
ВДАЛЕ РІШЕННЯ
Перші кроки в світі рослинних страв

Смачно! Швидкі і прості рецепти

Відчуєш себе так добре, як ніколи раніше

Рослинні продукти доступні в кожному магазині!
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Декілька слів віД «віДкритих кліток»

Ласкаво просимо! 
Якщо ти це читаєш, то скоріш за все робиш перший крок до 
зміни світу. адже зміна раціону на користь рослинної їжі не 
лише дозволяє врятувати від смерті тисячі й мільйони тварин, 
а ще й піклуватися про навколишнє середовище. крім того, що 
це надзвичайно важливо, ти будеш відчувати себе і виглядати 
краще, ніж раніше.

озирнись навколо! все більше людей, зокрема твоїх родичів, 
знайомих, а також спортсменів, акторів, політиків відкривають 
для себе переваги харчування, заснованого на рослинних про-
дуктах. Незалежно від причин, етичних чи для покращення ста-
ну здоров‘я, ці люди розуміють, що просте рішення може стати 
початком великих змін, варто лише почати діяти. 

Часи змінюються, проте вже зараз ми всі можемо по-новому 
подивитися на світ і зробити його кращим. Настав момент, 
коли нам потрібно жити відповідно до наших цінностей, з пова-
гою і співчуттям до усіх живих створінь. Це час, коли ми може-
мо відчути себе краще знаючи,  хто ми, як ми живемо і що їмо. 

а тепер найголовніше: це дійсно дуже просто. З цим міні-по-
сібником тобі буде легше перейти на рослинну їжу, турбуючись 
про своє здоров‘я і насолоджуючись новими смаками.

Запрошуємо тебе на нашу сторінку в Facebook: 
www.facebook.com/opencagesUA на якій ти знайдеш цікаві 
поради та інформацію про тварин. 

1Позбудься 
буденності

Завдяки простим 
рекомендаціям з 
нашого посібника ти 
зможеш легко знайти 
свій власний спосіб 
харчування. 

2 Зміни своє 
тіло 

ти – це те, що ти їси. 
Здорове харчування, 
яке базується на 
рослинній їжі це 
найліпший метод 
нагодувати тіло та 
мозок і відчути себе 
краще. 

3 Не займайся 
перфекціонізмом

Мова йде не про те, 
щоб бути ідеальним. 
Йдеться про те, щоб 
зробити усе можливе 
для покращення світу. 

4 Перейди на 
новий смак

Приготуйся до 
неймовірної 
пригоди, наповненої 
вишуканими смаками 
та кольорами. 

Бажаємо успіхів,  
твої друзі, Відкриті клітки
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ДуМка віДоМих україНЦів 

ОЛЕКСАНДР 
ПОЛОЖИНСЬКИЙ  
(“Тартак” / “Був’є”)

“Я завжди любив тварин. Мені важко було бачи-
ти їхні очі, коли їх везли на м’ясокомбінат повз 
наш будинок. У якийсь момент життя я зрозумів, 
що не хочу їсти м’ясо. Тоді ця тема не була мод-
ною і поширеною, тому я перебував у полоні пев-
них стереотипів суспільства – таких, як “жити 
без м’яса неможливо” і “їсти без м’яса дорого”. 
Та потім якось з’ясувалося, що жити без м’яса 
можна і це не так вже й дорого. Мені пощастило: 
так склалися обставини, що я потрапив у ситу-
ацію, у якій не їв м’яса впродовж двох місяців. Це 
був експеримент, який мені сподобався і, мабуть, 
тому затягнувся вже на понад 20 років”.

ЧИ ТИ ЗНАЄШ, ЩО ЇЖ?

Давайте будемо чесними: життю 
тварин на сучасних фермах не поза-
здриш. Забудь про ідеальний образ 
села з дитячих книжок. Правда така, 
що вже кілька десятиліть розведення 
тварин має зовсім інший вигляд.

тільки в україні на тваринницьких фер-
мах щорічно народжується і вмирає кіль-
ка сотень мільйонів тварин, в закритих 
приміщеннях без вікон, в брудних дротя-
них боксах. Більшість з них позбавлені ве-
теринарного догляду. в кінці кінців вони 
все гинуть на бійні. Право охороняє їх на 
мінімальному рівні або взагалі ігнорує. За-
галом, їх життя – це пекло, якого ніхто не 
побажав би навіть ворогові.

ЧИ ПРАВДА, ЩО “ЕКО” 
М’ЯСО НЕ ШКОДИТЬ 
ТВАРИНАМ?

