.

Jedzenie wolne od 
mięsa, nabiału i jajek 
zmniejsza emisję 
dwutlenku węgla o 50% 
bardziej niż używanie 
samochodu z napędem 
hybrydowym. 

W Polsce ok. 65% wyhodowanych zbóż 
przeznaczanych jest na pasze dla zwierząt. 
Wyobraź sobie, ile ludzi można by tym 
bezpośrednio nakarmić.

Aby wyprodukować 1 kg białka zwierzęcego, potrzeba 
12 razy więcej ziemi, 13 razy więcej paliw i 15 razy więcej 
wody niż wyprodukowanie 1 kg białka roślinnego.

Prawie 80% wylesionego 
obszaru Puszczy 
Amazońskiej przeznaczono 
na pastwiska dla 
zwierząt i uprawę soi 
wykorzystywanej na 
pasze.

30%

65%

50% 
80%

1 kg soi

GRUNT TO ZDROWIE
ZAZIELEŃ SWOJĄ DIETĘ

1 kg mięsa
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Strączki 
i  produkty 

sojowe
≥ 3 porcje

Nasiona  
i orzechy
1-2 porcji

Warzywa
≥ 4 porcje

Zboża 
i  warzywa 
skrobiowe
≥ 5 porcji

Owoce
≥ 2 porcje

Dlaczego? Owoce nawadniają nasz organizm i są niezastąpionym źródłem błonnika, który ułatwia trawienie oraz zapobiega 
powstawaniu chorób serca. Ponadto owoce zawierają duże ilości przeciwutleniaczy oraz potasu, istotnego do zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania wszystkich organów.

Ile? Co najmniej 2 porcje dziennie

Najlepsze źródła: jabłka, pomarańcze, jagody, 
truskawki, banany

Jedna porcja to: 1 średniej wielkości owoc, 1 szklanka 
pokrojonych owoców

Nasza rada: rozpocznij dobrze dzień, wypijając szklankę 
owocowego koktajlu.

O
w
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Dlaczego? Warzywa to niewątpliwie najzdrowsze pożywienie na całej kuli ziemskiej. Są ważnym źródłem beta-karotenu, który 
w organizmie jest  przekształcany w witaminę A odpowiedzialną za dobry wzrok i system odpornościowy. Warzywa to także 
doskonałe źródło witaminy C, która przyczynia się do powstawania kolagenu, białka korzystnie wpływającego na kondycję skóry, 
stawów oraz kości. Fitochemikalia zawarte w warzywach pomagają zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka.

Ile? Co najmniej 4 porcje dziennie

Najlepsze źródła:  jarmuż, brokuły, szpinak, papryka, 
kapusta, buraki, marchew, pomidory

Jedna porcja to: pół szklanki warzyw gotowanych, 1 szklanka 
surowych bądź pół szklanki soku warzywnego 

Nasza rada: warzywa to cała tęcza intensywnych kolorów. 
Pamiętaj o nich codziennie!
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Dlaczego? Nasiona i orzechy są bogate w białko i żelazo, a także cynk, który wzmacnia naszą odporność. Kwasy tłuszczowe 
omega-3 zawarte w orzechach włoskich, siemieniu lnianym oraz nasionach chia (szałwii hiszpańskiej) odpowiadają za właściwą 
pracę mózgu.

Ile? 1-2 porcji dziennie

Jedna porcja to: ¼ szklanki orzechów, 2 łyżki nasion, 
1 łyżka masła z nasion lub orzechów

Najlepsze źródła: pestki dyni, masło orzechowe, pasta z sezamu 
- tahini, siemię lniane, orzechy włoskie, migdały

Nasza rada: aby nadać sałatce bardziej kremową konsystencję, 
dodaj do niej pastę tahini. W ciągu dnia pożywną przekąską 
będzie garść migdałów.
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POZNAJ  PODSTAWY
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Zapewnij sobie codzienną dawkę 
zdrowych tłuszczów, jedząc orzechy, 
nasiona czy awokado. Pamiętaj też 
o kwasach omega 3, które znajdziesz 
w siemieniu lnianym, nasionach konopi 
i orzechach laskowych. Inne tłuszcze, 
takie jak majonez roślinny, margaryna czy 
oleje, ograniczaj do 1-2 porcji dziennie.

