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Повече за наръчника
Ние вярваме, че начинът, по който произвеждаме и
консумираме месо и млечни продукти, се нуждае от
сериозно преосмисляне. За да успеем да ограничим
корпоративния контрол върху храните, да намалим
негативното въздействие върху здравето, природата и
климата, да намалим страданието на животните и да
помогнем на гражданите да преминат към по-устойчива
диета, трябва да намалим общото си потребление на
животински продукти. Призоваваме за политики, които
подкрепят и осигуряват поминък на земеделците,
занимаващи се с агроекологични производствени
подходи, и увеличават доверието между тях и
потребителите.

Този наръчник предоставя информация и идеи за
консумация
на
устойчиво
произведени
храни.
Информацията се фокусира върху това да ви помогне да
преминете към растителна диета за един ден всяка
седмица. Също така наръчникът ще е полезен за вас, ако
просто си представяте малка промяна или искате да
преминете към растителна диета по-трайно. Макар че това
не е книга с рецепти, тя включва стара любима рецепта на
растителна основа и традиционно ястие от месо, което е
пригодено да бъде направено с растителни съставки. Ще
намерите много съвети за растителни рецепти в раздела
за повече ресурси.
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Защо да ядем по-малко месо и
други животински продукти?
Има много причини да ядете по-малко месо и други
животински продукти:
По-голямата част от месото, което се яде в Европа
(особено свинско, телешко и птиче), идва от животни,
отглеждани във фабрики. В индустриалните стопанства
стотици, а често хиляди животни, се държат в тесни
пространства, при лоши условия и често се
малтретират.
Отглеждането на животни в индустриални ферми води
до огромно замърсяване на въздуха и водите, а по този
начин вреди на околната среда и здравето на хората,
които работят във фермите, и на хората живеещи
наблизо.
Индустриалните ферми и компаниите, които ги
контролират, са поели контрола над нашата хранителна
система. Дребните земеделски производители биват
отстранени от бизнеса или принудени да работят за
големите компании.
Производството
на
животински
продукти
и
индустриалното земеделие допринасят за изменението
на климата чрез обезлесяването с цел производство на
култури за хранене на животни, емисиите на метан от
животните и съхранението и преработката на оборски
тор.
Производството на животински продукти използва
много повече земя и вода, отколкото производството на
същото количество храна от растителни източници, тъй
като животните трябва да ядат много повече
растителни култури, за да произвеждат месо, мляко или
яйца, отколкото ако хората се хранеха директно с
растенията.
Яденето на твърде много животински продукти
допринася за заболявания на кръвоносната система и
диабет.
Освен че е по-добро за планетата, използвайки помалко ресурси и спирайки страданието на животните,
растителното
хранене
може
да
бъде
вкусно,
здравословно и развиващо въображението. Това не
означава просто премахване на животинските продукти
от диетата ви, a отваря изцяло нов свят на вкусове и
текстури!
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Балансирано хранене
Средностатистическият европеец яде твърде много
месо, което допринася за редица заболявания
например такива на сърдечно съдовата система и
диабет. Вместо просто да замените месото (силно
преработено) с високо преработени растителни
продукти, е препоръчително да се храните с цели
храни (whole plant-based foods), които да готвите
самите вие. Ако правите това дори един ден в
седмицата, ще си дадете възможност да помислите
повече за по-балансирана и здравословна диета.
„Хранителната пирамида“ дава добра насока за
изграждането на вашата растителна диета на
основата на плодове и зеленчуци и по-малки
количества (пълнозърнести) зърна, боб и варива, ядки
и семена, както и билки и подправки всеки ден. Не
забравяйте да спортувате и да пиете много вода!
Можете
да
използвате
тази
пирамида
като
ръководство, което да ви вдъхновява, какъвто и вид
храна да обичате, да ядете. Например тук можете да
намерите хранителна пирамида с препоръчаните
дневни количества от всяка хранителна група:

Пирамида за хранене с цели растителни храни

Ядки и семена
2 части
1 част = 30 грама
Варива
3+ части
1 част = 1/2 чаша
сготвени

