
Olá! Eu sou vegano(a) e não como nenhum alimento de origem 
animal.
Eu não como:
Carne (vaca, cordeiro, porco, presunto, etc.) de nenhuma forma, 
frango, peixe, e caldo de peixe, frutos do mar (camarão e 
assemelhados), ovos, leite e laticínios (manteiga, iogurte,queijo, 
etc.) e mel.
Eu como:
Tudo que seja de origem vegetal. Legumes e frutas, 
cogumelos,massas e macarrão (sem ovos), arroz, batata, pães 
e doces (sem ovos nem banha de porco),produtos derivados de 
soja,(leite de soja, tofu/queijo de soja, tempeh, etc.) Leite de coco, 
óleo de coco, etc. Lentilhas, feijões e ervilhas. Sopas e cozidos 
(sem caldo de peixe, ou de carne).
Você tem pratos vegetarianos/veganos sem ingredientes de 
origem animal?
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