Немає нічого гіршого за промислове тва-
ринництво. Будь-яка промисловість, яка 
залучає до процесу тварин, – насильниць-
ка. і, на жаль, яйця вільного вигулу, еко-ви-
робництва теж не виключення, хоча вони 
сильно зменшують рівень страждання 
тварин у порівнянні з клітковим утриман-
ням несучок.
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ДуМка віДоМих україНЦів 

САША КОЛЬЦОВА 
(вокалістка гурту “Крихітка”) 

“Тварин шкода, звісно, а людей ще більше шкода. 
Вироблене в індустріальних умовах м’ясо – це 
м’ясо тварин, яких годують кормом, що містить 
бозна-що. Таке м’ясо не є тією їжею, яку можна 
вживати тричі на день, перед тим ще й засма-
живши. Організм сам каже, що йому треба. Я не 
фанатик, тому вважаю, що раціон – це діалог. 
Треба будувати діалог з власним тілом, слухати 
його. Поки що років 15 обходжуся без м’яса – усі 
життєві показники в нормі”.

АНТОН САВЛЄПОВ 
(музикант гурту Агонь, власник 
сендвіч-бару ORANG+UTAN)

“Я вегетаріанець – вживаю продукти рослинно-
го походження та продукти, виготовлені з мо-
лока. В побуті я також перейшов на веганську 
продукцію. Таке рішення я прийняв не тільки з 
етичних міркувань, але й тому, що продукція з 
натуральних еко-компонентів відрізняється ви-
сокою якістю й безпечна для людини.

Мене надихнули зробити цей важливий крок мої 
друзі. Мені пощастило зустріти людей, які твер-
до слідували принципам ідей життя без отрути, 
а моїх мізків й вдачі вистачило на те, щоб не від-
кидати нове і незрозуміле, а впевнено оцінити 
переваги даної життєвої концепції.”
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Живи ЗДорово

Головне – здоров’я
Не забувай, що головне – це здоров’я. Найчастішою причиною смерті в Україні є хво-
роби системи кровообігу та новоутворення, що безпосередньо пов’язані з тим, що у 
нас на тарілках. Прочитай ці сторінки так, ніби від цього залежить твоє життя. Тому що 
воно насправді залежить.

ЖИВИ ЛЕГКО

ожиріння – це не тільки питання зовнішньо-
го вигляду, з ним пов’язано багато серйозних 
захворювань: цукровий діабет, захворювання 
серця та інсульти. вже доведено, що рослинна 
дієта знижує ризик ожиріння, а отже, і перера-
хованих вище захворювань.

вчені підтверджують, що збалансоване  веге-
таріанське харчування приносить користь на 
будь-якому етапі життя. крім того, численні 
дослідження показують, що виключення з раці-
ону продуктів тваринного походження дозво-
ляє підтримувати меншу вагу тіла в порівнянні 
з людьми, які вживають такі продукти.

ІНФАРКТ

За даними вооЗ україна є країною №1 у Єв-
ропі і № 2 в світі в рейтингу смертності від 
серцево-судинних захворювань. Якщо в євро- 
пейських країнах вже активно борються з цією 
проблемою, то в україні це, як і раніше, при-
чина 67% смертей. З серцево-судинними за-
хворюваннями стикається кожен другий украї-
нець. у минулому році ссЗ забрали життя 392 
тисяч українців.

однак їх можна попередити, якщо перейти на 
рослинну дієту. такий спосіб харчування зни-
жує ризик виникнення хвороб серця на 30%. 
інші продукти тваринного походження міс-
тять багато холестерину, який призводить до 
закупорки артерій. рослинні продукти містять 
мінімальну кількість холестерину і характери-
зуються низьким вмістом насичених жирів.

ЗАБУДЬ ПРО ДІАБЕТ

Діабет 2 типу – це не жарт. він може виклика-
ти серйозні хвороби серця, порушення робо-
ти нирок, а також інші захворювання, що при-
зводять до ампутації кінцівок. Що ти можеш 
зробити, щоб запобігти діабету 2 типу?

люди, які не вживають в їжу продуктів тварин-
ного походження, знижують ризик виникнення  
діабету більш ніж на 60% в порівнянні з людь-
ми, що харчуються традиційною їжею.
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Живи ЗДорово

Для розведення тварин з метою вживання 
у їжу (включаючи використання землі під 
пасовища та вирощування кормових рослин) 
зайнято близько 30% поверхності суші.