Плодове
4+ части
1 част = 1/2 чаша
нарязани
Зеленчуци
5+ части
1 част = 1/2 чаша
сготвени или
1 чаша сурови
Зърнени
6+ части
1 част = 1/2 чаша
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Растителни съставки
Има безкрайно разнообразие от растителни съставки и
преминаването към растителна диета (дори ако е само за
едно хранене на ден или един ден в седмицата) може да
бъде вълнуващо преживяване, но може и лесно да стане
отчайващо, ако не сте подготвени! Ще бъде по-лесно, ако
имате необходимите продукти в шкафа си или можете да
ги намерите от местни доставчици. Купуването на едро (за
вашето домакинство или споделянето на покупката с други
хора), директното купуване от производителите, яденето
на сезонни плодове и зеленчуци, и избягването на найсилно преработените храни, са най-добрите начини да
намалите разходите.
Зеленчуци
Местните продукти, общностните градски градини,
хранкоопите, фермерските пазари и дори отглеждането на
собствени зеленчуци ви предоставят възможността да
имате пресни продукти през цялата година. Хранене с
местно произведени биологично чисти и сезонни храни
ще намали въздействието ви върху планетата и ще ви
насърчи да експериментирате в кухнята.

Пълнозърнести храни / зърнени култури
Пшеницата (под формата на хляб, булгур, кус-кус, паста,
юфка), ориз, мюсли и може би други зърнени храни като
амарант, елда, просо също имат своето основно място в
кухненския шкаф. Пълнозърнестите продукти (кафяв ориз,
пълнозърнести спагети или хляб) имат много по-висока
хранителна стойност от силно преработените продукти - те
са също и много засищащи, така че вероятно няма да ви се
налага да ядете толкова много от тях.
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Ядки и семена
Наличието на различни видове семена и ядки може да
бъде добър начин да си набавите дневна доза витамини,
минерали и полезни мазнини. Те могат да бъдат доста
скъпи, но не са ви необходими много, за да приготвите
вкусна закуска или десерт. Може да ги смесите с малко
пресни или сушени плодове.
Варива
Можете да си купите варива (боб, грах, леща и др.) в голямо
разнообразие от форми. Консерви нахут или боб могат да
се добавят към супи и яхнии. Замразеният грах е удобен
начин за добавяне на цвят и вкус в ястията през зимата.
Изсушената леща и боб може да се накиснат за една нощ,
докато времето за готвене може да се ускори
допълнително в тенджера под налягане. Можете също така
да получите „смлени“ варива под формата на фъстъчено
масло или хумус! В комбинация с пълнозърнести храни, те
ви доставят пълноценен протеин.

Соеви продукти
Хората ядат соеви храни от поколения, особено в Азия,
където тофу (соева извара) и темпе (ферментирали соеви
зърна) са широко използвани и са страхотен източник на
протеини. Често те са безвкусни, така че накисването им в
соев сос или друга марината за няколко минути преди
готвене е добра идея. И двете могат да бъдат задушени със
зеленчуци на тиган или добавени към други ястия от
Източна / Югоизточна Азия. Неотдавнашният бум на
вегетариански продукти отбеляза огромен растеж в
консумацията на соеви продукти, включително соево
мляко (виж по-долу), текстуриран растителен протеин
(известен като TVP - сухи соеви гранули или ‘кайма’) и
високо обработени и готови за консумация соеви
продукти като бургери и колбаси.
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Сейтан
Сейтан е китайски продукт, произведен от пшеничен
протеин (по същество пшеница, от която е измитo
нишестето). Точно както при тофуто, той трябва да се готви
в сос, за да му се придаде вкус. Можете да го направите
сами - интернетът изобилства от рецепти, като използвате
или нормално пшенично брашно, или глутеново. В
зависимост от марката, която купувате или от начина, по
който го приготвяте сами, може да наподобява текстурата
на различни видове рецепти за месо - пържоли, салам,
бекон и т.н. С малко овкусяване ефектът е наистина
впечатляващ!

