
Proč být vegan?
Ročně je na světě kvůli potravě lidí zabito přes 68 miliard suchozemských 
zvířat, která se narodí, žijí v nevyhovujících podmínkách a zemřou rukou 
člověka. Klíčovým důvodem pro veganství je touha vědomě se nepodílet na 
utrpení zvířat. Tato snaha vzniká z přesvědčení, že zvířata mají svá práva, 
která je nutno respektovat. Pro některé lidi hraje roli také soucit a citový 
vztah ke zvířatům.  Kromě etických důvodů je přijemným vedlejším efektem 
také menší dopad veganské stravy na životní prostředí a její zdravotní 
výhody. Hlavním znakem veganství je vyhýbání se jakékoli krutosti páchané 
na zvířatech, takže ač jsou zásady veganského stravování nejvíce viditelné, 
veganství není pouze strava, ale zasahuje do všech oblastí života člověka. 

Proč se vegani nevyhýbají jen masu, ale i mléku a vejcím? 
Všechny dojnice a nosnice skončí velmi předčasně na jatkách, stejně jako 
jejich samčí protějšky. Kohoutci jsou ve vaječném průmyslu zabiti krátce 
po vylíhnutí. Slepičky čeká vysilující produkce vajec v často nevhodných 
podmínkách a následně jatka, většinou po roce snášení. 
Mléčné krávy čelí v nevyhovujících podmínkách krutému cyklu, který se 
opakuje zhruba 3-4krát: umělá inseminace, porod, odebrání telete, 
mechanické dojení a po vyčerpání organismu (po cca 4-5 letech) jatka. 
Telata končí také na jatkách, a to ve věku zhruba 1-2 let, některé mladé 
kravičky čeká stejný osud jako jejich matky.

Co jedí vegani?
Běžná představa veganského jídla je „zrní a tráva“. To je však velmi 
vzdálené pravdě, protože veganská strava zahrnuje zeleninu, ovoce, 
luštěniny, obilniny, houby, ořechy a všechny upravené produkty  
z nich. Vybírat si ale můžete i z řady chutných rostlinných alternativ 
masa, mléka i sýrů. Rostlinná strava vás naučí využívat širokou paletu 
potravin a pomůže vám objevit spoustu nových chutí světových kuchyní, 
například indické či středomořské. Bez problému si však můžete dát 
i českou klasiku ve veganské úpravě. Veganské stravování má mnoho 
forem, od „junk foodu“ až po syrovou stravu – každý si může vybrat, co 
mu vyhovuje.  

Je veganství zdravé?
Uznávané světové instituce 
zabývající se výživou uvádějí, 
že správně sestavená veganská 
strava je vhodná pro všechna 
životní období a podle řady 
studií přispívá k prevenci 
nejčastějších civilizačních 
chorob (více v článku bit.ly/instituce-vegan). K veganům se řadí  
i mnozí vrcholoví sportovci, mezi nimi například nejsilnější muž Německa 
Patrik Baboumian, vytrvalostní běžec Scott Jurek či trojnásobná světová 
rekordmanka v maratonu Fiona Oakes, která je vegankou už od svých 
šesti let.

Stručný úvod
do veganství

  O  V E G A N S T V Í

Co mohu udělat?
I vy se můžete stát veganem, a přispět tak ke zmírnění utrpení 
zvířat, zlepšit své zdraví a zároveň se chovat zodpovědně k našemu 
životnímu prostředí. Nemusíte to udělat ze dne na den, i když řada 
lidí tak činí. Podstatné je začít přemýšlet, odkud pochází naše jídlo  
a co je s tím spojené. Zásadní je první krok – dát si například místo masa 
luštěniny nebo místo kravského mléka ovesné či kokosové. Nebojte se 
na nás obrátit pro radu, najít si nás na Facebooku či navštívit některý  
z uvedených webů.

