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Hva er

veganisme?
Det å bli veganer er
kanskje det viktigste
og mest betydnigsfulle
enkelt-valget du kan
ta i livet ditt. I denne
guiden kan du finne
ut mer om hvorfor
veganisme er en
livsstil stadig flere
sverger til.

Enten du er opptatt av din egen helse,
ting du kan gjøre for miljøet og en
bedre verden, eller du synes det er totalt
unødvendig at dyr står i stuet i bås for så
å ende opp på en tallerken, får du her en
mulighet til å gjøre noe med det!

Enklere enn man tror

Det å leve som veganer i dag er ikke et
stort offer, eller synonymt med å gi opp
livet slik du kjenner det. Vi er ikke stort
forskjellige fra alle andre og går foran
som et godt eksempel på at det er mulig
å velge bort lidelse uten å lide selv.
Veganisme behøver ikke være
urtete, biodynamisk salat og
økologisk rugknekkebrød. Tvert i mot.
Veganisme er også pizza, saftige burgere,
sjokoladecookies og blåbærpannekaker!
Det handler om hva en gjør det til.
Der noen ser begrensninger ser andre
muligheter.
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Bli veganer! Et valg som gagner
både deg, dyra, miljøet og
verden.
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For dyra
• I Norge slakes godt over 100 000 dyr
om dagen, mer enn et dyr i sekundet.
• Tusenvis av dyr overlever ikke engang
veien til slakteriet.
• Hver gang du kjøper kjøtt sier
du i praksis at det er helt greit
å systematisk ta liv, selv om det
eksisterer fullverdige alternativer.

Hvorfor

veganer?
Det finnes nærmest like mange
grunner for å bli veganer som
det fins veganere! Uansett hvilke
grunner som ligger i bunn kan du
være sikker på at veganisme er
en livsstil som gagner både deg,
dyra, miljøet og verden!
Lurer du på hvorfor stadig flere velger å
bli veganere så finner du her flere gode
argumenter fra ulike perspektiver:

• I moderne eggproduksjon sorteres
kyllingene etter kjønn hvor kun
hunkyllingene lever videre for å legge
egg. Hankyllingene drepes kort etter
fødselen.
• Også kyr står inne i båser store
deler av livet før de havner på
slaktebenken.
• Kalver separeres gjerne fra moren sin
rett etter fødselen. Årsaken til dette
er at kyrne først og fremst produserer
melk til oss mennesker, og våre
barn, fremfor sine egne barn! I stedet
for å kunne die, gis kalvene ofte et
erstatningsprodukt heller enn melk
rett fra sin egen mor.
• Ofte må gris og kylling leve nesten
uten dagslys i kunstige omgivelser
helt frem til slaktingen.
• Det er svært lite som minner om
bonderomantikk og norsk natur i et
industrielt fremstilt kjøttprodukt.
• Du tenker kanskje at norske dyr har
det godt sammenlignet med dyr
fra andre land? Norge importerer
tonnevis av kjøtt hvert år for å
«mette» etterspørselen etter
kjøttvarer. Kjøttet i norske butikker
er altså ikke nødvendigvis norsk.

Hvorfor blir noen dyr
redusert til et produkt,
mens andre er en naturlig
del av familien?
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For deg selv og din egen helse
• Fett fra animalske kilder regnes for å
være det mest skadelige.

• Melk og melkeprodukter er sterkt
slimdannende.

• Et helt vegetabilsk kosthold er så godt
som fritt for helsefarlig kolesterol.

• Det syns! Kroppen jobber innenfra og
ut. Alt fra hud til humør nyter godt av
et balansert kosthold som er rikt på
plantenæring.

• Som veganer vil sannsynligvis aldri få
for lite fiber i kosten.
• Kjøtt fordøyes svært tregt og tar lang
tid å bryte ned.
• Andelen overprosessert mat i
kostholdet vil synke drastisk.
• Mye tyder på at et høyt inntak av
animalske produkter forstyrrer
kroppens naturlige hormonbalanse.

• Et vegetabilsk kosthold er sjeldent/
aldri forbundet med skadelige
bakterier som
salmonella
o.l.