Озелени свій раціон 
Кожен з нас хоче допомогти планеті. Але як? Відповідь на це питання виникає перед то-
бою кілька разів на день. Змінюючи харчування на те, яке буде базуватися на рослинній 
їжі, ти запобігаєш загрозі глобального потепління, винищенню лісів, а також економиш 
природні ресурси. Дійсно, розведення тварин для вживання у їжу є джерелом більшої 
кількості парникових газів, аніж усі викиди з автомобілів, літаків або інших транспорт-
них засобів. Найкращий спосіб бути екологічним – це озеленення своєї тарілки.

Близько 45% 
зернових 
використовується 
в якості корму для 
тварин. лишень уяви, 
скільки людей можна 
було б нагодувати 
цим зерном.

45%

80%

30%

Майже 80% 
поверхні вирубаних 
амазонських джунглів 
використовуються 
під пасовища для 
тварин та розведення 
кормової сої.

відмова від м’яса, 
молочних продуктів 
та яєць зменшує 
викиди вуглекислого 
газу на 50% більше, 
ніж використання 
автомобіля з 
гібридним приводом. 

Для виробництва 1кг 
тваринного білка отрі- 
бно в 12 разів більше 
землі, в 13 разів більше 
палива та в 15 разів 
більше води, ніж для  
1кг рослинного білка.

50%

1 КГ М'ЯСА 1 КГ СОЇ
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вивЧи осНови

Веганська тарiлка

Фрукти ≥ 
2 порції

Джерела 
кальцiю

Овочі ≥  
4 порції

Бобові 
та 

продукти 
з сої ≥ 4 
порції

Насіння 
та горіхи  
1-2 порції

Зернові 
та 

крохмалисті 
овочі ≥  
5 порцій

ДОДАТКИ
вітамін B12
вітамін D
омега-3

Йод

БОБОВІ
Чому? Бобові та соєві рослини – це прекрас-
не джерело білка, основного компонента, який 
використовується організмом для росту, функ-
ціонування та відновлення клітин. Багато з цих 
продуктів також містять у собі достатньо каль-
цію, завдяки якому кістки залишаються міцними 
та здоровими, а також залізо – основний ком-
понент гемоглобіну, який міститься в червоних 
кров’яних тільцях, основного за транспорту-
вання кисню з легень у інші частини нашого тіла. 

Найліпші джерела: квасоля, сочевиця, го-
рох, тофу. 
Одна порція – це: півсклянки вареної квасо-
лі, півсклянки тофу, 1 склянка соєвого молока.
Наша порада: переконайтесь у тому, що то- 
фу, який ви купуєте, багатий на кальцій, зав-
дяки чому організм отримає ще й додаткову 
порцію білка..

ОВОЧІ
Чому? Без сумнівів овочі – це найздоровіша їжа 
на Землі. вони слугують важливим джерелом 
бета-каротину, який в організмі перетворю-
ється на вітамін а та відповідає за гарний зір 
й імунну систему. овочі – це також прекрасне 
джерело вітаміну с, який сприяє утворенню ко-
лагену – білка, який позитивно впливає на стан 
шкіри, суглобів та кісток. Фітохімічні елементи, 
які містяться у овочах, допомагають знизити 
ризик розвитку ракових пухлин. 

Найліпші джерела: капуста кале, броко-
лі, шпинат, солодкий перець, капуста, буряк, 
морква, помідори. 
Одна порція – це: півсклянки варених овочів, 
1 склянка сирих або півсклянки овочевого соку.
Наша порада: овочі – це справжня райдуга 
яскравих кольорів. Пам’ятай про них кожно-
го дня!



ВДАЛЕ РІШЕННЯ. Перші кроки8 |

вивЧи осНови

НАСІННЯ ТА ГОРІХИ
Чому? Насіння та горіхи багаті білком та за-
лізом, а також цинком, який зміцнює наш іму-
нітет. Жирні кислоти омега-3, які містяться в 
грецьких горіхах, лляному насінні та насінні 
чіа (шавлії іспанської) відповідають за пра-
вильну роботу мозку. 

Найліпші джерела: гарбузове насіння, го-
ріхове масло, кунжутна паста – тахіні, лляне 
насіння, грецькі горіхи, мигдаль.
Одна порція – це: ¼ склянки горіхів, 2 сто-
лових ложки насіння, 1 столова ложка масла з 
горіхів або насіння
Наша порада: протягом дня поживним пе-
рекусом може бути жменя мигдалю.

ФРУКТИ
Чому? Фрукти забезпечують організм водою, 
а також слугують джерелом клітковини, яка 
покращує травлення та запобігає виникненню 
захворювань серця. крім того, фрукти містять 
велику кількість антиоксидантів та калію, жит-
тєво важливих для забезпечення правильного 
функціонування всіх органів. 