Výběr z  knih o veganství
• Scott Jurek: Jez a běhej
• Brendan Brazier: Vegan v kondici
• Ruediger Dahlke: Stávám se veganem

Veganské internetové informační portály
• www.soucitne.cz
• www.veganka.cz
• www.goveg.cz
• www.vegan-fighter.cz
• vegansociety.com    (EN)

• bitesizevegan.com (EN)

• veganhealth.org    (EN)

• vegnews.com          (EN)

Výběr z filmů o právech zvířat
• Cowspiracy
• Pozemšťané (Earthlings)

Veganské kuchařky v tištěné formě
• Katka Balcarová a Veronika Chládková: 
 Místo vejce banán 
 Místo kapra hlíva
• David Zmrzlý a kol.: Veganská kuchařka od českého kuchaře
• Nicole Just: Pečeme pro vegany
• Pavlína Drlíková: Veganské neřesti

Veganské internetové kuchařky
• www.veganotic.cz
• www.veggiefish.cz
• www.nomnom.cz
• www.blueveganpig.blogspot.cz
• www.acotedajis.cz

I N F O R M A C E

Veganství je způsob života, jehož snahou je
vyloučit všechny formy využívání zvířat 

a krutosti páchané na zvířatech kvůli jídlu,
oblečení nebo jakémukoli jinému účelu.

Foto: veganský burger v baru Belzepub
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Řepné karbanátky
500 g syrové červené řepy, 
125 g suché cizrny, 125 g 
ovesných vloček, hladká 
mouka, 1 lžíce lněných 
semínek, 35 g slunečnicových 
semínek, 1 větší cibule, 
2-3 stroužky česneku, 
sůl, pepř, 1/2 lžíce oleje
Cizrnu namočíme na 
12-20 hodin, propláchneme 
(nevaříme!) a rozmixujeme. Smícháme ji s nastrouhanou 
řepou, cibulí nakrájenou na jemno, slunečnicovými a lněnými 
semínky, s rozmačkaným česnekem, ovesnými vločkami a olejem. 
Přidáme sůl a pepř, zaprášíme hladkou moukou a vymícháme 
těsto. Necháme ho odležet v lednici, poté tvarujeme placičky, 
které vyskládáme na pečicí plech (buď vymazaný olejem, nebo 
vyložený pečicím papírem) a pečeme 20 minut při 160 °C.
 
Sójový řízek
1x sójové plátky (BonaVita), 1-2 lžíce 
sójové omáčky, pepř, sůl, plnotučná 
hořčice, česnek, mouka, strouhanka, 
olej
Sójové plátky vaříme ve vodě s kostkou 
zeleninového bujónu a lžící sójové 
omáčky asi 10 minut. Poté scedíme 
a vymačkáme přebytečnou vodu. Plátky opepříme, osolíme, potřeme 
trochou hořčice, utřeným česnekem a obalíme ve veganském trojobalu 
(viz níže). Smažíme na rozpáleném oleji po obou stranách dozlatova. 
Podáváme s chlebem, bramborovou kaší nebo bramborovým salátem  
a plátkem citronu.
Trojobal
Hladká mouka, strouhanka, (příp. bramborový, kukuřičný škrob nebo 
hraška), voda, kurkuma
Připravíme si tři mělké talíře či misky a dáme do první mouku, do druhé 
mouku či škrob smíchané s vodou do konzistence hořčice (ideální je 
osolit a přidat kurkumu kvůli barvě) a do třetí strouhanku. Kousky jídla 
obalujeme postupně ve všech třech vrstvách a nakonec zprudka smažíme 
na rostlinném oleji.

Ve spolupráci se Soucitně.cz vydalo Otevři oči z.s. – organizace na ochranu 
zvířat – OtevriOci.cz

R E C E P T Y

Jak vařit z rostlinných surovin?
Vaření z rostlinných surovin je snadné, i když to tak zpočátku nemusí 
vypadat. Nebojte se zkoušet nové chutě a ingredience, inspiraci hledejte 
ve veganských kuchařkách jak tištěných, tak internetových.

