
Hej, jeg er veganer, og jeg spiser ikke dyreprodukter.
Jeg spiser ikke:
Kød (okse, lam, svin, skinke, osv.) på nogen måde, kylling, fisk 
og fiskesovs, andre former for skaldyr (som fx rejer), æg, mælk 
og andre mejeriprodukter (fløde, yoghurt, ost, osv.) og heller ikke 
honning.
Jeg spiser:
Alt, der er produceret af planter. Grøntsager og frugt, svampe, 
pasta og nudler (uden æg), ris, kartofler, brød og kager (uden 
æg og svinefedt), soyaprodukter (soyamælk, tofu, tempeh, osv.), 
kokosmælk, kokosfløde og andre kokosprodukter, linser, bønner og 
ærter, supper og sammenkogte retter (uden fiskesovs og animalsk 
bouillon).
Har I veganske retter, der er produceret uden dyreprodukter?
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