Найліпші джерела: яблуки, апельсини, чор-
ниця, полуниця, банани.
Одна порція – це: 1 фрукт середнього роз-
міру, 1 склянка нарізаних фруктів.
Наша порада: почни день зі склянки насиче-
ного фруктового коктейлю.

ЗЕРНОВІ
Чому? Зернові – це цінне джерело клітковини та 
заліза, а також білка. Багаті на вітаміни групи в, які 
забезпечують хороший обмін речовин і роботу 
нервової системи.  

Найліпші джерела: коричневий рис, макаро-
ни з борошна грубих сортів, вівсяні пластівці, 
каші, наприклад, гречана або пшоняна. 
Одна порція – це: півсклянки готового рису, 
макаронів або каші, 1/3 склянки вівсяних плас-
тівців, 1 скибка чорного хліба.
Наша порада: щоб надати салату смаку та 
текстури, спробуй додати жменю кіноа.

Забезпеч себе 
щоденною дозою 

здорових жирів, їж горіхи, 
насіння або авокадо. Пам’я-
тай також про омега-3 кис-
лоти, які є в лляному насінні, 
насінні конопель і фундуці. 
інші жири, такі як рослинний 
майонез, маргарин або рос-
линні масла скороти до 1-2 
порцій на день.

відповідає за 
стан кісток і за-

хищає від багатьох захворю-
вань. твій організм може сам 
синтезувати вітамін D під 
впливом прямих сонячних 
променів, але в нашій геогра-
фічній широті їх просто за-
надто мало. Приймай вітамін 
D зі збагаченими продукта-
ми або у вигляді добавок

виробляється 
головним чином 

бактеріями, що живуть в 
шлунково-кишковому тракті 
у тварин. Його не знайти в 
рослинах, тому пам’ятай про 
добавки. Деякі продукти, на-
приклад, соєве молоко, зба-
гачені вітаміном в12. Проте 
найпростіший спосіб – це за-
пастися добавками в таблет-
ках і приймати їх регулярно.

ЖИРИ ВІТАМІН  
D

ВІТАМІН  
B12
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вивЧи осНови

Дещо для кожного
Незалежно від віку чи роду занять кожен може забезпечити для себе відповідну дозу 
енергії та поживних речовин за допомогою рослинної дієти. Тим, хто хоче дізнатися 
більше про тварин і складання раціону з рослинної їжі, рекомендуємо одні з кращих книг, 
які є по цій темі.

БРЕНДА ДЕВІС І ВЕСАНТО 
МЕЛІНА – СТАТИ ВЕГАНОМ: 

Повний довідник по рослинному харчуванню, 
комплексне видання (Brenda Davis and Vesanto 
Melina – Becoming Vegan: The Complete Reference 
to Plant-Base Nutrition, Comprehensive Edition)

автори досліджують користь для здоров’я 
веганскої дієти в порівнянні з іншими типами 
харчування; пояснюють потребу в білках і амі-
нокислотах на різних етапах життя; пишуть про 
жири і незамінні жирні кислоти і їх значення в 
рослинних дієтах; досліджують факти і помилки 
стосовно вуглеводів; розкривають правду про 
пшеницю, глютен і зернові; точно визначають, 
де можна отримати кальцій, залізо, цинк та інші 
мінерали без продуктів тваринного походжен-
ня; уточнюють важливість отримання вітаміну 
в12; і показують, як досягти оптимального хар-
чування під час вагітності та годування груддю.

РУБІ РОТ – «ОСЬ ЧОМУ МИ 
НЕ ЇМО ТВАРИН».

Це перша дитяча книга, що дає щирий і повний 
співчуття погляд на емоційне життя тварин і їх 
важку долю на промислових фермах. у книзі роз-
повідається, який ефект справляє поїдання тва- 
рин на навколишнє середовище, тропічні ліси і 
зникаючі види. вона пропонує кроки, які діти 
можуть зробити, щоб дізнатися більше про веге-
таріанський і веганський спосіб життя. Ця прони-
клива робота – ключове джерело інформації для 
батьків, які хочуть поговорити зі своїми дітьми 
про актуальну і важливу проблему прав тварин.
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суПерФуДи

СУПЕР ЇЖА
Готові відкрити для себе найбільш поживні продукти на землі? Ці рослинні суперфуди 
додадуть енергії, подбають про твою фігуру, а також допоможуть попередити рак.

Лляне насіння: 
безцінне джерело 
омега-3 кислот і 
антиоксидантів. Після 
помолу в кавомолці 
додай в випічку, кок-
тейлі або салати.

