تقریظ ها بر کتاب »وگن برای زندگی«
»انقل ب وگنی رخ داده است! ʼوگن برای زندگی  ʻکتابی ضروری برای فهم تمام باینندها و نباینندهای سننبک زننندگی
وگن است .سبکی که روز برهروز محبوبیت بیشتری بین مردم پیدا کرده است«.
قهننا بننرای
 بهای »وگن  30دقیقرهای«» ،ذائقه شرقی برای یک وگننن در  30دقیقننه«» ،راهنمننای احم ر
مارک رینفیلد ،یکی از نویسندگان کتا ر
وخارموخواری« و »اتحاد دنیای وگن و دنیای آشپزی«

»جک و ویرجینیا که در تغذیه وگن تخصص دارند]،در این کتا ب[ به شیورهای روشن و دقیق تمام چیزهایی را که بننرای
تهننای
سلمتی لزم است ،به رشته تحریر درآوردرهاند .با وخواندن این کتا ب که نگارشی عننالی دارد و بننر مبنننای واقعی ر
یتوانید آمادگی لزم برای رسیدن بننه بننالترین
علمی درباره سلمت وخود شما و سلمت سیاره مان نوشته شده است ،م ر
درجه سلمت را برهدست آورید«
رابرت چیک ،نویسنده کتا ب پرفروش »بدرنسازی و فیتنس وگن«'i

یدهند بنرای
یدهد و علوه بر این به شما یاد م ر
تها و منافع یک رژیم وگن را نشان م ر
»کتا ب ʼوگن برای زندگی  ʻقابلی ر
تغییر رژیم وخود به شکل صحیح چه گارمهایی باید بردارید! این کتابی است که وخوانندنش را بنه تمنام بیمنارانم توصنیه
یکنم«
م ر
مت رساینو ،پزشک سلمت عمومی  ،MPHمتخصص تغذیه RD

«Vegan Bodybuilding and Fitness» by Robert Cheeke
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وگن برای زندگی
تمام چیزهایی که لزم است درباره تغذیه برمبنای یک رژیم گیاهی ،و رسیدن به سلمت و وزن متناسب بدانید.
جک نوریس ،متخصص تغذیه
ویرجینیا مسینا ،پزشک سلمت عمومی ،متخصص تغذیه
عنوان اصلی کتا ب Vegan for Life
انتشارات DaCapo
تاریخ انتشار ۲۰۱۱ :

یکنند
یهای صنعتی زندگی م ر
تقدیم به تمام حیواناتی که در دامدار ر
یکنند.
جهای آنها تلش م ر
و به تمام کسانی که برای تمام شدن رن ر

مقدمه
تا آخر عمر وگن باشید
رژیم غذایی وگن سادرهترین رارهحل جهانی برای بسیاری از مشکلت پیچیده است.
یکردند و عواملی مثل عننادت و ذائقننه
سشان قرار داشت ،تغذیه م ر
در طول تاریخ بشری ،مردم از چیزهایی که در دستر ر
یشدند .این امر حدود یک قرن پیش تغییر کرد ،زمانی که علم جدید تغننذیه
 بهای غذایی م ر
باعث به وجود آمدن انتخا ر
یتواند راهی برای رسیدن به بالترین حنند
یوخوریم و م ر
نشان داد غذا چیزی بیشتر از آنی است که برای رفع گرسنگی م ر
سلمتی باشد.
 بهای غذایی ما حتی از ایننن هننم بیشننتر اسننت ،دامنننه آن از
اما در چند دهه اوخیر بود که فهمیدیم تأثیر انتخا ر
یکنند و حتی آینده این سننیاره هننم
یرود ،بر زندگی حیواناتی که در کره زمین و در کنار ما زندگی م ر
سلمت ما فراتر م ر
یگذارد .نظام تغذیه فعلی باعث به وجود آمدن بحران سلمتی در امریکننا ،اتل ف نگرارنکننننده منننابع غننذایی در
تأثیر م ر
جهان و بدرفتاری با حیوانات در بالترین درجرهای که بتوان تصور کرد ،شده است .به این ترتیب در حال حاضر دلیننل
بسیاری برای تغییر شکل تغذیه به رژیم وگن وجود دارد.

