فصل ۸

شروع رژیم وگن
یاماند؟ بهترین غذاهایی که
اگر خوردن گوشت و لبنیات را کنار بگذارید ،آنوقت چه چیزی برای خوردن باقی ام م
تا بحال خوردمهاید!
یشوید با چنغغد غغغذای
اممکن است فکر کنید که با حذف چند دسته امواد غذایی از رژیم خود ،امجبور ام م
یهایی امثل تمپه ترد و کبابی اندونزی ،شیر
بهای غذایی شما با کشف خوراک م
امحدود بسازید .در حالی که انتخا م
یشود .غغغذا خغغوردن بغغر سغغر امیغغزی کغغه از
شعطعم ،از قبل هم امتنومعتر ام م
لهای ترد و ارده خو م
بادام شیرین ،فلف م
تبار نیست.
چوجه کسال م
غذاهای گیاهی تشکیل شده باشد ،به هی م
ااما شاید غذاهای خارجی و جدید باب عطبع شما نباشند .یا آنکه حوصله و وقتی بغغرای آشغغپزی نداشغغته
یتوانید غذاهای راحت و خوشمزمهای امثل اسپاگتی با سس اماریانغا را کغه همیشغه
باشید .باز هم اشکالی ندارد .ام م
جزو ثابت امیز غذای شما بودمهاند ،انتخاب کنید و با استفاده از امواد گیاهی بپزید.
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یتوانید در آنها دستور پخغغت غغغذاهای وگغغن را
تعداد زیادی کتاب آشپزی و وبسایت وجود دارند که ام م
پیدا کنید .ااما بدون امراجعه به کتاب آشپزی هم پختن غذاهای وگن اامکامنپذیر است .درست کردن غذاهایی امثل
بزامینی تنوری ،لوبیا با سس سالسا و پیاز ،یا اسفناج بخارپز که احتیاجی بغه دسغتور پخغت نغدارد .خیلغی از
سی م
یپزید ،چه وگن باشند و چه غیروگن ،عطرز تهیمهشان خیلی ساده است.
غذاهایی که بیشتر اوقات ام م

دست به کار شوید
درست کردن غذاهای وگن و جایگزین کردمنشان با غذاهای همیشگی امورد علقمهتان کار سغغختی نیسغغت .بایغغد
تغییر رژیم غذایی همیشگی به رژیم غذاهای گیاهی را گام به گام ،و با آاموزش تدریجی انجام بدهید .اگر در هر
یشود.
امرتبه فقط یک قدم به جلو بردارید ،وگن شدن تبدیل به اماجراجویی دلپذیر ام م
یشان را یک شبه عوض کنند و وگن شوند ،در حالی کغغه دیگغغران
یدهند سبک زندگ م
یها ترجیح ام م
بعض م
یتواند بغغه هغغزار و یغغک
دوست دارند اول شرایط را سبک سنگین کنند و آرام قدم بردارند .تغییر رژیم غذایی ام م
روش انجام شود ،و به نظر خود شما بستگی دارد .فکر نکنید که برای وگن شدن اول بایغغد گیغغاهخوار شغغوید و
یتان حذف کنید ،بعد به سراغ حذف تخممامرغ و لبنیات بروید .بعضی از افراد این کار را
گوشت را از رژیم غذای م
یکنند ،و البته این روش امشکلی ندارد ،ااما لزوام ًا بهترین راه برای ترک خوردن فراوردمههای حیوانی نیست.
ام م
یتواند به تغییرات بزرگ یغغا کوچغغک در رژیغغم غغغذایی
یخوانید که انجاممشان ام م
در این فصل نکاتی را ام م
یتغغر
یشوید .آن شیومهای را که عمل م
شما بیانجاامد ،بمهعلوه با شیومههای امختلف برای آشپزی و تغذیه وگن آشنا ام م
یرسد ،برای شروع انتخاب کنید ،و پس از آن قدممهای بعدی را به سمت وگن شدن بردارید.
به نظر ام م
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از تغییرات ساده و کوچک شروع کنید
برای انجام تغییرات ساده و کوچک لزوامی ندارد که برنااممهریزی غذایی یا حتی آشغغپزی وگغغن بلغغد باشغغید .ایغغن
نحغغال بغغاعث کغغاهش امصغغرف فراوردمههغغای
یکننغغد و در عی م
تغییرات کوچک زحمت زیادی برای شما ایجاد نم م
سهای
یتوانید به جای شیر گاو ،شیرهای گیغاهی بخریغغد یغا از سغ م
ل ام م
یشوند .امث  ً
حیوانی در رژیم غذایی شما ام م
سالد گیاهی ،خاامه و امایونز گیاهی استفاده کنید .حتی اگر هنوز تصمیمی قطعی برای وگن شدن نگرفتمهاید ،بغغاز
شها امقدار امصرف فراوردمههای حیوانی خود را کم خواهید کرد.
هم با استفاده از این رو م
یتوانید انجام این تغییرات را آسغغامنتر کنیغغد .بعضغغی از
یها ،و عطعممدار کردن غذاها ام م
با استفاده از چاشن م
یها امثل خردل ،شور و ترشی یا سس کچاپ ،گیغغاهی هسغغتند .در امغغورد آنهغغای
یهای امورد پسند اامریکای م
چاشن م
نهای دیگری داریغم کغه بغه
تشان از فراوردمههای حیوانی استفاده شده است ،هم اما جایگزی م
دیگری که در ساخ م
یکنیم:
شما پیشنهاد ام م
•

نزیتون و سرکه ،یک سس ساده
در فروشگامه دنبال سس سالد گیاهی بگردید ،یا خودتان با ترکیب روغ م
و سالم درست کنید.

•

سهای امایونز گیاهی استفاده کنید که خیلی هم خوشمزمهترند.
به جای امایونز امعمولی ،از س م

•

از نوع کم سدیم سس ورچسترشایر استفاده کنید که در تهیه آن اماهی آنچوی به کار نرفته است.

•

به جای آب و عصاره گوشت در غذاها ،از آب یا عصاره سبزیجات استفاده کنید.