• Alt kroppen din trenger fins naturlig i
vegetabilsk form.

For miljøet
og en bedre verden
• Kjøtt og dyreprodukter er på ingen
måte «klimanøytral kost». Er du
opptatt av redusere ditt co2-forbruk
er kjøtt et utmerket utgangspunkt.
Det sies at kuenes egne «gassutslipp»
forurenser mer enn verdens samlede
bilpark!
• Verdens naturressurser er i ferd med
å tæres ut. Både kjøtt- fiske- og ikke
minst meieriindustrien bidrar til å
forringe verdens miljøtilstand.
• Enorme arealer går med til
forproduksjon og beitemarker. Vi
produserer mat til husdyr heller enn til
trengende mennesker.
• Det går med opptil 10 kilo vegetabilsk
føde for å ale frem et kilo kjøtt!
Dyrefor kommer ofte fra tidligere
regnskogsområder, selv om kjøttet er
aldri så norsk.

• I land
med vannknapphet er
husdyrindustrien en av de viktigste
kildene til dette voksende, stadig mer
alvorlige problemet.
• Dyreindustrien tar beslag på
en vesentlig del av verdens
energiressurser, og er vel så skadelig
for miljøet som fly- og biltrafikk.
• Skadelige stoffer fra gjødsling og
siloer renner ut i nærliggende vann og
tar livet av den naturlige faunaen og
gjør vannet udrikkelig for både dyr og
mennesker. Det er ikke for ingenting
at vannet nederst i mange norske
vassdrag ikke bør drikkes.
• Den stadig økende etterspørselen etter
fisk og sjømat er en avgjørende faktor
for at havene tømmes for ressurser.
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Veganmat som

forbruker-

aktivisme

Stort sett alle er enige i at dyr bør ha det bra. Spørreundersøkelser
viser også at dyrevern er viktig for norske forbrukere. Problemet er
imidlertid at folk ikke tenker dyrevennlig når de handler mat.
Forbrukere ser ikke at dyrenes situasjon
har sammenheng med valg de gjør i
butikken. Norsk forbruksforskning
viser at folks kunnskap om dyrenes
forhold i moderne matproduksjon er
nærmest fraværende. Derfor har ikke
forbrukere grunnlag for å ta bevisste og
gjennomtenkte valg. For folk flest er de
mektige landbruksorganisasjonene- og
matprodusentenes ensidige propaganda
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det avgjørende for hva de tenker om kjøtt,
melk og egg.
Så lenge produkter kjøpes vil de bli
produsert og ende opp i butikkhyllene.
For hvert eneste animalske produkt som
ender på hylla, må dyr brukes og drepes.
Når mange slutter å kjøpe produkter
laget av dyr, så påvirker det hva som
produseres. Det å spise vegansk mat er for
mange en slags bevisst forbrukerboikott,

hvor de ikke gir økonomisk støtte
til produkter som de ikke ønsker i
butikkhylllene. Som bevisste forbrukere
kan vi heller velge veganske produkter
som vi ønsker mer av. Jo flere veganere,
desto enklere blir det for andre å velge
vegansk mat.
Uansett hva som er årsaken til at folk
velger en vegansk livsstil gir det den
samme positive effekten; den økonomiske
støtten til produksjon av animalske
produkter blir mindre. Når færre folk
kjøper dyreprodukter blir også færre dyr
alet opp og utnyttet. Den energikrevende
vareproduksjonen som baseres på bruk
av dyr blir dermed mindre, og det samme
blir alle dens negative konsekvenser.
Antallet vegetarianere har blitt fordoblet
i Norge de siste ti årene, og godt over
100.000 lever i dag vegetarisk. Når så
mange personer velger bort kjøttet til
fordel for vegetarmat blir det klart at
mange dyrs liv kan spares ved at hver og
en av oss endrer kostholdet. Å kutte kjøtt
og animalske produkter gir i tillegg mange
andre positive konsekvenser.
I stortingsmeldingen som kom i
forbindelse med den nye dyrevelferdsloven, skrev regjeringen at folk viser en
økende interesse for dyrevern og dyrs
livsforhold. Blant annet slår meldingen
fast at «animalsk vareproduksjon for et
konkurransebasert marked har ført til et