تبخش است .اما بدورنتردید برای این کار نیاز به آموزش داریم .همین انگیننزه مننا
وگن شدن کاری ساده و لذ ر
نهای باتجربرهتر بگذاریم که رژیم غذایی آنهننا
در نوشتن این کتا ب شد ،تا اطلعات دقیقی را در اوختیار تازرهکارها و وگ ر
یتر کند.
را سالرمتر و عمل ر
ما به عنوان متخصصان تغذیه و طرفداران حقوق حیوانات ،طبیعت ًا رژیم غذایی وگن را انتخا ب کردرهایم و قصد
داریم تا آنجا که ممکن است به دیگران در انتخا ب و اوختیار یک رژیم غذایی وخالی از محصولت حیوانی کمننک کنیننم.
یوخواهیم بهترین توصیرهها در زمینه تغذیه را در اوختیار شما بگذاریم ،چون اگر رژیم وگن نیازهای غذایی شما را
یعنی م ر
یتواند انتخا ب وخوبی باشد .ما تمنام اطلعنات اساسنی تغنذیه را ،کنه
تأمین نکند یا سلمت شما را به وخطر بیندازد ،نم ر
شامل دادرههای علمی و ضروری برای حفظ سلمتی شما در زمان تغییر نوع تغذیرهتان به رژیم وگن هسننتند ،در اوختیننار
تتر بتوانید رژیم غذایی وخود را تغییننر
یآموزیم تا راح ر
یدهیم .علوه بر این نکترههای عملی زیادی به شما م ر
شما قرار م ر
دهید.
امیدواریم اطلعات این کتا ب بتواند افرادی را که تازه به وگنیسم علقرهمند شدرهاند از درسننتی و سننلمت ایننن
نهای باتجربه هم مقدار قابل توجهی اطلعات سودمند در ایننن
نوع رژیم غذایی مطمئن کند .در عین حال معتقدیم وگ ر
نهننا غننذاهایی ناسننالمی
یوخواهیم وخرافرهها و اعتقادات نادرستی را که باعث شدرهاند بعضننی وگ ر
یکنند .ما م ر
کتا ب پیدا م ر
یتان بگنجانید.
برای تغذیه انتخا ب کنند بزداییم و به شما کمک کنیم غذاهای سالمی را در رژیم غذای ر
تتان را تر کنید هم اشکالی ننندارد.
یوخواهید نوک انگش ر
حتی اگر وخیال ندارید وگن شوید و به اصطل ح فقط م ر
یتوانید رژیم غذایی وخود را کمی تغییننر بدهینند ،چننون
یشود م ر
با استفاده از اطلعاتی که در این کتا ب به شما عرضه م ر
یتواند تغییرات بزرگی به بار بیاورد.
حتی کم کردن مقدار غذاهای حیوانی در رژیم غذایی هم م ر

وگن شدن از همیشه آسا نتر شده است
یکنید وگنیسم پدیده ای تازه و غیر متعار ف است اما باید بدانید که این مفهوم سارلهاست کننه رواج دارد.
شاید تصور م ر
در سال  1944و بعد از پایان جنگ جهانی دوم گروهی کوچک از گیاهخوارهننای بریتانیننایی لغننت »وگننن« را در زبننان
انگلیسی ایجاد کردند .لغت وگن از سه حر ف اول و دو حر ف آوخر واژه گیاهخوار ) (VEGetariANتشنکیل شنده
یرود«.
است ،به این معنا که »وگنیسم از گیاهخواری شروع می شود ،و تا نهایت نتایج منطقی از این روش پیش م ر
اما در آن دوران ،وخصوص ًا در انگلستان وگن بودن کار آسانی نبود .کمبود و قحطی منابع غذایی باعث شده بود
که پیروی از هر نوع رژیم غذایی وخاصی سخت باشد؛ برهعلوه علم تغذیه هنوز جوان بود و دغنندغرههایی کننه در حننال
چکس اسم وگنیسننم را
حاضر در مورد مصر ف مواد غذایی وجود دارد ،در آن زمان حتی شناوخته شده هم نبود ،هنوز هی ر
نشنیده بود و طبع ًا هیچ کتا ب آشپزی در این زمینه وجود نداشت.
تغییراتی که در حال حاضر و با گذشت شصت و پنج سال از آن زمان به وجود آمده در حدی اسننت کننه اگننر
یشدند .در واقع حتی بعضی از ما که حدود بیست سالی از گیاهخوار شدرنمان
تزده م ر
پیشگامان اولیه اینجا بودند ،شگف ر
یگذرد هم از این همه تغییر در حیرتیم .در حننال حاضننر صنندها کتننا ب آشننپزی وگننن وجننود دارد و علوه بننر آن
م ر
تها ،غذاهای کودکان و درست کردن اقسننام غننذاهای
 بهایی مخصوص کیک و نارنپزی وگن ،پخت و پز در مناسب ر
کتا ر
تداگ گینناهی و
یتوانینند شننیر سننویا ،هننا ر
نها نوشته شدرهاند .شما در هر مغازرهای در هر کجای امریکا م ر
کبابی برای وگ ر