Листова капуста кале: це овоч з темно-
зеленим листям, схожий на капусту,  
природне джерело вітамінів і кальцію, які до 
того ж, захищають від появи пухлин. Як у 
вареному, так 
і в сирому 
вигляді – це 
смачний і дуже 
здоровий 
продукт.

Мигдаль: вітамінна 
бомба, здорові жири 
і клітковина в одному 
– відмінна ситна 
закуска. Додавай 
його в каші, тістечка, 
десерти або просто 
гризи, коли хочеться.

Сочевиця: надзвичайно 
багата білком, який 
допомагає знижувати 
рівень холестерину в 
крові, забезпечує організм 
клітковиною і вітаміном 
в1. Можеш зліпити  з неї 
смачні котлети, а супи з її 
додаванням будуть більш 
ситними.

Авокадо: містить велику кількість вітамінів, 
мінералів, корисних жирів, а також більше 
калію, ніж банани. Нарізане пластинками – 
стане відмінним 
інгрідієнтом 
для тортильї з 
квасолею або 
бутербродів, а у 
вигляді пюре з 
часником буде 
смачною пастою 
не тільки для хліба.

Буряк: стимулює кровообіг, а також покращує 
спортивні досягнення. Пам'ятай, що крім 
борщу її можна додавати в салати..
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суПерФуДи

Гарбуз: багатство бета-каротину. Завдяки 
вмісту калію допомагає регулювати кров'яний 
тиск, а також зміцнює імунну систему, 

захищає серце і 
очі та уповільнює 
процеси старіння. 
використовуй її 
всіма можливими 
способами!

Часник: має чудові лікувальні властивості. 
Містить алліцин, органічну хімічну сполуку, 
яка бореться з інфекціями. Як показують 
дослідження, регулярне вживання в їжу може 
знизити ризик виникнення деяких видів раку.

Чорниця: істинний дар природи – в ній 
багато вітамінів, зокрема, C і E, клітковини 
і фолієвої кислоти, вона також підтримує 
обмін речовин. а 
ще ця ягода дуже 
смачна,  її просто 
неможливо не 
використовувати у 
себе на кухні.

Сушені абрикоси: всього пара штук  
задовольнить добову потребу в бета-
каротині, з якого наш організм виробляє 
вітамін а. абрикоси 
багаті на калій, 
залізо, магній і 
кальцій . Мають 
протизапальну дію, 
а антиоксиданти, 
що містяться в них.  
поліпшують зовнішній 
вигляд шкіри.

Кероб також відомий 
як плоди ріжкового 
дерева. Його струч-
ки використовуються 
протягом століть як 
ліки, це багате дже-
рело білків, вуглеводів, 
магнію, заліза, вітамінів 
і мінеральних солей.

Тофу – це широко по-
ширений замінник м’я-
са і яєць, виробляється 
з сої. Нарівні з високим 
вмістом білка, містить 
одночасно мало жиру, 
завдяки чому не буде 
зайвим в будь-якій здо- 
ровій дієті.

Соєве м’ясо готують 
із соєвого борошна 
і масла соєвих бобів. 
Містить текстурний 
рослинний білок, який 
може замінити білок, 
що отримується з 
м’яса, і є необхідним 
джерелом енергії.

Сейтан виготовля-
ється з пшеничного 
борошна, при відпо-
відному способі при-
готування, смаком і 
запахом нагадує м’ясо. 
Є багатим джерелом 
білка, з успіхом замі-
нить тваринний білок.

З ЧИМ ЦЕ ЇСТИ?
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скуштуЙ рослиННе

Заміни, спробуй, закохайся

СОЄВЕ М’ЯСО

Є джерелом усіх необхідних амінокислот, нату-
рального протеїну, вітамінів і мінералів. Попере-
джує цукровий діабет, атеросклероз, ожиріння. 
регулює роботу кишечника. використовується 
в якості замінника м’яса для гарячих і холодних 
страв.

СОСИСКИ ТА САРДЕЛЬКИ, 
КОПЧЕНОСТІ

сосиски та сардельки торгової марки Vegetus – 
це чудова альтернатива традиційним виробам, 
при цьому корисна і смачна. серед можливих 
варіантів – пшеничні сосиски та сардельки, 
соєві сосиски,  сосиски копчені рослинні “Ді-
єтичні”, “Бенгалорські”, “Гуцульські”, “томатні”, 
“шпинатні”.