Jest odpowiedzialna za kondycję kości 
i chroni przed wieloma chorobami. 
Twój organizm może sam syntetyzować 
witaminę D pod wpływem promieni 
słonecznych, jednak w naszej szerokości 
geograficznej jest ich zwyczajnie zbyt 
mało. Przyjmuj witaminę D z żywnością 
fortyfikowaną lub suplementami. 

Jest produkowana głównie przez 
bakterie żyjące w układzie pokarmowym 
zwierząt. Nie znajdziesz jej w roślinach, 
dlatego pamiętaj o suplementacji. 
Niektóre produkty, np. mleko sojowe, 
są wzbogacane witaminą B12. Najłatwiej 
jednak będzie zaopatrzyć się w suplement 
w tabletkach i zażywać go regularnie.

TŁUSZCZE WITAMINA
D

WITAMINA
B12

Dlaczego? Rośliny strączkowe i produkty sojowe to doskonałe źródło białka, podstawowego składnika budulcowego, którego 
organizm potrzebuje do wzrostu, funkcjonowania i odbudowy komórek. Wiele z tych produktów jest także bogatych w wapń, 
dzięki któremu kości są silne i zdrowe, oraz w żelazo, główny składnik hemoglobiny zawartej w czerwonych krwinkach, 
odpowiedzialnej za transport tlenu z płuc do reszty naszego ciała. 

Ile? Co najmniej 3 porcje dziennie

Najlepsze źródła: fasola, soczewica, groch, tofu, 
tempeh

Jedna porcja to: pół szklanki ugotowanej fasoli, pół szklanki 
tofu lub tempehu, 1 szklanka mleka sojowego

Nasza rada: upewnij się, że tofu, które kupujesz jest wzbogacone 
w wapń, dzięki czemu dostarczysz go organizmowi razem 
z solidną porcją białka.
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Dlaczego? Zboża to cenne źródło nie tylko błonnika i żelaza, ale także białka. Są bogate w witaminy z grupy B, które dbają 
o prawidłowy metabolizm oraz właściwe działanie układu nerwowego.

Ile? Co najmniej 5 porcji dziennie

Najlepsze źródła: brązowy ryż, makaron razowy, płatki 
owsiane, kasze, np. pęczak czy jaglana 

Jedna porcja to: pół szklanki ugotowanego ryżu, makaronu 
czy kaszy, ⅓ szklanki płatków owsianych, 1 kromka chleba 
razowego

Nasza rada: aby nadać sałatce smaku oraz objętości, spróbuj 
dorzucić odrobinę komosy ryżowej.
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na fermach przemysłowych. Barwna obsada złożona ze 
świnek, indyków, krów i wielu innych zwierząt pokaże mło-
dym czytelnikom, że naprawdę nie warto jeść zwierząt.

Dla sportowców – na polskim 
rynku pojawiło się już kilka ksią-
żek ukazujących korzyści, jakie 
sportowcy mogą odnieść ze sto-
sowania diety roślinnej. W „Jedz 
i biegaj” Scott Jurek opowiada 
o przejściu na weganizm oraz 
swoich sukcesach w ultramara-
tonach. Ta historia obala stereo-
typowe poglądy na temat tego, 
co powinien jeść sportowiec my-
ślący o dobrych wynikach.

Dla dbających o zdrowie – takie osoby 
z pewnością zainteresują „Nowoczesne 
zasady odżywiania w praktyce”, czyli 
zbiór pomysłów na smaczne i zdrowe 

potrawy bazujące na najnowszych danych z zakresu medy-
cyny i dietetyki. Dzięki tej książce przekonasz się, że zdro-
we odżywianie wcale nie jest wyrzeczeniem, a dania roślin-
ne to kulinarna rozkosz dla każdego! To po prostu bukiet 
pysznych i łatwych w przygotowaniu potraw roślinnych. 
Książka ta jest idealnym przepisem dla osób, które cenią 

dobry smak i dbają o swoje zdrowie.  