یتوانینند از فروشننگارههای
بستنی غیرلبنی پیدا کنید .حتی اگر فروشگارههای محل شما این محصولت را نداشته باشند ،م ر
یرسانند.
نها وخرید کنید که تمام موارد مورد نیاز شما را در وخانرهتان م ر
آنلین مخصوص وگ ر
شتر شنود.
تبخ ر
تمام این تغییرات باعث شده که تغذیه به سبک وگن از آنچه که فکر کنید هنم آسننارنتر و لنذ ر
یتوانند از پاستا با سس پستوی درست شده از آرتیشو،
یوخورند  ،اما در کنارش م ر
اگرچه وگن ها هنوز هم برنج و لوبیا م ر
تمپه کبا ب شده در سس زردآلو ،بستنی غیرلبنی با فنناج داغ و چیزبرگرهنای گیناهی اسنتفاده کننند .بنا غنذاهای بهنتر،
نها مهربارنتر شده است.
اطلعات بیشتر و توجه عموم به فواید غذاهای گیاهی برای سلمتی ،در حال حاضر دنیا با وگ ر

چرا وگن شویم؟
از  1950به بعد ،برای کاهش هزینرهها و تلش برای تولید گوشت ،شیر و تخرممرغ ارزان ،تغییراتی اساسی در مزرعرهها
س یننا
یهای انجامینند کننه در آنهننا حیوانننات را در قف ر
به وجود آمد .این تغییرات به ظهور مزارع صنعتی یا همان دامدار ر
یتوانننند دور وخودشننان
سها و جعبرهها آنقدر کوچکند که حیوانات اسننیر در آنهننا حننتی نم ر
یدارند .این قف ر
جعبره نگاه م ر
یهای مدرن ارزشی برای نیازهای غریزی حیوانات و آسایش آنها قائل نیستند .وخیلی از ایننن حیوانننات
بچروخند .دامدار ر
یمیرننند.
ی ،جراحت یا عدم دسترسی بننه آ ب و غننذا م ر
خوخانره و به دلیل مبتل شدن به بیمار ر
حتی پیش از رسیدن به سل ر
یها و مزارع صنعتی دیگر شباهتی به مننزرعرهداری سنننتی کننه یننک
شرایط ذبح آنها هم اسفناک و ظالمانه است .دامدار ر
شغل وخانوادگی محترمانه و آرام بود ندارند ،بلکه به کاروخانرههایی تبدیل شدرهاند که در آن برای کسب منفعننت بیشننتر،
یگذارند .در یک کلم محصولت غذایی حیوانی )حتی شننیر و تخرممننرغ( بننه
اصل رفتار صحیح با حیوانات را زیر پا م ر
یشوند.
بهای بدرفتاری با حیوانات تولید م ر