КОВБАСИ

Деякі ковбаси українського виробника “веге-
тус” (без молочних складників) – “Пшеничная 
ветчинная Vegetus”, “сервелат пшеничный 
Vegetus”, “колбаса пшеничная классика Vegetus” 
– це смачні, корисні і поживні продукти із пше-
ничного білку. а також існує широкий асорти-
мент соєвих ковбас, якими можна урізноманіт-
нити стіл – “тофу ковбасний з грибами”, “тофу 
ковбасний з оливками”, “тофу ковбасний з па-
прикою”, “тофу ковбасний зі спеціями” 
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скуштуЙ рослиННе

МОЛОКО

Залиште коров’яче молоко телятам. від вибору 
рослинного молока може паморочитися в голо-
ві – соєве, рисове, мигдальне, вівсяне, гречане. З 
натуральним смаком, а також іншими на любите-
ля. ідеаль Немолоко – перша українська торгова 
марка, яка почала виробляти рослинне молоко, 
що не поступається за якісними показниками за-
кордонним аналогам, а ціна набагато приємніша.

ТОФУ

тофу – натуральний, копчений, маринований. 
солодкий, солоний, гострий – одним словом 
універсальний. Vegetus, Зелена корова, агропрод 
– те що можна знайти на полицях магазинів.

ГОРІХОВІ ПАСТИ

Надзвичайно корисні та поживні закуски і де-
серти, перекус якими наповнить вас силою та 
енергією. На українському ринку представлені 
такі торгові марки паст, серед яких ви можете 
знайти те що вам до вподоби – NUTBUTTER, 
Burunduk, Natty’s та інші.

БАТОНЧИКИ

Батончики – втамують голод, нададуть енергії 
та піднімуть настрій. корисні і смачнющі ба-
тончики Fruit food, Жако (like dietary), Roshen 
(Батон), Crops та інші не залишать жодного 
гурмана байдужим.
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створи свіЙ власНиЙ оБіД 

ФРУКТОВИЙ 
КОКТЕЙЛЬ – 
ДЛЯ ГАРНОГО 
ПОЧАТКУ 
ДНЯ

За базу 
використовуй 

будь-яке рослинне 
молоко. також 

можеш замінити його 
апельсиновим або 
ананасовим соком 
– коктейль буде 

солодшим.

спробуй 
додати 

заморожену 
чорницю або лохину 

– завжди зможеш 
тримати запас в 

морозильній 
камері.

стиглі 
банани 

забезпечать 
вершкову 

консистенцію.
Додай 
мелене 

лляне насіння, 
щоб зробити 

коктейль більш 
поживним.

ПІЦА – ДЛЯ ВЕЧОРА  
З ДРУЗЯМИ

експериментуй 
з додатками – 

спробуй ананас, 
шпинат, перець або 
соєві ковбаси. тебе 

обмежує тільки 
твоя фантазія!

Немає 
рослинного 

сиру? Це нічого, 
піца може бути 
смачною навіть 

без нього.

На тісто 
налий 

ароматний соус 
з помідорів з 

травами.

Я постійно перебуваю поза домом, і мені дове-
лося навчитися бути веганкою в невеганскому 
світі. Завдяки цьому ніколи не буваю голодною, 
адже у мене завжди під рукою якась смачна рос-
линна їжа. Ось кілька ситуацій, в яких ти можеш 
опинитися. Я справляюся з ними так:

Запрошення на вечерю: я заздалегідь дзвоню 
господарям і кажу їм, що я веганка. "Ви не проти, 
якщо я принесу одну або дві страви, щоб не до-
ставляти вам клопоту?". Завдяки цьому господа-
рі не переймаються і в той самий час можуть 
скуштувати смачні веганські страви. Іноді в 
якості подарунка я приношу веганське морозиво 

або солодощі, щоб всі гості побачили, що вегани і 
веганки ні в чому собі не відмовляють!

Дні народження: приношу веганські кекси, 
тістечка або цукерки з гіркого шоколаду, які 
кожен може спробувати!

Сімейні заходи: подаю дуже традиційні стра-
ви, які я пам'ятаю з дитинства. Ніхто не від-
чуває, що чогось не вистачає, їсть веганські 
курятину і картопляне пюре, піцу з соєвим 
сиром і веганскою ковбасою, чилі з чорною ква-
солею або тако з продуктами із сої замість 
м'яса.

ВЕГАНІЗМ ЗА МЕЖАМИ ДОМУ
з Кеті Фрестон, автором книги «Веганізм»
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створи свіЙ власНиЙ оБіД 

СМАЧНИЙ 
САЛАТ – НА 
ЗДОРОВ'Я!

ОВОЧІ НА ПАТЕЛЬНІ – 
ГАРЯЧЕ І ПОЖИВНО!

спробуйте різні 
види соусів – від 
традиційного, з 

бальзамічним оцтом, 
до італійського.