Dla dzieci – „Dlatego nie jemy zwie-
rząt” to pierwsza książka dla dzieci, 
która ze szczerością i współczuciem 
przygląda się życiu i niedoli zwierząt 

COŚ DLA KAŻDEGO 
Młodszy czy starszy, atleta czy wielbiciel siedzenia na kanapie - dieta roślinna zapewni każdemu odpo-
wiednią dawkę energii i składników odżywczych. Tym, którzy chcą się dowiedzieć więcej o zwierzętach 
oraz komponowaniu diety roślinnej, polecamy coraz liczniej pojawiające się tytuły.

POZNAJ  PODSTAWY
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Kasza jaglana: bogate źródło 
przeciwutleniaczy, witamin 
z grupy B, żelaza i lecytyny, która 
reguluje poziom cholesterolu. 
Poprawia stan kości, a także 
kondycję włosów i paznokci. 
Jest sycąca, ale lekkostrawna 
i nie powoduje wzdęć. Świetnie 
smakuje zarówno na słodko, jak 
i na ostro.

Migdały: bomba witaminowa, 
zdrowe tłuszcze i błonnik 
w jednym, czyli doskonała, sycąca 
przekąska. Dodawaj je do owsianki, 
ciast, deserów albo po prostu 
przegryzaj, kiedy tylko masz 
ochotę.

Awokado: zawiera duże ilości 
witamin, minerałów, zdrowych 
tłuszczów, a także więcej 
potasu niż banany. Pokrojone 
w plasterki to świetny dodatek 
do tortilli z fasolą czy kanapek, 
a zmiksowane z czosnkiem 
będzie smaczną pastą nie tylko 
do chleba.

Jarmuż: to warzywo 
o ciemnozielonych liściach 
przypominające kapustę 
to naturalne bogactwo witamin 
i wapnia, które chroni nas 
dodatkowo przed nowotworami. 
Zarówno ugotowany, jak i  surowy, 
jest smaczny i bardzo zdrowy.

Siemię lniane: kopalnia kwasów 
omega-3 oraz przeciwutleniaczy. 
Zmielone w młynku dodawaj 
do wypieków, koktajli czy sałatek.

Soczewica: niezwykle bogate 
źródło białka, które pomaga 
w obniżaniu cholesterolu i dostarcza 
dużo błonnika oraz witaminy B1. 
Ulepisz z niej pyszne kotlety, a zupy 
z jej dodatkiem będą bardziej 
sycące.

Gotowi na odkrycie najbardziej odżywczych pokarmów na Ziemi?  
Te roślinne superprodukty dodadzą energii, zadbają o sylwetkę, 
a także pomogą uchronić przed nowotworami.

SUPERPOKARMY
SUPERPOKARMY

Buraki: pobudzają krążenie, a dzięki zawartym w nich 
azotanom poprawiają osiągnięcia sportowe. Pamiętaj,  
by – oprócz barszczu – dodawać je także do sałatek.

DOBRE DECYZJE PIERWSZE KROKI



Z CZYM TO SIĘ JE?

Czosnek: posiada niezwykłe właściwości lecznicze. 
Zawiera allicynę, organiczny związek chemiczny, 
który zwalcza infekcje. Jak dowodzą badania, 
regularne jego spożywanie może zmniejszać ryzyko 
niektórych nowotworów.

Dynia: bogactwo beta-karotenu. Dzięki zawartości 
potasu pomaga regulować ciśnienie krwi, a także 
wzmacnia układ odpornościowy, chroni serce oraz 
oczy i opóźnia procesy starzenia. Wykorzystasz ją 
na tysiąc sposobów!