Растителни млека
Популяризирането на вегетарианството и веганството,
увеличаването на непоносимостта към лактоза и
разкритието, че кравето мляко не е толкова здравословно,
доведе до бум в производството и потреблението на
„растителни млека“ на базата на соя, бадеми, лешници,
овес, ориз. Ще ги намерите с етикет „напитка“, а не „мляко“
поради ограниченията върху етикетите. (Забележка:
Кокосовото мляко е изключение.) Те могат да заместят
млякото във всички рецепти. Ако искате да намалите
консумацията на краве мляко, можете да си направите
овесено или соево мляко вкъщи съвсем лесно и евтино.
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Растително хранене
За да бъдем здрави, телата ни се нуждаят от протеини,
мазнини, въглехидрати, фибри, както и от набор от
различни витамини и минерали. Здравословната и
балансирана растителна диета трябва да може да ви
осигури достатъчно от тези хранителни вещества,
витамини и минерали. Не е необходимо всеки залък да
съдържа всички от тях. Някои могат да се съхраняват в
тялото, така че не е нужно да се ядат всеки ден. Една част
обаче се съхраняват само за кратко (включително
витамините от група В, витамин С, цинк и калций).
Белтъчини
Белтъчините са важни за растежа и възстановяването на
клетките и тъканите на тялото, за изграждането на здрави
кости и мускули, и поддържането на имунната система.
Растителните източници на протеини включват: варива,
боб, семена, ядки, зелени зеленчуци, включително
броколи и спанак, и соеви продукти. Всъщност всичко
съдържа протеини, просто в различни количества.
Храненето с различни растителни източници на белтъчини
е много по-здравословно, отколкото разчитането само на
един източник, за да сте сигурни, че получавате добър
баланс на аминокиселини. Комбинирането на ориз и боб
или фъстъци и пшеница (сандвич с фъстъчено масло), ще
помогне да получите пълноценен протеин.
Въглехидрати
Въглехидратите са основният източник на енергия за
тялото. Простите захари, съдържащи се в плодовете,
трапезната захар и сладките, освобождават енергията си
много по-бързо от сложните въглехидрати, съдържащи се в
нишестените храни като пълнозърнестите тестени
изделия, зърнени храни, хляб, а също и в картофите,
варивата и кореноплодните зеленчуци.
Фибри
Фибрите
са
необходими
за
здравословното
функциониране на червата и могат също да помогнат за
понижаване на нивата на холестерол в кръвта - важно за
намаляване на риска от сърдечни заболявания. Фибрите
не
се
намират
в
животинските
продукти,
но
пълнозърнестите храни (ориз, пшеница, киноа), а също и
много плодове, ядки, варива и зеленчуци, са пълни с тях.
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Мазнини
Яденето на мазнини по малко е нужно, за да помогне на
тялото да усвои някои витамини. Освен това те са добър
източник на енергия. Ненаситените мазнини са поздравословни и могат да бъдат намерени в зехтин, други
растителни масла, ядки, авокадо, семена и зеленолистни
зеленчуци. Наситените мазнини (съдържащи се в яйца,
масло, сметана и сирене) и транс-мазнините (съдържащи
се в хидрогенирани растителни мазнини, използвани в
някои преработени храни) могат да повишат нивото на
холестерол в кръвта ви. Омега 3 мастните киселини са
особено важни за мозъка и сърцето и могат да бъдат
намерени в ленено масло, масло от конопено семе,
рапично масло и в по-малки количества в спанак, броколи,
боб и салата Ромен.
Витамини и минерали
Витамините и минералите са необходими в много помалки количества, но са жизненоважни, за да сме здрави.
Те се намират в животински продукти, включително яйца и
млечни продукти, но могат да бъдат получени и от
растителни източници.
Витамин А е мощен антиоксидант, който е важен за
здравата кожа, борбата с инфекциите, заздравяването на
рани и защитата срещу болести. Бета-каротинът, намиращ
се в жълтите и оранжевите зеленчуци (моркови, червени
или жълти чушки, сладки картофи, домати, кайсии и др.), и
зеленолистните зеленчуци, се превръща във витамин А в
организма.
Витамините от група В са важни за нашия мозък, сърце и
нерви, както и за образуването на кръвта и здравия тонус
на кожата и мускулите. Те могат да бъдат намерени в
пълнозърнести зърнени храни, ядки, гъби, банани, грах,
зеленолистни зеленчуци. Витамин В12 се добавя към някои
продукти, включително хранителната мая и растителните
млека.
Витамин С е мощен антиоксидант, важен за здравата кожа,
зъбите и венците, придава устойчивост на организма към
инфекции и помага за заздравяването на раните. Той се
съдържа в плодовете и зеленчуците, включително
портокали, червен пипер, касис, киви и зеленолистни
зеленчуци.
Витамин D помага на тялото ви да усвоява калций за
здрави кости и зъби. Може да се получи чрез слънчева
светлина върху кожата и някои обогатени продукти.
Витамин Е е мощен антиоксидант, важен за здравата кожа,
имунната система и заздравяването на раните. Той се
съдържа в спанака, слънчогледовите семки, бадемите,
маслините и червените чушки.
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Витамин К е важен за съсирването на кръвта и
заздравяването на раните. Има роля и в изграждането на
здрави кости. Съдържа се в зеленолистните зеленчуци
като къдраво зеле, спанак, брюкселско зеле, салата Ромен,
както и в картофите.
Желязото е необходимо за здравата кръв. Набавете си го
от варива, зеленолистни зеленчуци, пълнозърнести храни,
ядки, семена, сушени плодове и соеви продукти.
Калций за здрави кости и зъби може да се намери в
зеленолистни зеленчуци, ядки (особено бразилски орехи и
бадеми), соеви продукти и някои обогатени продукти.
Цинкът е важен за здравия вид на кожата, косата и ноктите
и е от съществено значение за нашата имунна система.
Вземете го от гъби, тиквени семки, грах, варива,
зеленолистни зеленчуци и пълнозърнести храни.
Селенът е част от антиоксидантната защитна система
заедно с витамини А, С и Е. Може да се намери в бразилски
орех, кафяв ориз, гъби, тофу и овес.
Йодът е важен за производството на хормони от
щитовидната жлеза, като така се осигурява здравословен
метаболизъм. Може да се намери в зеленолистните
зеленчуци, водораслите и в зеленчуковите бульони.
Магнезият е важен за костите, нервите и мускулите. Също
така помага за превръщането на храната в енергия. Той се
съдържа в ядките (особено в бадемите и кашуто),
тиквените семки, зеленолистните зеленчуци, зеления
фасул, пълнозърнестите храни и соевите продукти.
Мазнини