•

بزامینی ،از سس قارچ استفاده کنید.
یتوانید به جای ریختن سس گوشت روی پوره سی م
ام م
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یپزی
اگر به نوشیدن شیر گاو عادت دارید ،یا از آن برای خوردن همراه با کرمنفلکس ،یا در آشپزی و شیرین م
یتوانید از شیر تهیه شده از سویا ،برنج ،شاهدانه ،جو
یکنید ،دنبال شیرهای جایگزین باشید .شما ام م
استفاده ام م
دو سر یا بادام در امخلوط کرمنفلکس ،پختن شیرینی ،درست کردن پودینگ شکلتی ،یا به عنوان نوشغغیدنی
همراه با کلوچه استفاده کنید .بهتر است از شیرهایی استفاده کنید که بغغا کلسغغیم و ویتغغاامین دی غنغغی شغغده
شتغغان نیاامغغد ،بعغغدی را اامتحغغان
کهای امختلف این شیرها را اامتحان کنید و اگر از عطعم یکی خو م
باشند .امار م
کهای امختلفی که در حال حاضر از
کنید .شاید پیدا کردن عطعم امطلوب کمی عطول بکشد ،ااما با توجه به امار م
یکنید.
این امحصول به بازار آامده است ،حتم ًا امحصول دلخواه خود را پیدا ام م
بیشتر پنیرهای اموجود در بازار حاوی امقدار کمی از کازئین )پروتئین شیر( هستند ،ااما پنیرهای خوشغغمزمهای
ل از امواد گیاهی درست شدمهاند .شرکت  Follow your Heartاز پیشگاامان تولید
هم وجود دارند که کاام  ً
یکند .برای استفاده روی پاستا
غذاهای وگن است ،و اقسام پنیرهای امختلف در عطعممهای امتفاوت را تولید ام م
یتوانید از پنیرهای ساخت  Daiyaو  Teeseاستفاده کنید .شرکت  Sheeseکغغه در اسغغکاتلند
و پیتزا هم ام م
یکند که بغغرای خغغوردن همغغراه شغغراب
قرار دارد ،پنیرهای امختلفی از قبیل گودا ،ادام و چدار دودی تولید ام م
ل امناسبند .لزم نیست همه این تغییرات را یکجا انجام بدهید .هر هفته یک بار خغغوردن غغغذای گیغغاهی
کاام  ً
ل در هفته اول شیر گیاهی را اامتحان کنید ،هفته بعد خوردن پنیر گیاهی را شغغروع
جدیدی را شروع کنید ،امث  ً
بهای خود را بررسی کنید.
یهای وگن را شناسایی کنید و انتخا م
کنید .فروشگامههای عرضه کننده خوراک م
یگذاریم:
در اینجا چند ایده برای کنار گذاشتن لبنیات از رژیم غذایی را با شما در امیان ام م
•

برای نان و پنیر صبحانه از پنیرخااممهای گیاهی استفاده کنید.
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•

یتوانید از خاامه گیاهی برای عطعممدار کردن سوپ یا به عنوان سغغس روی غغغذاهایی امثغغل بوریتغغو
ام م
استفاده کنید.

•

نها هم وجود دارند .در صورتی کغغه بغغه آنهغغا دسترسغغی نداریغغد
تهای امخصوص وگ م
یامی م
حتی کاف م
یتوانید قهوه خود را با شیر سویا امخلوط کنید.
ام م

•

یتوانید به جای بستنی از آنها استفاده کنید .امث  ً
ل
انواع امختلفی از دسرهای امنجمد وجود دارند که ام م
یشوند ،از بستنی خیلی خوشمزمهترند.
دسرهای یخی که از نارگیل درست ام م

•

حتم ًا لزم نیست که در جایگزین کردن امواد گیاهی ،امو به امو بر اساس شباهت بغغا غغغذاهای قبلغغی
یتوانید به جای کره برای امالیدن روی نان ،از کره بادام یا پوره آووکغغادو ،یغغا هغغر
ل ام م
عمل کنید .امث  ً
گتری بمهسغغوی
یرسد ،استفاده کنید و به این ترتیب قدم بزر م
نتان ام م
خوراکی سالم دیگری که به ذه م
یتوانید توفو را با نمک و سغغبزیجات امعطغغر عطعممدار کنیغغد و روی پیغغتزا
وگن شدن بردارید .حتی ام م
بریزید.

•

یهای امورد علقه خود را با امغغواد گیغغاهی
در درست کردن غذاها خلقیت به خرج بدهید و خوراک م
که همان عطعم را دارند ،درست کنید .جووان استپانیاک در کتغغاب آشغغپزی خغغود بغغا عنغغوان »کتغغاب
ل بدون پنیر«iنوعی خوراکی شبیه به چیزویزiiرا اختراع کرده است که از امخلغغوط کغغردن
آشپزی کاام  ً
بشده یا فلفل ریز خرد شده 6 ،تا  ۸قاشغغق
نیم کیلو لوبیای بزرگ شمالی ،نیم پیمانه فلفل قرامز کبا م
غذاخوری امخمر امغذی 3 ،قاشق غذاخوری آبلیمو 2 ،تغغا  3قاشغغق غغغذاخوری ارده ،نصغغف قاشغغق
»i«Ultimate Uncheese Cookbook

 iiنوعی سس پنیری محبوب در امریکا
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چایخوری خردل ،نصف قاشق چایخوری نمک و یک چهارم قاشق چغغایخوری پغغودر پیغغاز و سغغیر
درست شده است.

ده دستور برای درست کردن شام خوشمزه وگن بیابید
از غذاهایی که بلدید شروع کنید .ببینید کدام غذاها با دستورات وگغغن جورنغغد ،یغغا بغغا یکغغی دو تغییغغر کوچغغک
بزامینی؟ )البته باید به
یشود آنها را به غذاهای وگن تبدیل کرد .پاستا با سس اماریانا چطور است؟ یا سوپ سی م
ام م
یتوانید خوراک اسغلپی جغو را بغا اسغتفاده از کنسغروهای سغس
جای شیر امعمولی در آن شیر سویا بریزید( .ام م
چهای پر شده با کره باداممزامینی ،ژله یا حمص گیاهی هستند .شروع کردن رژیغغم وگغغن بغغا
گیاهی بپزید .ساندوی م
یتواند برای کودکان و عادت دادمنشان به رژیم گیاهی هم آسامنتر باشد.
غذاهای آشنا ام م
تهای آشپزی خودتان برویغغد و
بهای آشپزی یا اینترنت ،یا یادداش م
یتوانید به سراغ کتا م
در قدم بعدی ام م
یشوند )امگر آنکه خودتان حوصغغله دردسغغر پختغغن غغغذاهای
هفت غذای آسان وگن را که بدون دردسر آاماده ام م
سخت را داشته باشید( پیدا کنید .امعمو ًل همه اما ،چه وگن و چه هممهچیزخوار ،از ده دسغغتورغذایی امختلغغف در
تهای امتوالی خانواده شغغما هغغم حغغس
یکنیم ،با آاماده کردن این دمهغذا در نوب م
هر یک از روزهای هفته استفاده ام م
یکنند که در حال خوردن غذای تکراری هستند .فقط کافی است کغغه هغغر از گغغاهی کغغه از یغغک غغغذا خسغغته
نم م
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شغذاهای امتنغغوعی درسغغت کنیغغد .همیغغن لیسغغت کوچغغک از
یشوید ،غذای دیگری را جایگزین آن کنید یا پی م
ام م
یتواند کار شما را در امامههای اول تغذیه وگن راحت کند.
غذاها ،ام م