Jagody: prawdziwy dar natury - 
mają mnóstwo witamin, m.in. C i E, 

błonnika oraz kwasu foliowego 
i wspomagają przemianę materii. A do 

tego są przepyszne – nie może ich 
zabraknąć w Twojej kuchni.

Karob znany też jako chlebek świętojański. Jego strączki, stosowane od wieków również jako lekarstwo, 
to bogactwo białka, węglowodanów, magnezu, żelaza, witamin i soli mineralnych. Karob jest naturalnie 
słodki, więc może zastąpić kakao czy czekoladę.

Tofu to wszechstronny, szeroko stosowany zamiennik mięsa i jajek produkowany na bazie ziaren soi. 
Przy wysokiej zawartości białka zawiera jednocześnie niewiele tłuszczu, dzięki czemu nie może go 
zabraknąć w żadnej zdrowej diecie. Znajdziesz je w każdym większym supermarkecie.

Tempeh, podobnie jak tofu, wytwarzany jest z ziaren soi. To pełnowartościowy produkt znajdujący 
wiele zastosowań kulinarnych, który świetnie zastąpi każde mięso. Najłatwiej znajdziesz go w sklepach 
internetowych.

Seitan wytwarzany jest z mąki pszennej, a odpowiednio przyrządzony smakiem i zapachem do złudzenia 
przypomina mięso. Jest bogatym źródłem białka, które z powodzeniem zastąpi białko zwierzęce. 
Znajdziesz go w sklepach internetowych, ale możesz się też pokusić o samodzielne zrobienie.

SUPERPOKARMY

Morele suszone: już parę sztuk 
zaspokoi dzienne zapotrzebowanie 
na beta-karoten, z którego nasz 
organizm wytwarza witaminę A. 
Morele są bogate m.in. w potas, 
żelazo, magnez i wapń. Działają też 
przeciwzapalnie, a zawarte w nich 
przeciwutleniacze poprawiają 
wygląd skóry.

SUPERPOKARMY
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To, co jest naprawdę świetne w Twoim nowym sposobie odżywiania wynikającym 
ze współczucia i szacunku dla zwierząt jest to, że możesz znaleźć mnóstwo roślinnych 
zamienników, które smakują tak samo dobrze. A może nawet lepiej! Mamy dla Ciebie 
kilka propozycji, ale zachęcamy do dalszego poszukiwania i eksperymentowania, 
żeby znaleźć ulubione smaki.

Świetna alternatywa 
dla tradycyjnych wędlin 
i to bez cholesterolu. 
Dostępne rodzaje: o smaku 
szynkowym, drobiowym, 
wędzonego salami, 
z suszonymi śliwkami, 
z żurawinami.

Świetne na śniadanie i w podróży. 
Na sklepowych półkach bez 
problemu znajdziesz szeroki 
wybór past i pasztetów roślinnych 
czy też hummusu, czyli pasty 
z ciecierzycy. Szczególnie 
polecamy paprykarz, pycha!

Wędliny

Pasty do chleba

Pulpety, sznycelki czy steki - możesz 
cieszyć się lubianymi smakami, teraz 
w 100% roślinnej wersji.

Dania obiadowe 

Pożywne i zdrowe zupy kremy 
w ciekawych połączeniach. 
Do wyboru: marchewka z kolendrą, 
buraczki z tymiankiem, groszek 
z miętą, pomidory z bazylią.

Zupy

ZMIEŃ, ZASMAKUJ,  
ZAKOCHAJ SIĘ

BEZ
CHOLESTEROLU

O te parówki sojowe proszą 
nawet znajomi z zagranicy. 
Dostępne rodzaje: 
śniadaniowe, classic, 
wędzone i chili. Idealne 
na śniadanie  
i do hot dogów.

Parówki

KUPUJ  ROŚLINNIE
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Zostaw krowie mleko 
cielętom. Od wyboru 
mlek roślinnych może 
zakręcić się w głowie 
- sojowe, ryżowe, 
owsiane, migdałowe 
i z orzechów laskowych. 
Naturalne, waniliowe, 
czekoladowe. Nie masz 
już wymówek.