تهای گرورههای دوستدار حیوانات ،روز به روز تعداد بیشتری از مردم از ظلمی که بننه حیوانننات
به لطف فعالی ر
شهنا اینسنت کنه بیشنتر افنراد ترجینح
یدهند .از جملنه اینن واکن ر
یشوند و در برابر آن واکنش نشان م ر
یشود ،آگاه م ر
م ر
یکنند ،تهیه کننند .بنر روی تعنداد
یدهند محصولت غذایی مورد نیاز وخود را از منابعی که با حیوانات درست رفتار م ر
م ر
یشود ،به ایننن معنننا کننه محصننول از
زیادی از محصولت برچسبی با عنوان »تولید شده به شیوره انسارندوستانه« iiدیده م ر
حیواناتی به دست آمده که تحت شرایطی کمابیش بهتر پرورش داده شدرهاند .اما در بیشتر موارد تفاوت چندانی در کننار
یشنوند .بنه همینن ترتینب بایند بدانیند واژه
خوخانرههای واحندی فرسنتاده م ر
نیست و در نهایت تمام حیوانات به سنل ر
»ارگانیک« به معنای »تولید شده به شیوه انسان دوستانه« نیست و وخیلی از محصولت ارگانینک از حیوانناتی بنه دسنت
یهای صنعتی پرورش داده شدرهاند.
یآیند که در دامدار ر
م ر
تنها روش ممکن برای تأمین آسایش حیوانات ،پرورش آنها در مزرعرههای کننوچکی اسننت کننه در آنهننا تمننام
مراحل زندگی )و مرگ( حیوانات به دقت تحت نظر باشد  .اما این شیوه برای تولید بسیار هزینرهبر و در نتیجه غیرعملی
است .حتی اگر مصر ف کنندگان بتوانند بهای این محصولت را بپردازند ،باز هم زمین کافی برای احداث مزارعننی کننه
بتواند جمعیت کشور امریکا را سیر کند وجود ندارد.
یآینند کننار
در فصل  16به این موضوع بیشتر وخواهیم پرداوخت .وخواندن ماجراهایی که بر سر ایننن حیوانننات م ر
سادرهای نیست ،اما اگر هنوز هم در انتخا ب رژیم غذایی وگن تردید دارید ،آگاهی از جنبرههننای مختلننف زننندگی ایننن
یها
یتواند به شما در تصمیرمگیری کمک کند .اگر نگران بدرفتاری با حیوانات پرورش داده شده در دامنندار ر
حیوانات م ر
یتواند راهی مننوثر
هستید ،یا اعتقاد دارید که حیوانات نباید مورد سورءاستفاده انسارنها قرار بگیرند ،رژیم غذایی وگن م ر
و ارزشمند برای عملی کردن این اعتقادات باشد.
Humanly produced
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نهننایی
یشود .زمی ر
تولید گوشت ،شیر و تخرممرغ حتی برای محیط زیست هم زیارنآور است و باعث آلودگی م ر
یتواند بننرای تولینند مسننتقیم غننذای مصننرفی
یرود ،م ر
که به منظور تولید علوفه مصرفی میلیاردها رأس دام زیر کشت م ر
یشنود .برهعلوه
تهای فسنیلی م ر
لها ،صرفرهجویی در مصر ف آ ب و سنووخ ر
انسان استفاده شود .این امر باعث حفظ جنگ ر
کاستن از غذاهای حیوانی ،گام مهمی در جهت کم کردن آلودگی کربنی است که به محیط زیست وارد می کنید.
در نهایت کسانی که رژیم غذایی گیناهی را انتخنا ب کردرهانند ،وخودشنان هنم از مننافع اینن انتخنا ب بهررهمنند
نتر است و آنها ریسک کمتری برای ابتل به فشار وخون و دیابت دارند .حتی
نها پایی ر
یشوند .سطح کلسترول وخون وگ ر
م ر
لتر به این
یهای مزمن و وخطرناک هم مورد استفاده قرار بگیرد .در فصل  13مفص ر
یتواند در معالجه بیمار ر
رژیم وگن م ر
موضوع وخواهیم پرداوخت.