Щоб 
підкреслити 
смак, додай 
перець чилі, 

дріжджові пластівці 
і обов'язково 
соєвий соус.

Додай 
часник, 

болгарський 
перець, брокколі, 
шпинат, цибулю 

і спеції.

Порція 
білка? 

Звичайно! 
Просто додай 

шматочки 
тофу

спробуй 
арахіс, волоські 

горіхи або мигдаль. 
Пофантазуйте 

в процесі 
приготування.

Щоб 
урізноманітнити 
смак, додай зерна 

граната або 
обсмажений кунжут.

квасоля 
додасть смаку, 
зробить салат 

більш поживним 
і забезпечить 
порцію білка. Додай 

бадилля 
селери, 

брокколі або 
редису.

Обери веганство, адже рослинна дієта не об-
ходиться дорого і забезпечує здоровий спосіб 
життя.

Необроблені продукти – це найважливіше: сві-
жі фрукти, овочі, зернові та бобові коштують 
недорого і повинні бути основою будь-якої діє-
ти. Сухі продукти, такі як бобові, рис, макарони 
можна купувати в великих кількостях, і, таким 
чином, заощадити. Якщо немає часу на приго-
тування бобових, їх можна купити у вигляді 
консервів. Перед походом по магазинах склади 
список необхідних продуктів і дотримуйся його. 
Завдяки цьому не вийдеш за межі визначеного 

бюджету і не накупиш непотрібного під впли-
вом імпульсу.

Знайди свого постачальника овочів: свіжі про-
дукти найпростіше купити на місцевому ринку, 
який обов’язково знайдеш десь поблизу. Ціни в 
таких місцях часто нижче, ніж в супермарке-
тах, а якість продуктів краще. Підтримуй кон-
такти з фермерами і купуй сезонні продукти, 
тому що саме вони – найдешевші.

Уникай спеціалізованих продуктів: чим менше 
обробленої їжі будеш купувати, тим краще для 
твого гаманця.

ЯК ХАРЧУВАТИСЯ НЕДОРОГО І ПО – ВЕГАНУ
Роза Фрідман, співавтор книг і «Skinny Bitch in the Kitch»
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ГотуЙ З НаМи

РОСЛИННА КАРБОНАРА ОМЛЕТ

Що необхідно:
• кубик копченого тофу
• безглютенові спагетті – наприклад кукурудзяні 
• 200 мл соєвої сметани (або молока)
• цибуля 
• 1 ст. л. ложка дріжджових пластівців 
• велика кількість свіжопомолотого перцю 
• соєвий соус (безглютеновий) 
• рослинна олія 
• пучок петрушки 
• два маленьких зубчика часнику
• опційно: щіпка чорної солі

1. Цибулю і копчений тофу нарізаємо малень-
кими кубиками.

2. На великій сковороді добре розігріваємо 
олію, поміщаємо туди тофу і цибулю, поли-
ваємо значну кількість соєвого соусу і обсма-
жуємо тофу з цибулею доти доки тофу не 
підрум’яниться. Часто перемішуємо, а в кінці 
додаємо розчавлений часник.

3. тим часом починаємо варити спагетті. Змен-
шуємо вогонь під сковорідкою, поступово 
додаємо сметану (молоко) і все разом дуже 
енергійно перемішуємо дерев’яною ложкою.

4. Заправляємо дріжджовими пластівцями і 
значною кількістю чорного перцю. куштує-
мо і опційно заправляємо ще.

5. Пучок петрушки нарізаємо дуже дрібно і пе-
ремішуємо з відвареним спагетті. Додаємо 
соус на свій розсуд.

Що необхідно:
• 2 скл. борошна з турецького гороху (нуту) 
• 3 ст. л. меленого лляного насіння
• 1 ч. л. розпушувача 
• 1 ч. л. чорної солі
• 1 дрібка солі і перцю
• 1 ст. л. дріжджових пластівців
• 1 ч. л. куркуми
• 3 картоплі 
• 2 цибулини 
• 1 перець 
• рослинна олія 
• пучок петрушки

1. у мисці підготуйте суміш для тіста: змішайте 
борошно, лляне насіння, розпушувач і спеції. 

2. очистіть картоплю і наріжте тонкими скиб-
ками. обсмажте на сковороді з обох сторін, 
потім обсмажте нарізану кубиками цибулю 
та паприку. 

3. Підготуйте тісто для омлету – додайте в під-
готовлену суміш воду в співвідношенні 1: 1 та 
ретельно перемішайте. Потім додайте смаже-
ні овочі та обережно перемішайте з тістом. 