Mleko

Na kanapki, tosty  
i do pizzy. Nie dostaniesz 
ich jeszcze w każdym 
sklepie, ale to przecież 
kwestia czasu, 
prawda? Tymczasem 
szukaj roślinnych 
serów w sklepach 
internetowych.

Sery roślinne
Zawsze możesz 
skorzystać z usług 
sklepów internetowych, 
które oferują mnóstwo 
produktów roślinnych. 

Polecamy:  
evergreen.pl  
vegekoszyk.pl  
vegevege.pl  
greenplanet.pl  
vegabutik.pl  
samozdrowie24.pl 
sklepmelasa.pl

Zakupy online 

Tofu naturalne, wędzone, marynowane. Tofu jest 
uniwersalne - możesz zrobić z niego pyszne ciasto,  
dodać do sałatki albo usmażyć i podać jako kotlety.  
W każdej formie jest pyszne.

Tofu

Słodka przekąska. Nie tylko zaspokoi ochotę na coś 
słodkiego, ale także doda energii w czasie podróży.  
Robione z mąki razowej z pysznym nadzieniem.

Batony

Za wsparcie dziękujemy 
firmom Primavika i Polsoja

KUPUJ  ROŚLINNIE
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Weganizm poza domem 
z Kathy Freston, autorką książki „Weganizm”

Ponieważ ciągle jestem poza domem, musiałam nauczyć się bycia weganką w niewegańskim 
świecie. Dzięki temu nigdy nie jestem głodna, bo zawsze mam pod ręką jakieś pyszne roślinne 
jedzenie. Oto kilka sytuacji, w których i Ty możesz się znaleźć. Ja radzę sobie w nich w następu-
jący sposób:

Eksperymentuj z 
dodatkami – spróbuj 

ananasa, szpinak, 
paprykę albo 

sojowe salami. Tylko 
wyobraźnia Cię 

ogranicza!

Na spód nałóż 
aromatyczny sos 

pomidorowy  
z ziołami.

Nie masz 
roślinnego sera? 
To nic, pizza jest 

pyszna nawet bez 
niego.

Pizza – na wieczór 
ze znajomymi

Zaproszenia na kolację: odpowiednio wcześniej dzwonię do gospodarzy i mówię im, że jestem 
weganką. „Co wy na to, żebym przyniosła jedno czy dwa dania, żebyście nie musieli robić sobie 
kłopotu?”. Dzięki temu oni się nie stresują, a jednocześnie mogą spróbować pysznego wegańskie-
go jedzenia. Przynoszę też w prezencie wegańskie lody albo słodycze, żeby wszyscy goście widzieli, 
że weganie i weganki niczego sobie nie odmawiają!

Imprezy urodzinowe: przynoszę wegańskie babeczki, ciastka albo batoniki z gorzkiej czeko-
lady, których każdy może spróbować!

Imprezy rodzinne: podaję wtedy bardzo tradycyjne potrawy, które pamiętam z dzieciń-
stwa. Nikt nie czuje, że coś traci, jedząc wegańskiego kurczaka i tłuczone ziemniaki, pizzę 
z  sojowym serem i wegańską kiełbasą, chili z czarną fasolą czy taco z granulatem sojowym 
zamiast mięsa.

Koktajl 
owocowy 
– na dobry 
początek 
dnia

Dojrzałe banany 
nadadzą 

kremowej 
konsystencji.

Wypróbuj mrożone 
jagody albo 

borówki – możesz 
je trzymać na zapas 

w zamrażarce.

Zainwestuj w 
porządny blender 
i dodaj zmielone 

siemię lniane. 

STWÓRZ  WŁASNY POSIŁEK

Jako bazę użyj 
jakiekolwiek mleko 
roślinne. Możesz też 
zastąpić je sokiem 

pomarańczowym albo 
ananasowym – koktajl 

będzie słodszy.
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Spróbuj orzeszki 
ziemne, włoskie 

albo migdały. 
Podejdź 

do posiłku 
kreatywnie.