مهای وگن مطمئنند؟
آیا رژی  
به اعتقاد انجمن رژیرمدرمانی امریکا iiiرژیرمهای وگن ،در صورتی که برهدرستی برنامرهریزی شوند ،برای تمام گرورههای
نها در دو
سنی مطمئن و سلمت اند .1این نکته درباره ی ضرورت برنامرهریزی درست همیشه باعث نگرانی وخاطر وگ ر
دهه گذشته بوده است .هر رژیمی ،چه وگن و چه غیروگن ،باید از برنامرهای درست بروخوردار باشد .افرادی که از
یکنند هم ممکن است تمام نیازهای غذایی وخود را دریافت نکنند و دچار کمبود فیبر یا
محصولت حیوانی تغذیه م ر
مواد دیگری شوند که در رژیرمهای وگن به حد وفور موجود است .به همین ترتیب در رژیرمهای وگن هم باید به مواد
مغذی مانند ویتامین  ب  12و آهن توجه ویژرهای شود.

American Dietetic Association

iii

یکنند باید به شکل تغذیه وخود توجه کنند .اما حقیقت
 فنظر از نوع رژیمی که انتخا ب م ر
در حقیقت ،همه ی مردم  ،صر ر
یتوانند عاملی برای کسب بالترین درجه از سلمت ،در تمام گرورههای سنی باشند .وخیلی
اینست که رژیرمهای وگن م ر
از داستارنهایی که در رابطه با بد بودن این رژیم ،وخصوص ًا برای کودکان و فقر منابع مغذی ناشی از آن سر زبارنها افتاده
یشود.
است ،به انواع محدودی از رژیرمهای وگن مثل رژیرمهای ماکروبیوتیک یا وخارمگیاهخواری مربوط م ر
رژیم وگن سختگیرانه نیست ،و صرف ًا راهی متفاوت را برای تغذیه و دریافت نیازهای غذایی پیش می نهد .این
کتا ب منبعی برای تغذیه وگن و برنامرهریزی وعدرههای غذایی در تمام سنین ،و نیز راهنمننایی بننرای آنهننایی اسننت کننه
یهای وخطرناک کم کنننند .منا در ایننن کتنا ب طنی چنند
تمایل دارند با در پیش گرفتن رژیم وگن از وخطر ابتل به بیمار ر
مرحله ،اطلعات مربوط به نیازهای تغذیه را در قالب انواع متنوعی از غذاهای موجنود در دسنترس را در اوختیننار شنما
یگذاریم.
م ر
وگن شدن یک انتخا ب برد-برد در زندگی است .این شیوه ی تغذیه به زندگی حیوانات احترام می گذارد و از
یکند .بسیاری از افراد با آغاز رژیننم وگننن
مصر ف هر چیزی که به بهای آزار حیوانات به دست آمده باشد ،وخودداری م ر
یکنند ،چون دیگر فکر و عمل شان در قبال حیوانات هماهنگ است .علوه بننر اینهننا یننک
احساس آسایش و آرامش م ر
یدهد و شما را با اقسام جدیدی از غذاها آشنننا
منوی غذایی تشکیل شده از مواد گیاهی ،حق انتخا ب بیشتری به شما م ر
یکند .حرکت بننه سننمت یننک
بتر و هیجارنانگیزتر م ر
یگیرد که آن را جال ر
یکند ،نره تنها لذت غذا وخوردن را از شما نم ر
م ر
یتواند قدمی بزرگ یا وخیلننی بننزرگ بننه سننمتت
یکنید ،م ر
رژیم وگن ،بسته به اینکه در حال حاضر از چه چیز تغذیه م ر
بهبود سلمت شما باشد.

یوخواهند از این منافع بهره ببرند و آمادرهاند تا در راه تغذیه سالم و
این کتا ب برای تمام کسانی نوشته شده که م ر
مهرآمیز گام بردارند.