industrilandbruk som mange mennesker
reagerer negativt mot når de gjøres kjent
med forholdene». Dyrene i det industrielle
landbruket er fortsatt definert som
ting og eiendom i dyrevelferdsloven
og dyrs rettsvern er her nærmest ikkeeksisterende.
Norske dyrevernorganisasjoner har i en
årrekke rettet søkelys mot kritikkverdige
forhold i norske produksjonsfarmer.
Det er på tide å se bak glansbildene som
serveres av kommeriselle storkonserner
som Tine, Nortura og Prior.

For produksjonsdyrene er det å
velge et vegansk kosthold det
viktigste du kan gjøre.

Visste du at...

Opplysningskontoret kjøtt (bedre
kjent som matprat.no) tildeles
årlig over 70 millioner kroner for
å få oss til å spise mer kjøtt. Dette
til tross for Helsedirektoratets
anbefalinger om at vi må spise
betraktelig mindre kjøtt.
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Hvor

begynner jeg?

•

•

•

•

Nesten ingen blir veganere over natta. For de aller
fleste er dette en gradvis prosess. Mange går veien
via vegetarianisme og kutter deretter ut ost, melk, egg osv.
fra kosten når de føler seg «klar» for å gå videre. Dette er altså
individuelt. Det viktigste er at du selv begynner der det føles riktig
og trekker egne grenser for så å eventuelt justere dem underveis.

Her er noen punkter som kan være til
inspirasjon:
• Mange velger «the process of
elimination», hvor en eller flere
matvarer/produkter tas ut av kostholdet
som en del av en gradvis prosess.
• Innfør en eller flere vegetariske dager i
uka og gi deg selv tid til å lære samtidig
som du prøver noe nytt!
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• Tilgangen på ferdigprodukter gjør
det enkelt å erstatte kjøttet i en
overgangsfase. Her fins det både
«kjøttdeig», pølser, burgere m.m.
• Det finnes mange typer ost og melk
som ikke kommer fra dyr! De fleste
matvarebutikker selger f.eks soya- og
rismelk. Helsekostforretninger og
enkelte matvarebutikker selger både

•

•

•

fast-ost og smøreost i flere forskjellige
smaker.
Kjøp kokebøker! Lær deg nye retter
samtidig som du lar deg inspirere
til andre sammensetninger og
tilberedningsmetoder. Internett er en
kjemperessurs.
Bestem tidlig hvor dine
grenser går. Disse kan så
justeres om noe ikke føles
riktig på et senere tidspunkt.
Ikke vær for streng med deg
selv. Både misforståelser, små
«glipp» og tilbakefall er vanlige i
startsfasen, og slettes ikke verdens
undergang.
Spis ute! Spesielt indiske og asiatiske
restauranter har godt utvalg av
veganske retter. La deg inspirere
til nye smaker, og få et velfortjent
avbrekk.
Velg ferskest mulig grønnsaker,
de både smaker og ser bedre ut.
Det finnes mange interessante
tilberedningsmetoder som virkelig får
frem smaksinntrykk du ikke ante var
der.
Barn er ingen hindring! De fleste
barn vil med litt engasjement
tilpasse seg et vegetarisk eller
vegansk kosthold. Det finnes så
mange gode erstatningsprodukter
at barnebursdager og andre sosiale
tilstelninger lett kan gjennomføres
uten at barnet måtte føle seg utstøtt.
Rutiner, rutiner, rutiner. Som enhver
større livsstilsendring er rutiner noe av
det viktigste å få på plass. Straks de er
i boks skal det mye til for at ting føles
tungt og tidkrevende.

• Du lærer underveis! Ingen er fullt skolert
på en dag. Det er viktig å ikke ta det
for tungt om du gjør en «glipp» eller
plutselig oppdager at brødet du liker
inneholder marint fett f.eks.
• Vær på den sikre siden, ta et
multivitamintilskudd med B12 og gjerne
D-vitamin. Dette er kanskje det eneste
veganere bør være ekstra påpasselig med.