Fasola doda smaku, 
sprawi, że sałatka 
będzie bardziej 

sycąca i zapewni 
porcję białka.

Żeby urozmaicić 
smak, dodaj 

owoce granatu 
albo prażony 

sezam.

Dodaj seler 
naciowy, 

brokuły albo 
rzodkiewki.

Wypróbuj różne 
rodzaje sosów – 
od tradycyjnego 

winegret, przez ocet 
balsamiczny po sos 

włoski.

Porcja białka? 
Jasne, po 

prostu dodaj 
kawałki tofu 

albo tempehu.

Pyszna 
sałatka  
– na zdrowo

Warzywa 
z patelni  
– na tłusto

Dorzuć czosnek, 
paprykę, brokuły, 
szpinak, cebulę  

i przyprawy.

Żeby podkręcić smak, 
dodaj papryczki chili, 

płatki drożdżowe 
i koniecznie sos 

sojowy.

Jak jeść tanio i wegańsko 
z Rory Freedman, współautorką książek „Wegańska bogini”  
i „Wegańska bogini w kuchni” 

Nieprzetworzone produkty są najważniejsze: świeże owoce, warzywa, zboża i rośliny strączkowe są bardzo tanie 
i  powinny być podstawą każdej diety. Suche produkty, takie jak rośliny strączkowe, ryż, makaron, możesz kupować 
w większych ilościach i w ten sposób zaoszczędzić. Jeśli nie masz czasu na gotowanie strączków, możesz kupić je 
w puszkach. Przed wyjściem na zakupy zrób listę potrzebnych produktów i trzymaj się jej. Dzięki temu nie przekro-
czysz wyznaczonego budżetu i nie kupisz pod wpływem impulsu czegoś, czego tak naprawdę nie potrzebujesz. 

Poznaj swojego rolnika: świeże produkty najłatwiej kupić na lokalnym targowisku, które na pewno znajdziesz w swo-
jej okolicy. Ceny w takich miejscach są często niższe niż w supermarketach, a jakość produktów lepsza. Nawiązuj 
kontakty z rolnikami i kupuj produkty sezonowe, bo właśnie one są najtańsze.

Omijaj specjalistyczne produkty: im mniej przetworzonej żywności będziesz kupować, tym lepiej dla Twojego portfela. 

Wybierz weganizm, a odniesiesz korzyści pod każdym względem. Dieta roślinna jest za-
równo tania, jak i zdrowa!

STWÓRZ  WŁASNY POSIŁEK
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1 szklanka kaszy jaglanej 
350 g pieczarek 
sok z połowy małej cytryny lub 2 łyżki soku z kiszonej kapusty 
1 ząbek czosnku 
sól do smaku 
spora szczypta pieprzu ziołowego lub czarnego 
kilka łyżek oleju

Kaszę przepłucz na drobnym sitku, a następnie zalej dwoma 
szklankami wody z dodatkiem soli i szczyptą cukru. Gotuj na 
małym ogniu. Kiedy woda się wchłonie, wyłącz i odstaw kaszę 
do ostygnięcia.

W tym czasie pieczarki umyj i pokrój na plastry. Skrop je so-
kiem z cytryny lub z kapusty. Kwas sprawi, że pieczarki nie 
stracą koloru i nie zrobią się czarne. Rozgrzej na patelni łyżkę 
oleju i wrzuć plastry pieczarek. Smaż około 5 minut na małym 
ogniu, ciągle mieszając. Uważaj, żeby nie wysuszyć ich na wió-
ry, ale aby lekko odparowała z nich woda. 

Do schłodzonych składników (kaszy i pieczarek) dodaj ząbek 
czosnku, 1-2 łyżki oleju i pieprz i przełóż całość do kielicha 
blendera lub jakiegokolwiek pojemnika, jeśli będziesz używać 
blendera ręcznego. Zmiksuj wszystko na gładką masę, dopraw 
solą i podawaj z zieloną pietruszką. 

