
Hæ, ég er vegan og borða ekki mat sem inniheldur dýraafurðir.
Ég borða ekki:
Kjöt (nautakjöt, lambakjöt, svínakjöt, skinku o.s.frv.) af nokkru 
tagi, kjúkling, fisk, fiskisósu, sjávardýr (rækjur og þessháttar), 
egg, mjólk og mjólkurvörur (rjóma, jógúrt, ost o.s.frv.) eða 
hungang.
Ég borða:
Allt sem kemur frá plöntum. Grænmeti og ávexti, sveppi, pasta 
og núðlur (án eggja), hrísgrjón, kartöflur, brauð og sætabrauð 
(án eggja og dýrafitu), soja vörur (soja mjólk, tófú, tempeh 
o.s.frv.). Kókosmjólk, kókosrjóma o.s.frv.. Linsubaunir aðrar 
baunir. Súpur og pottrétti (án fiskisósu eða kjötkrafts).
Bjóðið þið upp á vegan rétti, án dýraafurða?
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