Er det trygt?
Ja. Nye offiselle anbefalinger sier at
alle bør spise hovedsaklig plantebasert kost. Veganere som er flinke
til å inkludere mest mulig forskjellig
fra de ulike matvaregruppene trenger
normalt sett ikke bekymre seg.
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Den nye

maten

Korn/gryn (mel, ris osv)

Veganere spiser i likhet med «alle» andre
også brød, ris, pasta, couscous osv. Mel
og kornprodukter gir både proteiner,
vitaminer/mineraler og nødvendige
karbohydrater.

Grønnsaker

Alle har sikkert smakt ihjelkokt
gulrot og rosenkål uten å bli direkte
imponert. Det fine med grønnsaker er
at de enkelt kan varieres gjennom ulike
tilberedningsmetoder og ikke minst
krydder. Så derfor: Wok dem, stek dem
i ovnen, bak dem eller kjør dem til en
spennende puré. Passer også bra i burgere,
sauser osv.

For veganere og andre vegetarianere er ikke grønnsaker
nødvendigvis bare grønnsaker. Noe av den mest kreative maten
består utelukkende av vegetabilske ingredienser — alt sammensatt
på nye måter med konsistens, smak og utseende i tankene
hele veien.
Det å lære seg til å anvende både kjent og
ukjent mat kan by på utfordringer, og ofte
er det greit å sette seg litt inn i hvordan
ulike ingredienser kan brukes og la seg
inspirere ut i fra det.
Mer om de ulike matgruppene:

Bønner, linser og belgfrukter

Den absolutt viktigste proteinkilden.
Bønner er svært allsidige, og spesielt
soyabønner brukes i alt fra pølser til melk
og tofu. Både linser, bønner og andre
belgfrukter kommer i mange farger og
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Nøtter og frø

fasonger. De brukes primært i gryteretter,
burgere, supper og som base for smakfulle
pålegg. Rike på de «bra» karbohydratene
og massevis av nyttige vitaminer,
mineraler og fiber.

De fleste spiser kanskje nøtter mest som
snacks eller som et lett mellommåltid,
men i vegetarverdenen brukes de til
langt mer enn nøttestek. Kjente og kjære
produkter som pesto og peanøttsmør
er i seg selv gode eksempler. Grovmalte
nøtter og frø kan være med på å gi
mat en spennende tekstur. I finmalt
tilstand kan de også fungere som et
fortykningsmiddel eller rett og slett for å
berike næringsinnholdet f.eks i smoothier.

Frukt og bær

Veganere bruker stort sett frukt og bær
på akkurat samme måte som alle andre.
Som mellommåltid, i desserter/kaker, som
syltetøy, i frokostblandinger og i enkelte
matretter. Selvsagt også i smoothier. Frukt
og bær er som kjent rike på antioksidanter,
fiber og vitaminer/mineraler.

Hva spiser veganere?
Veganere spiser alt som ikke har
animalsk opphav eller inneholder noe
som har animalsk opprinnelse. Dette
betyr altså at man ikke spiser melk
og egg, i motsetning til en del andre
vegetarianere.
En typisk vegandiett består grovt sett
av: korn/gryn, grønnsaker, bønner
(belgfrukter), linser, nøtter/frø og
frukt.  ...Eller med andre ord, masse
mat som også «alle» andre spiser.
Forskjellen ligger kanskje først og
fremst i hvordan veganere setter
sammen måltider. For noen som er vant
til å tenke kjøtt og så tilbehør, ligger
den største utfordringen i å erstatte
kjøttet. Her finnes det helt klart mange
gode erstatningsprodukter å velge
blant. Slike produkter kan absolutt
gjøre det lettere i en overgangsfase,
men er normalt sett ikke dominerende
hos mer drevne veganere. En boks
kikerter eller bønner kan bli til alt fra
en suppe til en burger, for å sette ting
litt på spissen.
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Blir det ikke mye

kjedelig
og sunn
mat da?

Burger (og pommes frites)

De beste burgerne lager du selv, men det
er greit å kunne kjøpe ferdig. Burgerne
fra Nutana (større matvarebutikker) er
veganske og det finnes dessuten flere
alternativer på helsekosten. Pommes
frites er i 99% av tilfellene vegansk. Sjekk
pakken om du er i tvil.