Przepis pochodzi z bloga: www.wegannerd.blogspot.com

Pasta pieczarkowa

1/2 rozgniecionego banana

1/4 szklanki musu z jabłek

2 łyżki mąki z ciecierzycy  

+ 2 łyżki wody

+

 weganizmteraz.pl

Wypieki bez jajek
Ciastka, muffinki, ciasta? Bez jajek? Żaden problem. Przygotowując 
wypieki, po prostu zastąp jajka jednym z poniższych produktów.

 

1 łyżka octu + 1 łyżeczka  

sody oczyszczonej

1 łyżka zmielonego siemienia 

lnianego + 3 łyżki wody

1/4 szklanki  

zmiksowanego tofu

3/4 szklanki czerwonej soczewicy 
4 pomidory 
2 marchewki 
3 ząbki czosnku 
1 cebula 
garść listków bazylii 
1 łyżeczka kminku w proszku 
sól 
pieprz 
oliwa z oliwek 
4 szklanki bulionu warzywnego lub wody

Przepłucz soczewicę na sitku o drobnych oczkach. Obierz i po-
siekaj czosnek i cebulę, podsmaż je w garnku na odrobinie oli-
wy. Pomidory włóż do miski i zalej wrzątkiem, zostaw na parę 
minut, żeby łatwiej było ściągnąć skórkę, a następnie obierz je 
i pokrój w kostkę. Później pokrój marchewkę w plasterki i ra-
zem z pomidorami dorzuć do garnka. Dodaj soczewicę i zalej 
wszystko bulionem lub wodą.

Doprowadzać do wrzenia, a następnie zmniejsz płomień i go-
tuj aż soczewica będzie miękka. Czerwona soczewica gotuje 
się dość krótko i delikatnie się rozpada, ale zupa z jej dodat-
kiem jest pożywna i dostarczy porcję białka. Na sam koniec 
dodaj listki bazylii, kminek, sól i pieprz.

Przepis pochodzi z bloga: www.weg-anka.blogspot.com

Zupa z soczewicy

GOTUJ  Z BLOGERKAMI
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2 łyżki zmielonego siemienia lnianego 
3 łyżki wody 
1 1/3 szklanki mąki 
1/4 łyżeczki sody 
7 płaskich łyżek kakao 
100 g gorzkiej czekolady drobno posiekanej 
1 łyżeczka mocnej kawy rozpuszczalnej 
1/2 łyżeczki soli 
1/3 szklanki gorącej wody 
1 1/3 szklanki brązowego cukru 
6 łyżek delikatnego oleju 
1/3 szklanki orzechów laskowych drobno posiekanych

Zalej siemię lniane wodą i odstaw na bok. W niedużej misce 
wymieszaj mąkę i sodę. W drugiej, większej misce, połącz po-
siekaną czekoladę, kakao, kawę i sól. Wlej gorącą wodę i inten-
sywnie mieszaj, aż czekolada się rozpuści, a wszystkie składniki 
dokładnie połączą. Im drobniej posiekana czekolada i bardziej 
gorąca woda, tym będzie to łatwiejsze. Do masy dodaj cukier, 
namoczone siemię, olej oraz orzechy i wymieszaj elektrycznym 
mikserem na gładką masę. 

Później dodaj mąkę i wszystko intensywnie wymieszaj łyżką. 
W razie trudności pomóż sobie naoliwionymi dłońmi, ale nie 
używaj miksera! Gotowe ciasto powinno być bardzo zwarte 
i sztywne.

Przełóż je do foremki o wielkości 20x30 cm wyłożonej papie-
rem do pieczenia. Masę najlepiej wyrównać naoliwionymi 
dłońmi. Wstaw blaszkę do rozgrzanego do 170 stopni piekar-
nika i piecz około 17-20 minut. Wystudź ciasto i zabieraj się za 
jedzenie. Smacznego!