تعریف چند اصطل:ح:
هم هچیز خوار
یبریم کننه در رژیننم وخننود از
توخوار« را برای توصیف کسانی به کار م ر
در این کتا ب اصطل ح »همرهچیز وخوار« و »گوش ر
یکنند .پس یک همرهچیز وخوار کسی است که از گیاهان ،گوشت ،لبنیات
گوشت و سایر فراوردرههای حیوانی استفاده م ر
یکند.
و تخرممرغ تغذیه م ر
مهای گیا همحور
رژی  
یکنننند ،بننه ایننن معنننا کننه گوشننت ،لبنیننات و
بعضی از همرهچیز وخوارها از یک رژیم غذایی با اساس گیاهی پیروی م ر
یکننند .اصنطل ح
یوخورند اما عمدت ًا برای حفظ سلمتی وخود در وعدرههای غذایی بیشتر از گیاهان استفاده م ر
تخرممرغ م ر
یرود.
یکنند به کار م ر
»متعادل وخواران« ivیا »نیمه-گیاهخواران« برای توصیف افرادی که به این نحو تغذیه م ر
گیاهخواران لکتو اوو
یکنند ،گیاهخواران لکتو اوو هسننتند ،کننه بننه
گیاهخوارانی که از لبنیات و تخرممرغ هم در رژیم غذایی وخود استفاده م ر
یشوند .از جهت تاریخی ,بیشننتر گینناهخوارانی کننه در ایننالت متحننده امریکننا زننندگی
شکل وخلصه  LOVنامیده م ر
یکنند از این دسته هستند ،و بیشتر دانسترههای ما از گیاهخواری از مطالعاتی که بر روی ایننن دسننته انجننام شننده بننه
م ر
Flexitarian
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دست آمده است.
وگن
یرود کنه در آن از مصنر ف هنر ننوع محصنول حینوانی بنرای
واژه »وگن« برای توصیف آن سبک از زندگی به کار م ر
یشود .این سبک زندگی بر مبنای ملحظات اوخلقنی در قبنال
وخوردن ،پوشیدن یا سایر مصار ف شخصی وخودداری م ر
حیوانات بنا شده است .با این وجود ممکن است هرکسی برای انتخا ب رژیم وگن که فاقد گوشنت ،مناهی ،لبنینات و
تخم مرغ است ،دلیل مختلفی از قیبل وخودداری از سوء اسننتفاده از حیوانننات ،حفننظ سننلمت وخننود یننا دغنندغرههای
یبرینم،
طزیستی داشته باشد .از آنجا که موضوع این کتا ب علنم تغنذیه اسنت ،هنر کجنا کنه از واژه وگنن ننام م ر
محی ر
یکنند.
مقصودمان افرادی هستند که از رژیم غذایی منحصر به محصولت گیاهی استفاده م ر

داستان ما :چگونگی به رژیم وگن روی آوردیم
جک:
نوزده ساله بودم که با پدر و پدربزرگم به ماهیگیری رفتم .کار ما این بود کنه تعندادی قل ب را در ینک زمنان بنه آ ب
 بها کشیده شود .وقتی که پدر و پدربزرگم یک ماهی را از
یمان بنشینیم و منتظر بمانیم تا یکی از قل ر
بیندازیم ،سر جا ر