Зърнени и
нишестени
Млечни
алтернативи

Зеленчуци
и/или плодове
Протеини
Добавки

Линк към The Plate Method
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Разбиване на митове за
растителното хранене
„Хората трябва да ядат месо, за да бъдат здрави и силни“
Има много доказателства, че можете да получите всички
нужни хранителни вещества от растителната диета. Това
ръководство ви показва как да се храните балансирано,
като ядете по-малко месо или дори премахвате изцяло
месото и останалите животински продукти. Някои от найдобрите спортисти в света (включително Винъс Уилямс и
боксьорът шампион Дейвид Хей) се хранят изцяло с
растителна диета.

„Яденето без месо не е пълноценно“
Има много вкусни рецепти на растителна основа, които
могат да бъдат също толкова засищащи и задоволяващи
сетивата, колкото ястията с животински продукти. Някои
ястия могат лесно да се адаптират с помощта на тофу,
сейтан или дори някои преработени бургери или колбаси
от „имитиращо месо“. Можете да проявите креативност и
да опитате нещо съвсем различно: разгледайте рецептите
в това ръководство и онлайн готварските книги за повече
идеи. Може дори да разберете, че някои от любимите ви
ястия (десерти, супи, салати и т.н.) вече са изцяло на
растителна основа!
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„Няма да мога да се справя без мляко или яйца“
Има много начини да избягвате да ядете млечни продукти
и яйца, и все пак да имате здравословна, балансирана
диета. Дори и да не можете (или не искате) напълно да
избягвате да ядете яйца или мляко, можете да намалите
количеството месо, яйца и млечни продукти, които ядете
като започнете с „Безмесен понеделник“. Тази малка
стъпка може да има много положително въздействие.
„Никога няма да мога да ям навън в ресторантите“
Все повече ресторанти предлагат растителни опции. Ако
вашият любим ресторант няма такива, защо да не говорите
с тях и да ги насърчите да се присъединят към движението
„Безмесен понеделник“.

„Не обичам броколи / боб / гъби и т.н.“
За съжаление не можем да ви помогнем с това, но има
много вкусни алтернативи, когато ядете растителна храна!
„Храната на растителна основа е твърде скъпа“
Някои алтернативи на растителна основа (особено силно
преработени храни) могат да бъдат по-скъпи от месото и
млечните продукти. Но купуването на едро (за вашето
домакинство или споделянето на покупката с други хора),
директното закупуване от доставчици, яденето на плодове
и зеленчуци през сезона, и избягването на най-силно
преработените храни, са сред най-добрите начини за
намаляване на разходите.
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Рецепти на растителна
основа
Африканска яхния със сладък картоф и фъстъчено масло
(богата на протеини, имуностимуланти и витамини)

Съставки:
1 сладък картоф
1 ч.ч. зелен боб
1 ч.ч. цветчета карфиол
1 голяма глава лук
6 скилидки чесън
3 см на 3 см пресен джинджифил
½ чаена чаша фъстъчено масло
1 л бульон
400 мл доматен сос