Przepis pochodzi z bloga: www.jadlonomia.com

Brownie idealneKrokiety

Z myślą o osobach, które dopiero rozpoczynają swoją fascynującą przygodę z dietą roślinną, przygotowaliśmy stronę  
www.weganizmteraz.pl. Dowiesz się na niej, dlaczego jest to najlepszy wybór dotyczący odżywiania, jaki możesz podjąć. 
W dziale Porady zamieściliśmy podstawowe wskazówki na temat tego, jak sobie radzić na zakupach, jedząc na mieście 
czy uprawiając sport. 

Na stronie znajdziesz także więcej przepisów na przepyszne, w 100% roślinne dania. 

Na około 10-12 naleśników: 
4 szklanki mąki pszennej 
4 szklanki wody mineralnej gazowanej 
1 łyżka oliwy lub oleju 
szczypta soli 
1-2 łyżki oleju do smażenia
500 g kapusty kiszonej 
300 g pieczarek 
1 duża cebula 
łyżeczka oleju 
sól 
pieprz 
majeranek
bułka tarta 
1-2 łyżki oleju do  smażenia krokietów

Aby przygotować naleśniki, wymieszaj mąkę, wodę, sól i oliwę 
przy pomocy miksera, tak aby uzyskać jednolitą płynną masę. 
Usmaż na dobrze rozgrzanej patelni. Kapustę odsącz z nadmia-
ru soku, ale nie wyciskaj. Włóż do garnka i dolej tyle wody, żeby 
zakryła kapustę. Gotuj na wolnym ogniu aż zmięknie, a później 
odcedź.

W tym czasie posiekaj drobno pieczarki i cebulę. Podduś na 
oleju z dodatkiem soli i pieprzu. Kiedy kapusta będzie gotowa, 
dodaj do niej pieczarki i wymieszaj. Jeśli będzie to potrzebne, 
dopraw solą, pieprzem i majerankiem.

Na każdy naleśnik nałóż po 1,5-2 łyżek farszu i zawiń. Następnie 
obtocz w bułce tartej i podsmaż aż bułka się zarumieni. Najlepiej 
smakuje z filiżanką czerwonego barszczu przygotowanego na wy-
warze z warzyw.

Przepis pochodzi z bloga: www.readeat.pl

GOTUJ  Z BLOGERKAMI
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Zależy nam na tym, żeby zainspirować do działania jak najwięcej osób. 

Przyłącz się do nas: www.otwarteklatki.pl/dzialaj-z-nami  
albo wesprzyj nasze działania finansowo

• zostań członkiem wspierającym: www.otwarteklatki.pl/wstap

• wpłać dotację

81 2030 0045 1110 0000 0257 1960 
Stowarzyszenie Otwarte Klatki 

Założyliśmy Stowarzyszenie Otwarte Klatki, ponieważ wierzymy, że w każdym człowieku tkwi uśpiona wrażliwość 
na cierpienie zwierząt. Wierzymy, że pokazując, jak naprawdę wygląda przemysłowa hodowla zwierząt,  
możemy obudzić tę wrażliwość i zmienić los zwierząt zamykanych na fermach.

• Publikujemy filmy i zdjęcia pochodzące z polskich ferm.

• Prowadzimy postępowania sądowe dotyczące znęcania się nad zwierzętami.

• Wydajemy raporty, broszury i ulotki na temat przemysłowej hodowli zwierząt.

• Lobbujemy na rzecz zmian prawnych poprawiających sytuację zwierząt hodowlanych.

• Prowadzimy stoiska informacyjne.

• Uczymy, jak łatwo przygotować dania roślinne.

• Organizujemy akcje nagłaśniające problemy związane z przemysłową hodowlą zwierząt.

• Patrzymy na ręce hodowców.

NASZE DZIAŁANIA ZALEŻĄ OD TWOJEGO WSPARCIA.  
POMÓŻ NAM ZMIENIAĆ SYTUACJĘ ZWIERZĄT.
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