Nei, selv supersunne veganere setter
pris på litt junk innimellom! Som
veganer trenger du faktisk ikke gi opp
helt «vanlig» mat som pizza, taco,
burger, pasta og liknenede. Det finnes
mange, gode vegetabilske alternativer
på markedet som er minst like raske
og enkle i bruk.

Pasta

Pasta med kjøttsaus er kanskje noe av det
enkleste å veganisere. Både helsekoster og
innvandrerforretninger selger TVP (Soychunks, soya mince etc) som fungerer
utmerket i stedet for kjøttdeig. Relativt
drøyt i bruk og god holdbarhet sikrer
mange bra middager. Sausen kan godt
kjøpes ferdig fra glass!

Kebab på vei hjem fra byen?

Pizza

Det finnes mange veier utenom osten som allikevel gir et smakfullt resultat! Pizza med
hjemmelagd basilikumpesto (evt. ferdigkjøpt variant uten ost) er ikke bare godt, men
ser også bra ut. En god dressing basert på naturell soyayoghurt eller soyarømme (fåes i
større matvarebutikker) gir også et godt resultat. Det finnes dessuten 100% melkefri ost i
helsekostforretninger som også smelter på toppen!

Ikkeno’ problem! Falafel selges over hele
landet og er både billigere og sunnere.
Pass på rømme/yoghurtbasert dressing,
velg evt. heller tomatbaserte sauser og
tahinidressing der det er tilgjengelig.

Pølse i brød

Er også fullstendig mulig. Flere av
pølsebrødpakkene på butikken er
helt veganske og med noen pølser fra
helsekosten er du i mål!

Taco

Familieklassikeren kan enkelt lages helt vegan. I tacoseksjonen på butikker som fører Santa Maria produkter
finner du også «vegetarian tacomix» som skal være helt
vegansk (basert på TVP for et kjøttdeigaktig resultat).
Følg anvisningen på pakken og bytt eventuelt ost og
rømme med vegetabilske alternativer. En kan også erstatte
kjøttmengden i oppskriftene (bak på krydderposen)
med erstatningsprodukter (her er det mye godt å velge
mellom) eller kjøre en ren bønnevariant. Mulighetene er
mange.
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Rosinboller

De fleste industri-bakte bollene lages
uten melk og flere produsenter pensler
heller ikke bollene med egg. Sjekk
innholdsfortegnelsen og kos deg.
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næringsstoffer
bør en som veganer
Hvilke

være oppmerksom på?

Visste du at?
• Veganske matvarer som er rike på
jern er ofte rike på kalsium også
(se listen på neste side).
• 100 g gresskarkjerner inneholder mer
enn fem ganger så mye jern som en
entrecôte med samme vekt?
• 3-4 paranøtter dekker dagsbehovet
for selen.
• En av de mest populære omega
3-6-9 oljeblandingene (Udo’s Choice)
faktisk er helt vegansk

«Mat» for hjernen
Omega-3 fettsyrer finnes ikke bare i
fisk, faktum er at de aller fleste veganske
matvarer inneholder litt av denne
fettsyren. Spesielt viktige kilder er rapsolje,
linfrø/linfrøolje, valnøtter/valnøttolje,
ulike bladgrønnsaker og gresskarkjerner.

Selen (selenium)

Beskytter mot frie radikaler
Mangel på selen er ganske uvanlig, men
kan allikevel føre til potensielt dødelige
sykdommer. Paranøtter inneholder
spesielt mye selen og det finnes flere
andre vegetabilske kilder.

Vitamin B12

Viktig for hjernen og nervesystemet
For veganere er kostilskudd og beriket
plantemelk den enkleste kilden for
å få tilstrekkelig med B12. Naturlige
vegetbilske kilder er ofte ikke tilstrekkelig,
men vitaminet kan fremstilles industrielt.
Selv ikke-veganere får ofte for lite B12, så
vær oppmerksom og påpasselig.

