
الحيوانات. أصل  منتجات من  فيه  أي طعام  آكل  ال  و  نبايت  أنا   ، أهالً

أنا ال آكل:

املأكوالت  السمك،  و صلصة  السمك  الدجاج،  آكل  ال  و  إلخ.(  خنزير  شاة،  )بقر،  اللحم 

اليوغرت،  )القشطة،  الحليب  أصل  من  واملنتجات  الحليب  البيض،  الجمربي(،  )مثل  البحرية 

كذلك. والعسل  إلخ.(  الجنب، 

آكل: أنا 

الرز،  بيض(،  )بدون  واملكرونا  البستا  الفطر،  والفواكه،  الخرضوات  نبايت.  أصل  أي يشءمن 

حليب  إلخ.(.  توفو،  الصويا،  )حليب  الصويا  منتجات  بيض(،  )بدون  والكعك  الخبز  البطاطا، 

صلصة  )بدون  والكرسول  الرشبات  والبازالء.  والفول  العدس  إلخ.  الجوز،  قشطة  الجوز، 

املرق(. أو  السمك 

الحيوانية؟ املنتجات  من  خالية  نباتية  أطعمة  لديكم  هل 
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