یانداوختند تا مدت زیادی وخود را به در و دیننوار بکوینند تننا آنکننه
یکشیدند ،آن را در یک یخدان وخالی م ر
آ ب بیرون م ر
یکنردم اگنر بنه
قالعاده بدی به من دست داد و تصمیم گرفتم که دیگر هرگز ماهی نگیرم .حنس م ر
وخفه شود .حس فو ر
یدادیم که او را از ایننن درد
یآمد انجام م ر
تمان برم ر
یگرفت ،هر کاری از دس ر
ی ،انسانی در این وضعیت قرار م ر
جای ماه ر
و رنج سخت نجات بدهیم .اما درد و رنج یک ماهی اهمیتی نداشت ،با وجود اینکه درد کشیدنش شبیه به درد و رنننج
انسان بود .پدر و پدربزرگم از این تصمیم من کمی متعجب شدند .با این همه دو سال دیگر طننول کشننید تننا تصننمیم
بگیرم که دیگر به ماهی لب نزنم!
شهایی از کتا ب »آزادسازی حیوانات« vرا که استاد فلسفرهام به من نشان داده بننود ،مطننالعه
در دو سال بعد بخ ر
کردم .همین مطالعرهی مختصر مرا به فکر فرو برد و باعث شد کتننا ب را از مؤسسننه ) PETAسننازمان مردمننی بننرای
رفتار اوخلقی با حیوانات( ،viبخرم .به سایت  PETAنامرهای نوشتم و دروخواست کردم اطلعات بیشتری در این مورد
یهای صنعتی کردم .ابتدا وخوردن تخرممرغ را کننار گذاشننتم و بعند از
به من بدهند ،و شروع به آمووختن در مورد دامدار ر
آن از وخوردن پستانداران و پرندرهها وخودداری کردم .اولین هفترههای ترک وخوردن پستانداران و پرننندگان سننخت بننود،
چون گوشت وخوراک وسوسرهکنندرهای است .اما به زودی تعدادی از غذاهای وگن با پروتئین بال را کشف کردم که از
تها تنها مورد مصننرفی مننن از محصننولت
طعرمشان وخوشم آمد .وخوردن ماهی را هم چند ماه بعد ترک کردم و تا مد ر
ینوشنیدم .زمنانی کنه ینک متخصنص
حیوانی یک لیوان شیر گناو بنود کنه هنر روز صنبح بنرای درینافت کلسنیم م ر
گ تأمین کنم ،لبنیننات را هننم تننرک
یتوانم کلسیم مورد نیاز بدنم را از سبزیجات سبزبر ر
ماساژدرمانی به من گفت که م ر
کردم و در ژوئن  1988وگن شدم.
بعد از تمام شدن کالج ،تمام وقتم را به فعالیت در زمینه حقوق حیوانات اوختصاص دادم .من و مت بال گروه
Liberation
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 Vegan Outreachرا تشکیل دادیم .در مدت دو سال تمام کشور را گشننتیم و کتابچرههننایی را کننه در مننورد
یگفتند زمانی وگننن
وگنیسم نوشته بودیم در بین دانشجویان پخش کردیم .در آن زمان به افراد بسیاری بروخوردم که م ر
یا گیاهخوار بودرهاند و به همین دلیل بیمار شدرهاند .به همین دلیل و مسائل تغذیرهای دیگر در مورد رژیم وگن ،تصننمیم
گرفتم متخصص رژیرمشناسی viiبدانم درباره چه حر ف می زنم.

جینی:
یوخیال بودم که بننا فننراغ بننال
وقتی که به کالج رفتم تا در رشته رژیرمدرمانی درس بخوانم یک همرهچیزوخوار ب ر
یوخوردم .تمام عمرم عاشق حیوانات بودم و نسبت به آنها حس دلسوزی و ترحم داشتم ،اما تننا
همبرگر و مرغ بریان م ر
یوخوردم ،فکر نکرده بودم.
بیست و پنج سالگی هرگز به ارتباط بین آنها و غذایی که م ر
یام را گرفته بودم این قضیه برایم روشنن شند .آن موقنع تنازه ازدواج کنرده
تازه زمانی که مدرک رژیم درمان ر
یهاشان ،فقط محض تنوع ،گیناهی بودنند .اولینن کتنا ب آشنپزی
یپختم که بعض ر
بودم و غذاهای مفصل و پیچیدرهای م ر
گیاهی که وخریدم »آشپزوخانه لورل«

viii

بود که باعث شد به سمت غذا وخوردن موافق با اصول اوخلقی کشیده شوم .در

آشپزوخانه کوچکم در آپارتمانی واقع در کالمازوی میشیگان ایستاده بودم که کتا ب را باز کردم و وخواندم:
رژیرمشناسی رشناسی ام بود که باعث شد به سمت غذا وخوردن موافق با اصننول اوخلقننی کشننیده شننوم .در آشننپزوخانه
کوچکم در آپارتمانی واقع در کالمازوی میشیگان ایستاده بودم که کتا ب را باز کردم و وخواندم:

Dietitions
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viii Laurels`Kitchen

