
Hej, jag är vegan och äter inte mat från djur.

Jag äter inte:

Kött (nöt, lamm, fläsk, skinka osv.) i någon form, kyckling, 
fisk och fisksås, skaldjur (räkor och liknande), ägg, mjölk och 
mjölkprodukter (grädde, yoghurt, ost osv.)

Jag äter gärna:

Allt från växtriket. Grönsaker och frukt, svamp, pasta och 
nudlar (utan ägg), ris, potatis, bröd och deg (utan mjölk 
och smör), sojaprodukter (sojamjölk, tofu, tempeh, osv.). 
Kokosmjölk, kokosgrädde, osv. Linser, bönor och ärtor. 
Soppor och grytor (utan fisksås eller buljong).

Har ni några veganska rätter utan animaliska produkter?
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