Kde nakoupit potraviny
Základní potraviny jako luštěniny, rýže, obiloviny, ovoce, 
zeleninu, houby a ořechy seženete v každém obchodě. Už 
z těchto základních potravin vykouzlíte výborné pokrmy. 
Seznam zajímavých a méně známých potravin naleznete níže. 
Kromě kamenných obchodů je možné také nakupovat  
z internetových obchodů. Malý přehled obchodů s veganským 
zbožím níže: 
• www.veganfoods.cz
• www.bioobchod.cz
• www.veganz.cz
• www.gaea.cz
Tofu – vyrábí se ze sóji, prodává se neochucené (natural), které je 
vhodné k dalším úpravám a k použití jak na sladko, tak na slano. Dále 
se prodává mnoho již ochucených tofu (namátkou chilli, bylinkové, 
lahůdkové, zeleninové, olivové...). Tofu prodává Albert, Billa, Globus, 
Kaufland, Lidl, Tesco, DM a zdravé výživy.
Tempeh – vyrábí se z fermentované sóji, dá se sehnat v několika variantách 
(neochucený, smažený, uzený). Prodává ho Albert (hypermarket), Billa, 
Globus, Tesco a zdravé 
výživy.   
Seitan – lepek, tedy 
pšeničná bílkovina, se kterým 
vykouzlíte výborné pokrmy. 
Je k dostání buď už hotový 
a ochucený, nebo v prášku  
k domácí výrobě. Prodává se 
ve zdravých výživách.
Sójové „maso“ – prodává se 
v podobě sušených nudliček, 
kostek, granulátu nebo plátků. Doma ho musíte rehydratovat (namočit) 
– nejlépe do zeleninového ochuceného vývaru – a pak dále upravovat, 
marinovat, zapékat nebo smažit. Prodává ho Albert, Billa, Globus, 
Kaufland, Lidl, Penny, Tesco a zdravé výživy.
Lahůdkové droždí jsou inaktivované sušené kvasnice, které slouží  
k dochucování pokrmů. Seženete ho v Globusu, Kauflandu, Tescu a ve 
zdravých výživách.
Rostlinné mléko – vyrábí ho více značek (Alpro, Alnatura, 
Oatly...) v mnoha variantách (např. ovesné, kokosové, rýžové, 
mandlové, lískooříškové), prodává ho DM, Albert, Billa, Globus, 
Kaufland, Tesco a zdravé výživy.

VA Ř E N Í  A  N Á K U P

Rostlinné jogurty a smetany – vyrábí je více značek v několika 
různých variantách a příchutích. Rostlinné jogurty a smetany 
prodává Albert, Billa, Globus, Kaufland, Tesco, DM a zdravé 
výživy. 
Rostlinné majonézy, tatarky – Rostlinné majonézy a tatarky 
seženete opět v několika variantách od různých značek. Dají se 
koupit v Albertu (hypermarket), Bille, Globusu, Kauflandu, Tescu 
a zdravých výživách. 
Rostlinná zakysaná smetana – dá se sehnat hlavně ve zdravých 
výživách (značky Joya Crémesse, Tofutti, Soyananda). 
Rostlinné šlehačky – rostlinné šlehačky ve spreji vyrábí značka 
Soyatoo, několik dalších firem pak vyrábí také smetany ke 
šlehání. Rostlinné šlehačky jsou nejlépe k sehnání ve zdravých 
výživách.
Rostlinné sýry – v ČR se dá sehnat více druhů a značek rostlinných 
sýrů (Wilmersburger, Veganline, Violife), zatím se jejich nabídka 
nejčastěji vyskytuje ve zdravých výživách a v Globusu. 

  Veganský dort, foto veganotic.cz

Jak péct z rostlinných surovin
Naprostá většina receptů se dá přepracovat na veganské, stačí 
jen vědět, jak na to. V následujícím textu najdete tipy, jak si 
poradit. 
Rostlinné mléko – všude tam, kde byste potřebovali kravské 
mléko či smetanu, použijte jednoduše rostlinné. 
Kynuté těsto – vejce stačí vynechat, alternativa není potřeba. 
Lité těsto (s kypřicím práškem) – místo vejce  přidejte 
rozmixovaný  1 banán, 1 jablko nebo 1 hrušku, 2 lžíce šťávy 
z citronu, 2  lžíce jablečného octa, nebo lžíci chia semínek.  
Tofu tvaroh – tofu natural rozmixujte s malým množstvím 
rostlinného mléka, štávou z citronu a moučkovým cukrem (pro 
slané recepty vynechte cukr).
Tuky při pečení – místo másla můžete používat rostlinný olej.
K dosažení máslové chuti použijte kokosový tuk. Po něm sáhněte 
i v případě tvoření těst, která z technologických důvodů vyžadují 
práci s tuhým tukem (kokosový tuk před manipulací vychlaďte).

VA Ř E N Í ,  P E Č E N Í  A  N Á K U P

  Seitan na divoko, foto veggiefish.cz
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