4. Додайте трохи масла на розігріту пательню. 
Помістіть частину тіста на одну порцію на 
сковороду, рівномірно розподіліть по всій 
поверхні – омлет повинен мати товщину 
близько 7 мм. обсмажте з обох сторін – для 
перевороту вам знадобиться тарілка. омлет 
повинен злегка підрум’янитися. 

5. Додайте улюблений соус та петрушку.
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ГотуЙ З НаМи

БУРГЕРИ З КВАСОЛІ, 
СОЧЕВИЦІ І КОРЕНЕПЛОДІВ 
(з карамелізованою цибулею) ТРЮФЕЛІ З БІЛОЇ КВАСОЛІ

Що необхідно:
• 1 консервна банка білої квасолі 
• 1 консервна банка кукурудзи 
• 2 малі морквини 
• 1 корінь петрушки 
• ½ скл. смаженого сезаму – білого або чорного 
• ½ скл. смаженого соняшникого насіння 
• 1 ст. л. будь-якого борошна 
• 1 ст. л. соєвого соусу 
• 2 ч. л. приправи для мʼясного фаршу (сіль, часник, 

морква, гірчиця, перець, солодка паприка, майо-
ран, чілі, цибуля, тимʼян, петрушка, гвоздика)

• за бажанням: дрібка кмину і копченої паприки

1. Моркву і петрушку почистити, потерти на терці. 
2. квасолю і кукурудзу змішати у блендері до 

однорідної маси. Додати до тертих овочів. 
3. трохи підсмажити соняшникове насіння і се-

зам, додати до маси. 
4. Заправити масу соєвим соусом і приправа-

ми, спробувати на смак, додати борошно, всі 
складники ретельно перемішати. 

5. сформувати котлетки будь-якого розміру, 
перед цим легко змастивши руки олією. роз-
класти їх на папері для випічки, пекти 20 хви-
лин з одного і 10-15 хвилин з іншого боку. 

6. Подавати у булці з додатками: огірком, са-
латом, помідорами, перцем чілі, улюбленим 
соусом і карамелізованою цибулею*.

Що необхідно:
• 1 консервна банка білої квасолі 
• 1 плитка темного шоколаду, дрібно наріза-

ного 
• 180 г мигдальних пластівців 
• 3 ст. л. фініків або сиропу з клену чи агави 
• промитої окропом кураги 
• кокосова стружка або інше улюблене поси-

пання: какао, горіхи, кунжут

1. Промити квасолю водою та відкинути на 
друшляк. квасолю, шоколад, мигдальні плас-
тівці та фінікі (або сироп) покласти в блен-
дер, ретельно перемішати в пасту.

2. Формуємо трюфелі вологою рукою, обва-
люємо їх в посипцi, даємо охолонути в хо-
лодильнику мінімум годину та подаємо їх з 
кавою!

* 2 цибулини нарізати тонкими кільцями, на 
сковороді розігріти олію. Підсмажити на ній цибулю 

з коричневим цукром/сиропом з агави або фініків. 
Тушити аж поки вона не стане цілком м’якою.



Створюючи організацію "Відкриті клітки", ми думали про те, що в кож-
ній людині дрімає співчуття по відношенню до страждаючих тваринам. 
Ми віримо, що, показуючи як в реальності виглядає розведення тварин 
на фермах, ми допомагаємо розбудити це співчуття і змінити долі тварин, 
замкнених в клітках.

• Ми викладаємо для перегляду фільми і фотографії з сільськогосподарських 
ферм.

• Ми проводимо судові розгляди, що стосуються жорстокого поводження з 
тваринами.

• Ми випускаємо звіти, брошури та листівки про промислове тваринництво.
• Ми лобіюємо введення в законодавство змін, що поліпшують ситуацію в 

тваринництві.
• Ми організовуємо і підтримуємо інформаційні стенди.
• Ми вчимо, як швидко і просто приготувати рослинні страви.
• Ми організовуємо акції, що піднімають питання про проблеми, пов'язані з 

промисловим тваринництвом.
• Ми дивимося на руки тих, хто займається розведенням тварин на фермах.

НАМ ВАЖЛИВО, ЩОБ ЯКОМОГА БІЛЬШЕ ЛЮДЕЙ 
ПОЧАЛИ ДІЯТИ

стань одним з нас, заповни форму: https://bit.ly/2Qr4Fhy 
Підтримай фінансово: www.liqpay.ua/ru/checkout/card/i72229607094 
Маєш питання до нас? Пиши сюди: contact@opencages.com.ua 

Над виданням праювали: олена тихончук, Єлизавета Неред, андрій осадчий, 
катерина каменєва, олександра ведута. 

www.opencages.com.ua