گوشت کجاست؟
بهغغای زیغغادی پیغغش روی شماسغغت .اگغغر در قسغغمت
حتی اگر دلتان چیزی شبیه گوشغغت بخواهغغد هغغم انتخا م
سها،
یتوانیغغد امحصغغولتی امثغغل برگرهغغا ،سوسغغی م
یهای امنجمد ،یا حتی خواروبار فروشگاه ها بگردید ،ام م
خوراک م
چهای آاماده ،پپرونی ،بیکن ،شبه گوشت خوک ،ناگت امرغ ،شبه گوشت چرخ کرده گوسغغاله
گها ،ساندوی م
تدا م
ها م
یتوانغغد ذانقمههغغای
را پیدا کنید که همه از امحصولت گیاهی درست شدمهاند .تنوع اموجود در ایغغن امحصغغولت ام م
یتوانید امحصولت امختلفی را اامتحان کنید تغغا آن چیغغزی را کغغه دلخغغواه شغغما و
امتفاوت را ارضاء کند ،و شما ام م
تهای امختلفغغی امثغغل Gardein، Field
خانوادمهتان است ،پیدا کنید .این امحصولت در اامریکا توسغغط شغغرکت م
یشوند.
 Roast، Tofurky، Lightlifeو  Yvesتولید ام م
یتوانیغد بغه سغغرعت تعغغدادی از امضغغرترین امغغواد غغذایی اموجغود در رژیغغم
با استفاده از این فرصت ام م
یشده غذاهایی بسیار ناسغغالمماند .بغغه
تهای فراور م
ل گوش م
هممهچیزخواری را ،از رژیم غذایی خود حذف کنید .امث  ً
تهای گیاهی که از توفو ،و به شغغکل گوشغغت بوقلمغغون درسغغت شغغدمهاند،
ل از شبمهگوش م
یتوانید امث  ً
جای آمنها ام م
استفاده کنید.
یتوانند از توفو و تمپه که غذاهایی آسیایی ،و بهترین جایگزین برای گوشت هسغغتند ،اسغغتفاده
نها ام م
وگ م
یدهند ،بغغه فصغغل
کنند .برای اعطلعات بیشتر در امورد این دو خوراکی که رکن اصلی تغذیه آسیایی را تشکیل ام م
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یشود به صغغورت امکعغغبی
امزایای غذاهای تهیه شده از سویا در صفحات امراجعه کنید .هم تمپه و هم توفو را ام م
سهای باربکیو ،سس باداممزامینی تایلندی یا سس تریاکی استفاده کنید( ،و
یتوانید از س م
برید ،در سس خواباند )ام م
سرخ یا کباب کرد ،و ب سبزیجات یا برنج خورد.
گهایی که تغذیمهشان سالممتر است ،گوشت به ندرت ،و تنها به عنوان عطعممدهنده غغغذا اسغغتفاده
در فرهن م
یتوانید برنج قهومهای را بغغا
نها هم باید به همین شکل تغذیه کنند .ام م
یشود ،و تمرکز غذا بر گوشت نیست .وگ م
ام م
کچهارم پیمانه بادام سرخ کنید ،و روی آن سبزیجات سرخ شده که با سس تریاکی عطعممدار شدمهاند ،بریزید .یا
ی م
سهایی که از ترکیب نخود ،پنیغغر
در غذای خود بیشتر از پاستا استفاده کنید و به جای سس گوشت ،روی آن س م
پارامیزان گیاهی و سبزیجات بخارپز درست شدمهاند ،بریزید.

از غذاهای آسان استفاده کنید
برای تغذیه به روش وگن حتم ًا لزم نیست که آشپز اماهر یا خیلی خلقی باشید .برای این کار کغغافی اسغغت کغغه
بزامینی ،درست کردن برنج قهومهای یا بخارپز کردن سغبزیجات را بلغد
یک سری اصول اولیه امثل عطرز پختن سی م
باشید ،که هر آشپزی با هر سبک تغذیه این کارها را بلد است.
یتوانند آنها را درست کنند:
یبینید بسیار سادمهاند ،و همه ام م
ده غذایی که در زیر ام م
•

بزامینی تنوری با سس لوبیای پخته و تکمههای پنیر سویا ،همراه با اسفناج تفت داده شده در روغغغن
سی م
زیتون.
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•

برگر گیاهی با سالد و سس سالد گیاهی آاماده.

•

سالد پاستا :پاستای پخته را با نخود پخته ،پیاز ،تکمههای سبزیجات خام و امایونز گیاهی امخلوط کنید.

•

بوریتو :لوبیای پخته را کمی سرخ کنید ،داخل نغغان تورتیغغا بریزیغغد و نامنهغغا را لغغوله کنیغغد .روی نامنهغغا
شهای گوجمهفرنگی و تکمههای آووکادو بگذارید.
بر م

•

یتوانید برای
اماکارونی را با امایه کنسروی آاماده که با سویا درست شده است ،بپزید .اگر دوست دارید ام م
سهای گیاهی اضافه کنید.
خوشمزمهتر شدن غذا به آن سبزیجات سرخ شده یا سوسی م

•

خوراک لوبیای تند و تکمههای برگر گیاهی را روی امخلوط برنج پخته شده و هویج بخارپز بریزید.

•

نهغغا
پهای آاماده امثل سوپ عغغدس یغغا سغغوپ گغغوجمهفرنگی امناسغغب وگ م
سوپ و سالد :بعضی از سو م
یتوانید با اضافه کغغردن
یتوانید در آنها از شیر سویا هم استفاده کنید .حتی ام م
هستند .در صورت تمایل ام م
لتری درست کنید.
پها ،غذای امفص م
ترکیبات سودامند امثل پاستا ،برنج یا لوبیا به این سو م

•

شهغای
گسغبز ،تکمههغای گغوجمهفرنگی و پیغاز ،لوبیغا سغیاه پختغه ،ذرت و بر م
سالد تاکو :سبزیجات بر م
نزیتغغون و آبلیمغغو اسغغتفاده کنیغغد ،و روی
آووکادو را با هم امخلوط کنید .به عنوان سس از ترکیب روغ م
سالر را با خردمههای نان تاکو بپوشانید.

