
Sóc vegà?, i m’abstinc de menjar animals i consumir productes 
d’origen animal.
No menjo:
Carn de vaca, be, pollastre, pernil, etc. Tampoc cap salsa feta amb 
producte animal. Marisc, peix, ous, llet, mantega, formatge (cap 
producte lacti) tampoc mel.
Si menjo:
Verdures, fruita, bolets, pasta i fideus (que no continguin ous), 
arròs, patates, pa (que no contingui mantega de porc o llet) 
Pastissos i coques ( que no continguin mantega de porc, mantega 
i llet o ous) Productes derivats de la soja (llet de soja, tofu, 
Temphe) Llet de coco, crema de coco, etc., llenties, mongetes, 
pèsols i altres llegums. Sopes i guisats (sense salsa o caldo de 
peix).
Vostès tenen en el seu Menú, menjar vegà?
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