2 с.л. смлян кимион
2 с.л. смлян кориандър
¼ с.л. куркума
¼ с.л. канела
сол и черен пипер на вкус
1 ч.ч. спанак
по желание: лют червен пипер,
пресен кориандър, резен лимон

Начин на приготвяне:
Нарежете на ситно и задушете лука, чесъна и
джинджифила. Добавете смлените попдравки и ги
запечете леко докато се разнесе ароматът им. В този
момент добавете бульона и всички зеленчуци без спанака.
Малко преди пълното им омекване добавете фъстъченото
масло и доматения сос, и оставете да поври още 15 минути.
Накрая добавете спанака и разбъркайте. Сервирайте с
ориз или просо, амарант, булгур. По желание поръсете с
малко лют червен пипер, лимонов сок и пресен
кориандър.
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Рецепти на растителна
основа
Веган луканката на Тони

Съставки:
1 средна глава червено цвекло
100 гр сушени домати
150 гр белено слънчогледово семе
10 гр Рас ел ханут
10 гр чубрица

5 гр пушен червен пипер
5 гр кимион на прах
5 гр куркума на прах
хималайска сол

Начин на приготвяне:
Накисваме сушените домати във вода за 10-15 минути. За
смилането на сместа за луканка използвам класическа
ръчна месомелачка. Може да се използва чопър или друг
уред, но според мен с класическата ръчна месомелачка
сместа за луканка става с перфектна структура. Нарязваме
цвеклото на ленти. Включваме в играта месомелачката,
като смиламе суровото цвекло, беленото слънчогледово
семе и сушените домати. Към готовата смес добавяме
подправките – хималайска сол, Рас ел ханут, чубрица,
кимион на прах, куркума на прах и пушен червен пипер.

Линк към демо видео
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Рецепти на растителна
основа
Безкрайно шоколадово брауни с плодове

Съставки:
1/2 ч.ч. захар
3/4 ч.ч. соево или ядково мляко
3/4 ч.ч. брашно (може и безглутеново)
Сок от един портокал
2 супени лъжици фъстъчено масло
200 гр шоколад

50 гр какао
1/2 чаена лъжица канела
1/3 чаена лъжица ванилия
1 чаша замразени плодове
1 лъжичка бакпулвер

Начин на приготвяне:

Всички сухи продукти без бакпулвера се смесват в голяма
купа, добавяме и един натрошен шоколад.Млякото,
фъстъченото масло и останалият шоколад се блендират и към
тях се добавя сокът от един портокал. Ако нямате блендер е
достатъчно шоколадът да се настърже.Блендираните съставки
отиват при сухите такива и се разбъркват до хомогенна смес.
Добавяме бакпулвера и разбъркваме.Последни идват
плодовете. Череши, вишни или горски плодове разширяват
палитрата от вкусове по начин, който ми е любим, но това е
мястото за експерименти. Плодовете могат да са както свежи,
така и замразени, правейки рецептата удобна за цяла
година.Сместа се изсипва във форма с хартия за
печене.Печем за 35 минути в предварително загрята фурна на
175° C. През това време фурната не се отваря и браунито
остава там поне 15-20 минути след времето за печене.

Линк към рецептата
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Повече ресурси
Разгледайте следните ресурси - някои на български, някои
на английски - които намираме за доста полезни!
Pick up Limes - Ютюб канал и уебсайт с полезни съвети,
наръчници и рецепти
https://www.youtube.com/c/PickUpLimes/videos
https://www.pickuplimes.com/
Happy cow - Уебсайт за лесно откриване на веган и
вегетариански ресторанти и магазини по целия свят
https://www.happycow.net/
ForkForkFork - Блог за рецепти и размисли
https://forkforkfork.com/
Veganholistic - Блога за етика, веган старт, здраве и спорт
https://veganholistic.com/
Бързо, лесно, вкусно - Веган - Група за съвети и лесни
рецепти с цели растителни храни
https://www.facebook.com/groups/2624676094484143/
Nutrition facts - Уебсайт за научни изследвания и открития,
свързани с растителната диета
https://www.youtube.com/c/NutritionfactsOrgMD/videos
Веган хранене и фитнес - Група за взаимопомощ на тема
фитнес и спорт на растителна диета
https://www.facebook.com/groups/691055448010357/
Cronometer - Уебсайт за индивидуално планиране на
количеството и вида храна според физическата активност:
https://cronometer.com/
Bohemian Veg - Сайт за оригинални рецепти на български
https://www.bohemianveg.com
Finding Vegan - Богата търсачка за рецепти на английски
https://www.findingvegan.com/
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