•

تکمههای توفوی سفت و سبزجات خوابانده شده در سس باداممزامینی یا سس تریغغاکی )هغغر دو سغغس را
یفروشند تهیه کنید( را در امقدار کمی روغن کانول
یتوانید از فروشگامههایی که امواد غذایی خارجی ام م
ام م
تفت بدهید و سپس روی برنج یا نودل بریزید.
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•

یتوانید این سالد را با غذاهای امانده از وعدمههای قبلی درست
سدار :ام م
سالد با دانمههای نشاستمهای سبو م
ستان هست را با پیغاز خغغرد
کنید .برنج قهومهای ،کوسکوس ،جو یا گندم یا هر چیز دیگری که در دستر م
شده ،نخودفرنگی و ذرت ،تخمه آفتابگردان و لوبیا امخلوط کنیغغد .روی آن سغغس امغغورد علقمهتغغان ،یغغا
نزیتون و آبلیمو بریزید.
امخلوط روغ م

تهای دیگر بروید
سراغ غذاهای ملی ه
یتوانیغغد در فرهنغغگ
یشغغوند .شغغما ام م
خیلی از خوشمزمهترین و سالممترین غذاهای دنیا از گیاهغغان درسغغت ام م
آشپزی ایتالیایی ،هندی ،امکزیکی ،چینی ،تایلندی و سایر امناعطق دوردست ،بهترین دستورهای غذایی گیاهی
تها دنبال دستورپخت غذاهایی امثل پاستای آسیایی یا همان نغودل،
بهای آشپزی و سای م
را پیدا کنید .در کتا م
فها )یا همان پلوها ،که از ترکیغب دانمههغغای نشاسغتمهای ،دانمههغای
یها ،سبزیجات سرخ شده ،پیل م
انواع کار م
تهای دیگغغر هغغم کغغه
یشوند( بگردید .پیدا کردن رستورامنهای املی م
کشده درست ام م
روغنی و امیومههای خش م
بتوانید در آنجا غذاهای گیاهی بخورید ،کار امفیدی است.

شگری با لوبیا
آزمای ه
یها از دوران کودکی به خوردن لوبیا عادت نکردمهاند ،و این خیلی بد است .گیاهان دولپمهای یا
بیشتر اامریکای م
نحال بسغیار ارزان و سرشغغار از پروتئیغن هسغتند .بغه
همان حبوبات از بهترین امنابع تغذیه هستند که در عی م
گهای جهان نقش جدی داشته اسغغت .اگغغر فرصغغتی
همین دلیل است که لوبیا در فرهنگ غذایی بیشتر فرهن م
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یتوانید از کنسروهای آن استفاده کنید .در اول کار از آن دسته غذاهای لوبیادار که
برای پختن لوبیا ندارید ،ام م
یتوانید برای پخت ایغغن غغغذا از کنسغغرو لوبیغغا اسغغتفاده کنیغغد(،
برای شما آشنا هستند ،امثل لوبیای تنوری )ام م
بوریتوی لوبیا یا سوپ عدس و لپه شروع کنید.
گهای دیگر کغغه بغغا
یک روش برای عوض کردن نظرتان نسبت به حبوبات ،آشنا شدن با غذاهای فرهن م
یشوند ،است .نخود پخته در سس تازه گوجمهفرنگی همراه با پاستا و یک گیلس شغغراب
این امواد درست ام م
یشوند هم
چیانتی ،از غذاهای امحبوب در سیسیل است .از غذاهای امحبوب دیگری که با حبوبات درست ام م
یتوانیم به لوبیا سیاه کوبایی همراه با سس سیر ،کاری عدس تند و تیز هنغغدی و حمغغص نخغغود و لیمغغوی
ام م
یتوانند خیلی هیجامنانگیز باشند!
خاورامیانه اشاره کنیم .واقع ًا که حبوبات ام م

با حبوبات چه کار کنیم؟
تبدیل حبوبات پخته به یک غذای خوشمزه کار آسانی است .در اینجغغا چنغغد روش سغغاده و آسغغان را بغغرای
یتوانید این حبوبات را بغغا برنغغج یغغا دانمههغغای نشاسغغتمهای
یدهیم .شما ام م
عطعممدار کردن حبوبات به شما یاد ام م
دیگر ،یا حتی سیب زامینی تنوری امصرف کنید.
لوبیا سیاه ،چیتی و قرامز
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•

کچهغغارم پیمغغانه سغغس سالسغغا و
خوراک لوبیا به سبک امکزیکی :بغغه هغغر پیمغغانه لوبیغغای پختغغه ،ی م
کچهارم پیمانه دانه ذرت اضافه کنید .امخلوط را داغ کنید و روی برنج بریزید .امی توانید روی آن
ی م
را با تکمههای پنیر سویا ،یا گوجمهفرنگی یا آووکادوی خرد شده تزئین کنید.

•

لوبیای امدیترانمهای :نیممپیمانه پیاز خردشده و  2ساقه کرفس را در  3قاشق غذاخوری روغن زیتغغون
تفت بدهید تا نرم شوند .به امخلوط امحتویات  2کنسرو لوبیا )آبکش شده( یا  3پیمانه لوبیای پخته،
 120گرم زیتون سبز با امغز فلفلی ،و  120گرم فلفل چیلی خرد شده اضافه کنید.

لوبیای سفید )لوبیای درشت شمالی ،بچه لوبیای لیما یا لوبیای کانلینی(
•

لوبیا با قارچ :یک و نیم پیمانه قارچ ورقمهشده را در دو قاشق غذاخوری روغن زیتون تفغغت بدهیغغد3 .
پیمانه لوبیای پخته را به آن اضافه کرده ،و آن را با فلفل سیاه و آبلیموی تازه عطعممدار کنید .امی توانید به
این امخلوط ،گوجمهفرنگی خردشده یا کنسروی هم اضافه کنید.

•

لوبیای کبابی :به هر پیمانه لوبیای پخته 3 ،قاشق غذاخوری سس باربکیوی آاماده اضافه کنید.

•

لوبیای خوشمزه با سس گوجمهفرنگی 3 :قاشق غاخوری سس آاماده اسغغپاگتی )از نغغوع تنغغد آن اسغغتفاده
کنید( را به یک پیمانه لوبیای پخته اضافه کنید.

