
Jó napot! Én vegán vagyok és nem eszem semmit, ami állati 
eredetű.
Nem eszem:
Semmilyen húst (marha, birka, sertés, sonka stb.), csirkét, halat 
és halszószt, tenger gyümölcseit (rákok és effélék), tojást, tejet 
és tejterméket (tejföl, joghurt, sajt stb.) és mézet.
Eszem:
Minden növényi eredetű élelmiszert. Zöldségeket és 
gyümölcsöket, gombát, tésztaféléket (tojásmenteset), rizst, 
burgonyát, kenyeret és süteményeket (tojás- és zsírmenteset), 
szójatermékeket (szójatej, tofu, tempeh stb.). Kókusztejet, 
kókuszkrémet stb. Lencsét, babot és borsót. Leveseket és 
ragukat (halszósz és leves/leveskocka nélkül).
Vannak Önöknél vegán ételek, melyek nem tartalmaznak állati 
eredetű összetevőt?
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