Omega-3

Vitamin D

Sikrer opptak av kalsium og mineraler
Er ikke først og fremst et problem for
veganere, men et problem for hele
befolkningen uavhengig av kosthold.
Vitamin D kan tas opp i kroppen via sollys
og inngår dessuten i de fleste kosttilskudd.
Enkelte meieriprodukter er beriket med
vitaminet.

Jern

Danner røde blodlegemer
Jernmangel er spesielt utbredt blandt
barn, ungdom og den kvinnelige delen av
befolkningen. Dette er altså langt fra et
eksklusivt problem for veganere. Det en
som veganer bør være oppmerksom på
er at jern fra vegetabilske kilder lettest tas
opp i kroppen sammen med C-vitamin.

Kalsium

For et sunt og sterkt skjellett
Finnes naturlig i de fleste vegetabilske
matvarer. Veganere som spiser variert
og i tillegg f.eks. får i seg berikede
soyaprodukter (evt. ris-/havreprodukter)
vil slik komme opp mot den anbefalte
dagsdosen på 8-900 mg.

Vegetabilske matvarer med mye jern og kalsium

Kalsium

Aprikos, tørket

4,1 mg

92 mg

Fiken, tørket

4,2 mg

250 mg

Linfrø, knuste

8,2 mg

198 mg

Grønnkål, rå

1,7 mg

157 mg

Persille

2,5 mg

163 mg

Sesamfrø, med skall

14,6 mg

7,8 mg

Solsikkefrø

6,8 mg

116 mg

Spinat, rå

4,5 mg

130 mg

Tofu

1,9 mg

128 mg

9 mg

240 mg

TVP (teksturert soya protein)
Til sammenligning inneholder kumelk (1.5% fett) 0 mg jern og 100 mg kalsium
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Jern

Alle verdier er basert på 100g spiselig vare
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Men, hva med

proteiner?

Eksempler på vegetabilske proteinkilder

(Verdier per 100g - * betyr fullverdig protein)

Linser, røde/grønne, tørre:
28 g

Mungbønner, tørre:
23,9 g

Kikerter, tørre:
21,3 g

Cashewnøtter, usaltede:
17,7 g

Quinoa*:
13,3 g

Havregryn:
11,4 g

Proteinmangel er svært lite utbredt
blant den generelle befolkningen,
noe som også gjelder for
veganere.
Mange tror feilaktig at proteiner kun
finnes i animalske produkter som
kjøtt, egg og meierivarer.
Proteiner finnes naturlig
i de aller fleste matvarer,
med varierende innhold
og sammensetning.
Veganere som er litt
påpasselige med hva de
spiser vil enkelt kunne få
nok proteiner i kosten.

Tofu*:
7,8 g

Bulgur, tørr:
10,8 g

Brun ris, kokt:
2,3 g

Proteiner:
• Består av 20 ulike aminosyrer
• 8 av disse må tilføyes gjennom
kosten (essensielle aminosyrer).
• Et vegansk kosthold dekker også
de essensielle aminosyrene: Enten
fullstendig i enkeltprodukter eller
som en kombinasjon av flere kilder.
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Protein fra soya regnes som fullstendig
protein. Dette får man også gjennom å
f.eks kombinere ris og bønner.
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Panering

Strøbrød og 2-3 hakkede timiankvaster
(evt. 1-2 ts tørket)
Hell strøbrød over en middagstallerken og
dryss over timian.

Rødvinsreduksjon

2-3 dl rødvin (gjerne matvin)
Salt & pepper
2 ts maizena
Kok opp vinen og tilsett litt salt og pepper.
La vinen reduseres (dampe) i 20-30 min.
Jevn med maizena og smak til med evt.
mer krydder.