•

کچهارم پیمانه پیاز خرد شده و یک حبه سغغیر لمهشغغده را در  1قاشغغق
لوبیا با انجیر به سبک ایتالیایی :ی م
غذاخوری روغن زیتون تفت بدهید .به آن  3پیمانه لوبیای پخته و نیم پیمانه انجیر خشک اضافه کنیغغد.
برای عطعممدار کردن امخلوط به آن  1قاشق چایخوری ریحان و رزاماری بیفزایید.
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•

هاپین جان 1 :iپیمانه پیاز خردشده را با دو حبه سیر لمهشده در  3قاشق غذاخوری روغغغن زیتغغون تفغغت
کچهارم قاشق چایخوری پودر فلفل قرامز به این امخلوط اضافه کنید .سپس در
بدهید 4 .پیمانه لوبیا و ی م
کچهارم پیمانه بیکن گیاهی خرد شده روی آن بریزید .در جنوب اامریکا ایغغن غغغذا بغغه
صورت تمایل ی م
یگوینغغد کغغه
یشغغود ،و ام م
شکل سنتی با لوبیا چشممبلبلی ،و برای خورده شدن در شام سغغال نغغو پختغغه ام م
ششانس باشد.
یشود فرد در سال جدید خو م
خوردن آن باعث ام م

•

لوبیا با سیب و سوسیس :نیممپیمانه پیاز خردشده را با  2قاشق غذاخوری روغن زیتون تفغغت بدهیغغد3 .
پیمانه لوبیای پخته ،یک عدد سیب ورقمهشده و  120گرم سوسیس وگن به آن اضافه کنید .امخلوط را تا
بها نرم شوند ،حرارت دهید.
زامانی که تمام امواد داغ شده ،و سی م

انواع مختلف لوبیا
اسلپی جو : iiامحتویات یک کنسرو سس اسلپی جو را به دو پیمانه لوبیای پخته اضافه کنید .امخلوط را گرم
کنید و داخل نان همبرگر بگذارید.
بزامینی :یک پیمانه پیاز خرد شده و  2حبه سیر لمهشغغده را بغغا  2قاشغغق غغغذاخوری روغغغن
سوپ لوبیا و سی م
بزامینی ورقمهشده 2 ،پیمانه لوبیغغای پختغغه ،و  ۸پیمغغانه آب سغغبزیجات
زیتون تفت بدهید .به آن  2پیمانه سی م
یها نرم شوند .از ریحان و اورگانو به عنوان
بزامین م
اضافه کنید .امخلوط را به امدت  20دقیقه بجوشانید تا سی م
چاشنی غذا استفاده کنید.
iنوعی غذای سنتی مرسوم در جنوب امریکا
هرفرنگی و ادویه استفاده شده ،و با نان همبرگر
خرکرده گاو ،پیاز ،سس گوج ف
 iiساندویچی رکه داخل آن از گوشت چر ف
یشود.
سرو م ف
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سالد لوبیا و دانمههای نشاستمهای 3 :پیمانه از دانمههای نشاستمهای دلخواه خغغود را بغغا  1پیمغغانه لوبیغغای پختغغه
یتوانید برای عطعم بهتر به آن پیغغاز ورقمهشغغده،
امخلوط کنید ،و روی آن سس سالد آاماده یا خانگی بریزید .ام م
کرفس خرد شده یا هویج رندمهشده هم اضافه کنید.

یهای دلخواه و آشنا برای صبحانه بهره ببرید
از خوراک ه
صبحانه بیشتر امردم هر روز یک چیز واحد است ،و شاید آخر هفتمهها چیز های امتنوعی را به عنوان صبحانه
یهایی امثل غلت سرد یا گرم با شیر غیرلبنی ،نان تست با کغغره تهیغغه شغغده از دانمههغغای
صرف کنند .خوراک م
یتوانند صبحانمهای دلپذیر و سلامت را تشکیل بدهند که امواد امورد نیغغاز بغغدن افغغراد
روغنی ،آبمیوه و امیوه ام م
خشغده هغم
ک ،تست فرانسوی تهیه شغده بغه روش وگغن یغا توفغوی سر م
یکند .پنکی م
خانواده را هم تأامین ام م
گزینمههای خوبی برای صبحانه روزهای تعطیل هستند .بمهعلوه لزوامی ندارد که حتم ًا از فرم سغغنتی صغبحانه
یتواند خوراک خوبی برای خوردن ،چه بغغرای صغغبحانه و چغغه
تبعیت کنید ،یک برگر یا سوپ گیاهی هم ام م
برای شام باشد.

میاهنوعدههها ،هوسانههها و دسرهای وگن را بشناسید
یهای بدون تخممامرغ )نک صفحه  (114بپزید یا در فروشگاه به دنبال فراوردمههای پختنی یغغا
یتوانید شیرین م
ام م
تهایی بغغرای
یهای قدیمی و جغغاامع ،دسغغتورپخ م
دسرهای امنجمد بدومنتخممامرغ بگردید .در تمام کتاب آشپز م
یشود )یا آنکه کافیست با جایگزین کردن کره با امارگارین آنهغغا را
پهای امیومهای وگن پیدا ام م
کرامبل و کریس م
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کهغغغای اامریکغغغایی علقمندیغغغد ،بغغه پغغغروژه بغغغتی کراکغغغر در آدرس )
وگغغغن کنیغغغد( .اگغغغر بغغغه خورا م
 (www.meettheshannons.net/p/betty_crocker_project.htmlامراجعه کنید .هدف ایغن پغروژه ،تبغدیل تمغام
تهای اموجود در کتاب »کتاب آشپزی تصغغویری بغغتی کراکغغر«)iامنتشغغر شغغده در دهغغه  (1950بغغه
دستور پخ م
نها باشد.
غذاهایی است که قابل استفاده برای وگ م
یهای
تهای امارک اوریو( وگن هستند .از بخش خوراک م
تها )امثل بیسکوی م
سها ،و بیسکوی م
خیلی از چیپ م
تشده از شاهدانه
امنجمد فروشگامهها هم غافل نشوید و دنبال دسرهایی امثل  ،Coconut Blissتمپه درس م
یا چیزهای خوشمزه دیگر بگردید.

ممرغ را یاد بگیرید
کزپزی بدون تخ ه
کی ه
یگغردد .تخممامغغرغ
گترین ادعا در امورد لزوم امصرف تخممامرغ ،به نقش آن در پختن کیک و شغیرینی برام م
بزر م
یشود ،و در غذاهای امحبوبی امثل برگرهغغای گیغغاهی ،انسغغجام امغغایه را تضغغمین
باعث ورآامدن خمیر کیک ام م
ت وجود دارند ،و رامههای زیادی بغغرای جغغایگزین کغغردن
یکند .ااما فراوردمههای دیگری هم با همین خاصی م
ام م
تخممامرغ با امواد دیگر در آشپزی وجود دارد.
یتوانیغد امقغدار کمغی آرد ،نغان خشغک
تها ،برگرها یا کوفتمههای گیاهی از هم نپاشند ،ام م
برای آنکه کتل م
کوبیده یا جودوسر لولمهای به امخلوط آنها اضافه کنید.