خوخانه چشننم در چشننم کسننی
یشود که سارلها پیش در راه سل ر
»این کتا ب به یک گوساله سیاه براق تقدیم م ر
شد که التماس را در نگاهش وخواند .اویی که به ما و هزارها نفر مانند ما یاد داد که زندگی موجودات دیگر را از آنهننا
نگیریم«.
به همین سادگی چیزی در درونم تغییر کرد .همین چند کلمه ساده به اندازه هزارها جلد کتننا ب در مننن تننأثیر
گذاشت ،و همان موقع و همارنجا با وخودم عهد کردم که از آن به بعد دیگر گوشت هیچ حیوانی را نخورم.
پنج سال بعد در  1989در کمیته پزشکان برای طب مسئولنه ixمشغول به کار شدم و یک بار دیگر مننوجی از
یبایسننت در
آگاهی نسبت به معنای تغذیه موافق با اصول اوخلقی به سراغم آمد .به عنننوان متخصننص رژیرمدرمننانی م ر
یکردم ،و چیزهایی فهمیدم که مرا میخکو ب کرد .فهمیدم که حیوانات مورد
مورد محصولت لبنی و تخرممرغ مطالعه م ر
یکشند .آن موقننع
بهررهبرداری در صنایع شیر و تخرممرغ هم به اندازه حیوانات پرورش یافته در صنعت گوشت زجر م ر
بود که تقریب ًا وگن شدم و تا چند سال آینده زندگیم را تغییر دادم و در نهایت تمننام محصننولت حیننوانی را از رژیننم
نطور تمام وقتم را وقف آمننووختن بیشننتر در مننورد برنننامرهریزی در
شهای زندگیم حذ ف کردم .همی ر
غذایی و بقیه بخ ر
رژیرمهای سالم و عاری از محصولت حیوانی کردم .در حال حاضر کار من به عنوان یننک نویسنننده و مشنناور ،مطلننع
کردن افراد از تغذیه وگن ،و کمک کردن به آنها برای انتخا ب یک رژیم غذایی سالم و عاری از ستمگری به حیوانننات
است.
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مهای وگن
ده افسانه رایج در مورد رژی  
یکنننند ،هنننوز هننم در
یشد جای وخود را در میان مردم باز م ر
عتر از آنچه که تصور م ر
با اینکه رژیرمهای وگن وخیلی سری ر
حاشیه قرار دارند .هنوز موفق نشدرهایماین چالش پیش روی ماست که این پیام را به گوش مردم برسانیم که این شیوه
تبخش و عملی هم باشد .در عین حال اشتیاق برای تغذیه وگن
یتواند لذ ر
از تغذیه نه تنها سالم و مطمئن است ،که م ر
نها را به
در بین هواداران این سبک زندگی باعث به وجود آمدن افسانرهها و عقاید وخل ف واقعی شده که بعضی از وگ ر
پیروی از رژیرمهای غذایی ناکافی و ضعیف سوق داده است.
ما فصد داریم در این کتا ب این وخرافات را از بین ببریم ،در زیر ده نمونه از این عقاید نادرست را که با آنهننا سننروکار
یکنید:
داریم مشاهده م ر
.1

نها به نسبت همرهچیز وخوارها به مقدار کمتری کلسیم نیاز دارند.
وگ ر

.2

یک رژیم وگن وخو ب رژیمی است که فاقد هر نوع چربی باشد.

.3

یکند که صد در صد از غذاهای کامل و فننرآوری نشننده تشننکیل شننده
آن نوع رژیم وگن به سلمتی کمک م ر
باشد.

.4

لهای وخوراکی نیست.
تا سه سال اول از شروع وگن شدن ،نیازی به استفاده از ویتامین  ب  12و مکم ر

.5

اگر رژیم وگن وخوبست ،پس رژیم وخارمگیاهخواری از آن هم بهتر است.

.6

یشود.
تهای زنانه در آنها م ر
وخوردن سویا توسط مردان باعث بروز وخصوصی ر

.7

سهنای ناوخوشنایندی وخواهیند شند کنه ناشنی از سنرمزدایی و وخنروج
در آغاز دوره وگن شدرنتان دچنار ح ر
محصولت حیوانی از بدن شماست.

.8

نوجوانان وگن در معرض وخطر ابتل به اوختللت در وخورد و وخوراکتغذیه ای xهستند.

.9

نهای گیاهی فاقد بعضی از آمینواسیدهای ضروری هستند.
پروتئی ر

.10

یدهد.
نها تنها باید فقط  5تا  6درصد از میزان کالری مصرفی آنها را تشکیل م ر
پروتئین مورد نیاز وگ ر
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