Garnityr

4-5 knaskerøtter (små gulrøtter), delt i
to på midten. Kokes i 2-3 min og stekes
lett i margarin før servering.
1/2 pakke ruccola (vendes i 1-2 ss
olivenolje og litt nykvernet pepper)

Oppskrifter
Her finner du forslag til en komplett middagsrett. De neste sidene
inneholder alt fra enkle lunsjretter, pålegg til noe godt til kaffen.
Kikertkaker

2 boker (6dl) kokte kikerter
3 ss olje
2 fedd hvitløk, finhakket
1/2 dl vann
5 ss havregryn (lettkokte)
2 ss potetmel
Salt & pepper
Mos kikertene med en gaffel eller
potetmoser til så godt som alt er knust.
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Bland inn de øvrige ingrediensene, en
etter en i den rekkefølgen de er nevnt.
Avslutt med salt og pepper. Smak til du er
fornøyd.
Kakene formes med godt fuktede hender
og vendes i paneringen. Stekes på middels
sterk varme i en blanding av margarin og
olje (evt. bare olje). Ikke vær for sparsom!

Puré

1 blomkål
1/2 sellerirot
1-2 ts buljong el. litt salt til kokevannet
2 ss vegansk margarin
En skvett soya/ris/havremelk
Salt & pepper
Blomkålen kuttes opp i mindre buketter
og kan med fordel stekes i ovnen. Dryss da
litt salt over og hell på litt olje. Bukettene
stekes så på 225 grader i ca 15-20 min.
Blomkålen kan alternativt kokes.
Del selleriroten i terninger og kok dem
myke i buljong. Ta vare på deler av
kokevannet.
Kjør blomkål og sellerirot sammen med
en stavmikser (evt. potetmoser) mens
du sper på med buljon, soyamelk og
margarin. Smak til slutt til med salt og
pepper.

Spise ute?
Det å skulle dra ut på restaurant som veganer kan av og til være en utfordring,
selv om det stadig blir enklere. Her er noen tips når gjelder valg av spisested.
Indisk / Pakistansk
Chana Masala er en klassisk, vegansk
matrett som fins på nesten alle
indiske restauranter, i tillegg til andre
veganvennlige middagsretter.
Thai / asiatisk
Er et eldorado av god og smakfull
mat, både med og uten tofu! Vær
oppmerksom på fiskesaus, rekepasta
og eventuelt egg.

Falafel og andre retter fra Midt-Østen
Mezze-retter er ofte helt veganske!
Italiensk
Dropp osten og ha et kongemåltid. Se
opp for ansjos i pastaretter.
Sushi
De fleste sushi steder kan tilberede
fiskefrie maki-ruller med f.eks agurk,
sprøstekt tofu og avokado.

Vegan: Hvorfor & hvordan 19

Veganvaffel

1 kopp soyamelk eller vann
1/3 kopp olje
1 1/2 kopp hvetemel
2 1/2 ts bakepulver
2 ss soyamel
1/2 ts salt
1 ss sukker
1 ts vaniljepulver
Hell soyamelk og olje i en bolle, og
rør gradvis i de tørre ingrediensene.
La røra stå i minst 20 minutter før
du steker vaflene. Røra kan gjerne
tilsettes kardemomme og kanel etter
smak. Vaffeljernet smøres inn med
soyamargarin.

Karriris

Glimrende måte å gjøre risen ekstra
delikat på, eller som en enkel rett i seg
selv. Supert til lunsj!
2 dl naturris
4 dl vann
Salt
2-3 ss olje
1 ss karri
1 finhakket løk
1/2 dl cashewnøtter
1 eple
1 paprika
3 tomater
Kok opp risen med litt salt i. Kokes mellom
30-60 minutter (alt etter hvilken naturristype du bruker). Når risen er klar varmer
du opp oljen i en gryte. Tilsett karri, løk og
nøtter. Surr i et par minutter. Ha i eplebiter,
strimlet paprika og tomatbåter, bland inn risen. Når alt er godt blandet og har fått kose
seg i noen minutter er det klart til servering.
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Bønnepostei

Kjapt og enkelt pålegg som passer til
det meste.
3 dl hvite eller svarte bønner (1 boks)
2 ss tomatpuré
1-2 ss olje
1 ss soyasaus
1 ss fersk persille
1 ts sitronsaft
1 ts paprikapulver
1 hvitløksfedd, presset
Kjør bønnene og de øvrige ingrediensene
sammen til en myk og smidig masse.
Pålegget holder seg en god uke i kjøleskap.