»i«Betty crocker Picture Cookbook
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یتوانیغغد از آردهغغای بهبودیغغافته اسغغتفاده کنیغغد ،چغغون آنهغغا
برای پختن کیک و شیرینی بدون تخممامرغ هم ام م
یآیند) .البته استفاده از آرد دانمههای کاامل هم اشکالی نغدارد ،فقغغط
تتر ور ام م
کتری دارند و راح م
دانمههای سب م
یشود(.
نتر ام م
خمیر حاصل کمی سنگی م
یپزی باشید که در آنها فقط یک یا دو تخممامرغ به کار رفته باشد ،در
دنبال آن دسته از دستورهای شیرین م
کهغغای
یشغغود .بیشغغتر کی م
تتغغر ام م
اینصغغورت جغغایگزینی آن امقغغدار تخممامغغرغ و وگغغن کغغردن دسغغتور راح م
یشود بمهراحتی به سبک وگن پخت .برای امایمههایی که لزم نیست زیغغاد ور بیاینغغد ،امثغغل
کامیکس را ام م
کوئی م
یتوانید به سادگی تخممامرغ را حذف کرده ،و به جای آن دو قاشق غذاخوری بیشغغتر آب یغغا
کها ،هم ام م
پنکی م
شیر سویا اضافه کنید.
یپزی یا امواد غذایی وگغغن ،فغغراوردمهای بغغه نغغام پغغودر جغغایگزین
یتوانید در فروشگامههای لوازم شیرین م
ام م
یتوانید به جای استفاده از تخممامرغ در کیک یا شیرینی ،بغغه یکغغی از شغغیومههای
تخممامرغ را پیدا کنید .حتی ام م
زیر عمل کنید:
•

ل نرم شود 3 .قاشغغق
طکن بریزید و هم بزنید ،تا کاام  ً
 1قاشق غذاخوری پر از دانه کتان را در امخلو م
غذاخوری آب سرد به آن بیفزایید و به هم زدن اداامه بدهید تا امخلوعطی سفت و چسبناک به دست
ل به تخممامرغ خام شباهت دارد.
بیاید که از جهت بافتی کاام  ً

•

ل بغغا
گپغغودر را کغغاام  ً
 2قاشق غذاخوری آب 1 ،قاشق غذاخوری روغن ،و  2قاشق چایخوری بکین م
هم امخلوط کنید.
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•

یشغود آن را از فروشغغگامههای امحصغولت
 1قاشق غذاخوری پودر آگار )فراوردمهای دریایی کغه ام م
یپزی تهیه کرد( را با  1قاشق غذاخوری آب امخلوط کرده و حسابی به هم بزنید.
شیرین م

•

 1قاشق غذاخوری آرد سویای پرچرب را با  3قاشق غذاخوری آب امخلوط کنید.

•

ششغغیرین بغه هغغم بزنیغغد ،ایغغن دو بغه
 1قاشق غذاخوری سرکه سفید را با  1قاشق چایخوری جو م
یکنند.
امحض امخلوط شدن کف سفیدرنگی تولید ام م

ممرغ را از صبحانه و ناهار خود حذف کنید
تخ ه
یکنیغغد .بغغرای
اگر بنا باشد تخممامرغ را از امنوی غذایی خود حذف کنید ،جایگزینی بهتر از توفو برای آن پیغغدا نم م
پختن اسکرامبل توفو کافیست که توفو را خرد کرده و در یک اماهیتابه همراه با قارچ ،امارگارین گیغغاهی و کمغغی
یتوانید توفو را به قطعات کوچک ببرید ،و همراه با پیاز ،کرفس و امایونز گیغغاهی،
امخمر امغذی تفت بدهید .یا ام م
یشود( وجود دارد
یک جور سالد تخممامرغ وگن درست کنید .نوعی نمک سیاه )به اسم کاله نمک هم شناخته ام م
یتوانید از فروشگامههای هنغغدی بخریغغد ،و بغغرای
که بو و امزه آن درست امثل زرده تخممامرغ است .این نمک را ام م
تهای وگن استفاده کنید.
پخت در اسکرامبل توفو یا اامل م

غذاهای وگن بیروهنبر
یتوانید این غذاهای را
هزار و یک دستور پخت برای درست کردن غذاهای وگن در خانه وجود دارد .ااما شما ام م
یتوانیغغد از
لکغار ببریغغد .اگغغر در امحغل کارتغغان امغغایکرو ویغو داریغغد ،ام م
بستمهبندی کنید و با خود به بیرون یا امح م
پهای آاماده در بستمههای امقوایی ،یا بوریتوهای فوری استفاده کنید .اگر هغغم امغغایکروویو در اختیغغار نداریغغد،
سو م
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تها داغ نگغغه
فهایی که غذا را تغغا سغغاع م
کهای امانده از شام دیشب را در ظر م
پها یا خورا م
یتوانید لوبیاها ،سو م
ام م
فهغغای کوچغغک
یدارد ،با خود به سر کار ببرید .آخر هفتمهها امقدار زیادی سوپ یا لوبیا بپزید و آنهغغا را در ظر م
ام م
کوعدمهای بریزید و در یخچال بگذارید تا در عطول هفته هر روز یکی از آنها را به عنوان ناهار با خود بغغه سغغر
ی م
کار ببرید.
کهغغای تجغغاری
تهای گیغغاهی یغغا حمغغص سغغاندویچ درسغغت کنیغغد .بعضغغی از امار م
یتوانید با گوش م
یا ام م
یکنند که به اندازه امصرف یک نفرند ،و تا زامان بغغاز نشغغدن درشغغان قابغغل نگهغغداری
کنسروهای حمص تولید ام م
یتوانید از جو دوسر فغغوری ،و سغغیب بغغا کغغره بغغادام
خارج از یخچال هستند .برای امیامنوعده در زامان کار هم ام م
استفاده کنید.
یامانده شام دیشب درست کرمداید.
بهترین گزینه برای ناهار شما در امحل کار ،ساندویچی است که از باق م
همیشه یک بسته بزرگ نان تورتیای تهیه شده از گندم کاامل در یخچال داشته باشید ،و آنها را بغغا امغغواد زیغغر پغغر
کنید:
•

کشده .به عنوان سس از حمغغص ،ارده
بزامینی ورقمهشده ،کرفس خرد شه ،کیپر و گوجمهفرنگی خش م
سی م
لیمویی یا امایونز گیاهی همراه با خردل دیژون استفاده کنید.

•

لوبیای سیاه یا چیتی با فلفل هالوپینوی خرد شده و پنیر سویا و تکمههای گوجمهفرنگی.

•

طشده با امایونز گیاهی.
هویج خردشده ،باداممزامینی و کشمش امخلو م

•

برگر گیاهی امخلوط با تخمه آفتابگردان ،هویج رندمهشده و ارده.
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•

کره باداممزامینی و ژله.

•

برنج ،عدس و کلم خردشده با سرکه کنجد شیتاکی.

•

نخود له شده ،پیاز و کرفس امخلوط شده با امایونز گیاهی و امقداری آبلیمو.

•

توفوی تنوری با سس باداممزامینی تند.

•

گوجمهفرنگی ،هویج و خیار خرد شده همراه با حمص.

•

چیزهای جدید یاد بگیرید
یکند ،و دیدن تنوع امحصولت غذایی قدیمی که حال به سبک
تعداد امحصولت وگن روز به روز افزایش پیدا ام م
تزده کند .با کند و کاو ،آزامایش و چشیدن ایغغن امحصغغولت جدیغغد
یتواند شما را شگف م
یشوند ،ام م
وگن تولید ام م
تبخشی برای برنااممهریزی وعدمههای غذایی خود
لهای رضای م
یتوانید امنوی غذایی خود را امتحول کنید ،و رامهح م
ام م
یتواننغغد تغذیمهشغغان را بهغغتر کننغغد و
نهای کهنمهکار هم با استفاده از این همه امحصولت امتنوع ام م
بیابید .حتی وگ م
سبک زندگی خود را بهبود ببخشند .حتی بهتر است به فکر یافتن رستورامنهای وگنی باشید که برای املقات بغغا
یتوانیغد بغه فکغر
دوستان ،قرار گذاشتن با امراجعان کاری ،یا برگزار کردن تولد بچمههغغا امناسغغب باشغغند .حغتی ام م
یتوانید به دنبغغال
یهای خانوادگی باشید .با استفاده از اینترنت ام م
یهای عصرانه یا گردهمای م
برنااممههایی برای امهمان م
این رستورامنهای گیاهی بگردید.
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وگن بودن و تنظم بودجه
یشغغود ،اامغغا برنغغااممهریزی بغغرای
تغییر رژیم و وگن شدن الزاام ًا باعث کاهش هزینمههای خورد و خوراک شغغما نم م
یشود بین هزینمههغغا تعغغادل
تهای امالی اامکامنپذیر است .در ضمن ام م
تبخش با رعایت امحدودی م
تغذیه سالم و لذ م
برقرار کرد ،به این ترتیب که برای کاستن از هزینه خوراک ،تعداد وعدمههای غذاهای گران و دفعات غذا خوردن
در رستوران را کم کنیم .این کار به امعنای لزوم آشپزی بیشتر در خانه است ،که خب همه وقتغغش را ندارنغغد .در
یتوانید بدون صرف وقت زیغغاد در آشغغپزخانه ،از
یگذاریم که به کمک آنها ام م
اینجا چند نکته را با شما در امیان ام م
هزینمههای خود کم کنید:
•

امقدار زیادی لوبیا و دانمههای نشاستمهای که برای چند وعده غذا کافی باشد ،بپزیغغد و بغغا درسغغت کغغردن
ترکیبات امتنوع ،در هر وعده غذای جدیدی آاماده کنید .شب اول برنج و لوبیای سیاه را بغغا هغغم ترکیغغب
کنید ،و شب بعد لوبیای سیاه را همراه با ذرت و سس سالسا ،داخل نامنهای تورتیا بریزیغغد .اگغغر هنغغوز
یتوانید آن را با یک کنسرو گوجمهفرنگی امخلوط کرده و شام شب سوم را
چیزی از لوبیاها باقی اماند ،ام م
آاماده کنید .یک قابلمه بزرگ نخود بپزید ،نیمی از آن را برای درست کردن سغغاندویچ حمغغص امصغغرف
یتوانیغد آنهغا را در
کنید ،و بقیه را در پاستا و سوپ بریزید .تنوع حبوبات زیاد است ،و به همین دلیل ام م
وعدمههای امختلف غذایی یک هفته به کار ببرید ،بدون اینکه دل شما را بزنند.

•

ل تخمغغه
امواد غذایی گرانقیمت را به صورت فلمهای و امقغغدار زیغغاد بخریغغد و کممکغغم اسغغتفاده کنیغغد .امث  ً
یتوانید یغغک قاشغغق
یاماند .هر بار ام م
تها برای شما ام م
افتابگردان گران است ،ااما یک بسته بزرگ آن تا امد م
شعطر و
غذاخوری تخمه خرد شده را به برنج پخته اضافه کنید ،و با صرف هزینمهای کم ،خوراکی خغغو م
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کشغغده،
خوشمزه درست کنید .همین قاعده در امورد غذاهای تجملتغغی دیگغغر امثغغل گغغوجمهفرنگی خش م
یکند.
زیتون و سس کاری هم صدق ام م
•

جتان باقی امانغد،
کچهارم پیمانه از برن م
هیچ غذایی را ،هر چقدر هم که کم باشد ،دور نریزید .حتی اگر ی م
یتوانید در وعده بعدی آن را با امقغغداری هویغغج رندمهشغغده و کمغغی ارده امخلغغوط کنیغغد و داخغغل نغغان
ام م
یتوانید با هغغم امخلغغوط کغغرده ،و سغغوپ یغغا
ساندیچی بریزید .سبزیجات باقی امانده در یخچال را هم ام م
سالد درست کنید.

•

همیشه امقدار سبزی امنجمد در فریزر داشته باشید .امعمو ًل قیمت آنها از نوع تازمهشغغان کمغغتر اسغغت ،در
حالی که از همان امواد امغذی سبزی تازه برخوردارند .در زامامنهایی که فرصغغت رفتغغن بغغه فروشغغگاه را
یتوانید با استفاده از این سبزیجات امنجمد غذاهای سریع و آسانی درست کنید.
ندارید ،ام م

•

اگر در نزدیکی شما امغازه نامنفروشی وجود دارد که قیمت نامنهایش زیاد نیست ،یک روز امقدار زیادی
یامانید.
جوقت بدون نان نم م
نان گندم کاامل بخرید و در فریزر بگذارید .به ایت ترتیب دیگر هی م

•

یاماند ،امثل رب گوجه یا شیر نارگیل ،را در فریزر بگذارید.
هر چه که از کنسروها باقی ام م