Tofu-sandwich

Per sandwich trenger du to skiver
tofu og to skiver brød. Hummus,
bønnepostei, el. til å smøre brødet
med. en aromasopp, skivet og stekt.
Salatblad, to tomatskiver og evt. agurk,
spirer osv.
Tofumarinade
ca 1 dl soyasaus
Litt sitronsaft
Pepper
Paprikapulver
Evt. litt liquid smoke
Stek tofuen gylden i olje. Legg de
ferdigstekte skivene over i marinaden og
la dem trekke i ca 10-15 min. Alternativt
kan du halvere mengden soyasaus og
helle marinaden rett i panna når tofuen er
ferdigstekt. La det stå å putre i en 2-3 min.
Dette gir en mer intens smak, men spruter
litt utover. Monter sammen sandwichen og
del den i to diagonalt. Dig in og nyt!
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Mer informasjon?
På nett

Vegansiden
www.vegansiden.com
Dekker de fleste områder innenfor vegan
livsstil, oppskrifter, produktomtaler mm.
Alt på norsk.
Vegan.no
www.vegan.no
Informasjonsside om veganisme. Perfekt
for alle som vil vite mer om temaet.
Vegetarguide
www.vegetarguide.no
Brukerstyrt side med oversikt over
spisesteder, produker og oppskrifter.
Norsk Vegetarforum
www.vegetarforum.net
Diskuter med andre vegetarianere. Egne
lokalkategorier for hele landet.
Vegan Society
www.vegansociety.com
Seriøs informasjon omkring helse,
miljø og andre relevante områder.
Stor nettbutikk med egne bøker og
publikasjoner mm.
PCRM
www.pcrm.org
Fagorganisasjon med leger som fremmer
et vegansk kosthold. Solid, oppdatert
informasjon om helse og veganisme.
Vegan yum yum
www.veganyumyum.com
En av de fresheste vegan-matbloggene der
ute! Oppskriftene har resultert i en egen
kokebok og iPhone-app.
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Kokebøker

Aktivistens kokebok
Vegetarkokebok hvor
de fleste oppskriftene
er veganske. Boken er
skrevet av ungdom i
blitzmiljøet og er godt
tilpasset norske forhold.
Vego Deluxe
Ny svensk vegankokebok
hvor du som leser får bli
kjent med favorittrettene
til mange av landets
vegankokker. Boken har god bredde
og variasjon i oppskriftene. Fås via
Nettbutikk for Dyrs Frihet.
Friske oppskrifter
Norsk Bokforlag utgir
bøker med fokus på
vegetarmat og helse.
Friske oppskrifter er en
vegetarisk kokebok hvor
de fleste oppskriftene er
veganske.
Veganomicon
Amerikansk kokebok
som ofte blir omtalt som
«bibelen» da den later til
å inneholde «alt».
The Joy of Vegan Baking
En «gammel traver» blant
veganske bakebøker. Her
finner du mange fristende
oppskrifter og lærer
samtidig alle triks for å
bytte ut egg o.l.

Andre bøker

AKTIVISTENS KOKEBOK

Eating Animals
Hvorfor spiser vi dyr?
Hva betyr det egentlig?
Denne oppsiktsvekkende
boken har fått mange
til å kutte ut animalske
produkter fra kosten sin.
Vegan Freak
Lettlest bok om det å være
«the vegan freak». Belyser
mange aspekter ved det å
velge en annerledes livvstil
med en motiverende tone.
Perfekt for nybegynnere.
Ethical Vegetarianism
Bok som setter
vegetarianisme i et
historisk perspektiv for
en bredere forståelse av
livsstilen som helhet og
ikke kosthold isolert sett.

Inneholder oppskrifter på alt du
trenger for å leve vegansk, hele
året og til alle anledninger. I
tillegg til oppskriftene finner
du mange tips og gode råd og
inspirerende bilder.
Kjøp den på www.blitz.no eller
bestill den i bokhandelen din.

Bli inspirert av det
meksikanske kjøkkenet!
Bruk Santa Maria Vegetarian Taco Mix til å lage
f.eks en Chili sin Carne eller Vegetarian Taco
Soup. Sjekk ut alle våre vegetaroppskrifter.

www.santamaria.no
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