•

یتواند راه خوبی برای صرفمهجویی باشد .چون خیلی
تهای دیگر هم ام م
خرید کردن از فروشگامههای املی م
تهغغای دیگغغر
یشغغوند ،بغغرای املی م
از غذاهای خارجی که در فروشگامههای امعمولی با قیمت بال عرضه ام م
یتوانید کالهایی امثل شیر سویا ،ارده یا تمپه را کغغه
جزو غذاهای روزانه بوده ،و بنابراین ارزان هستند .ام م
یدهند ،به قیمت ارزامنتر از فروشگامههای چینی یا هندی بخرید.
اساس تغذیه شما را تشکیل ام م
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•

یتوانید بغه آدرس  www.localharvest.org/csaامراجعغه کنیغد و بغا گغروه کشغاورزی کغه در امحغل
ام م
یدهغغد کغغه سغغهاامی امزرعمههغغای
سکونت شما فعالیت امیکند ،تماس بگیرید .این برناامه به شما اامکغغان ام م
امحلی را بخرید ،که راهی خوب برای حمایت از امغغزرعمهداران خردمهپغغا و تولیغغد امحصغغولت ارگانیغغک
است .در ضمن باید به جزئیاتی امثل اینکه آیا خریغغد سغغهام بغغه شغغما حغغق برخغغورداری از تخفیغغف در
یدهد یا خیر ،توجه داشته باشید.
امحصولت را هم ام م

•

یتوانید همه غذاها را در خانه بپزید ،حداقل آن دسته از غذاهای گران را که تهیغغه کردمنشغغان
اگر هم نم م
یبرید ،خودتان درست کنید .پختن کیک و
یشود و از پختن آنها لذت ام م
باعث صرفمهجویی قابل توجه ام م
شیرینی در خانه خیلی بمهصرفمهتر از خرید آنها از بیرون است .درست کغغردن سغیتان از آرد گلغغوتن هغم
یتوانید هغغر بغغار امقغغدار زیغغادی از ایغغن خغغوراک را بغغرای
یتواند امخارج شما را خیلی کم کند ،شما ام م
ام م
یتوانید سس سغغالد )کغغه درسغغت
نعطور ام م
امصرف چند اماه درست کنید و در فریزر نگهداری کنید .همی م
کردنش واقع ًا ساده است و واقع ًا دلیلی برای خرید نوع آامغغاده آن وجغغود نغغدارد( ،سغغس بغغاداممزامینی یغغا
حمص را خودتان درست کنید.

•

یهای امغغورد
یتوانیغغد سغغبز م
بگیر دارید )امثل بالکن یا پشت پنجغغره( ،ام م
اگر در خانه جایی امناسب و افتا م
یشود در گلدان کاشت.
گسبز را ام م
نیازتان را خودتان پرورش دهید .گوجمهفرنگی ،کاهو و سبزیجات بر م
یتوانید در تمام عطول تابستان و پغغاییز از
گسبزی امثل کیل یا برگ سالد سوئیسی ام م
با پرورش گیاهان بر م
یهای امعطر اسغتفاده کنیغد ،کاشغغتن و
امحصولت آنها استفاده کنید .اگر دوست دارید در آشپزی از سبز م
نگهداری آنها در باغچه یغغا گلغغدان یکغغی از املزوامغغات شماسغغت ،چغغون قیمغغت اینطغغور سغغبزیجات در
فروشگامهها امعمو ًل گران است.
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نهغغا قابغغل
یشود هم برای وگ م
تمام توصیمههایی که برای صرفمهجویی در قیمت امواد غذایی هممهچیزخوارها ام م
اجراست .یک لیست از کارهای لزم تهیه کنید و به آن عمل کنید؛ امواد غذایی هر فصل را در زامان امناسغغب
یها و عرضه کلغغی امغغواد غغغذایی باشغغید؛ بغغه خغغاعطر هغغوس خریغغد نکنیغغد؛ و دنبغغال
آن بخرید؛ دنبال حراج م
یفروشی امواد غذایی بگردید.
فروشگامههای کل م

در جزئیات غرق نشوید

یشغغویم .حغغتی در فراینغغد
یرود که اما از وجود آنها امطلغغع نم م
در تهیه خیلی از غذاها ،فراوردمههای حیوانی به کار ام م
یآیند( هم اممکن است
ل گیاهی به نظر ام م
یضرری امثل شکر سفید و شیره افرا )که در ظاهر کاام  ً
یهای ب م
تهیه خوراک م
یشغغود .بعضغغی
امحصولت حیوانی به کار رفته باشد ،و این نکته هیچوقت روی برچسب این امحصولت نوشته نم م
گهای گیاهی ،هم اممکن است امنشأ گیاهی یا حیوانی داشته باشغغند ،و
یها ،امثل رن م
از امواد افزودنی امجاز در خوراک م
تشخیص بین این دو برای اما اممکن نیست.
یکنیم .بمهنظر اما امضرات نگران بودن در امورد این جزئیات از
آیا باید به این نکته اهمیت داد؟ اما اینطور فکر نم م
امنافع آن بیشتر است.
درواقع نگرانی و این حد از اموشکافی در امورد این جزئیاتی ،هیچ فایدمهای ندارد .با صرفنظر کردن از این امواد
یکند ،یغغا حغغداقل
طزیست را بهتر نم م
یشود ،و نخوردن آنها وضعیت حیوانات یا امحی م
کم ،رژیم غذایی شما بهتر نم م
تگیرتغغر و دشغغوارتر
یها اینست که رژیغغم غغغذایی شغغما را امحغغدودتر ،وق م
اثر چندانی ندارد .تنها فایده این اموشکاف م
یکند .پرداختن به این جزئیات اممکن است شما را از اداامه دادن به رژیم وگن دلسرد کند.
ام م
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کترین ذره از امحصغغولت
شاید شما وقت و حوصله کافی برای دقت به تمام ایغغن جزئیغغات و حغغذف کغغوچ م
حیوانی از رژیم غذایی خود باشید .با این وجود بهتر است به تأثیری که این کار شما بر آبرو و اعتبار رژیغغم وگغغن
یگذارد ،فکر کنید .اگر کار شما باعث شود دیگران فکر کنند وگن بودن به امعنای دقت بغغه کوچکغترین جزئیغات
ام م
تغذیه است ،اممکن است علقه و اشتیاق آنها برای انتخاب این رژیم فروکش کند .اگر به تبلیغ و انتشار رژیم وگن
یدهید ،بهتر است به شیومهای رفتار کنید که دیگران آن را روشی راحغغت و دلپغغذیر بغغرای تغغغذیه از امغغواد
اهمیت ام م
خوراکی خوشمزه بدانند.

مزایای محصولت غذایی تهیه شده از سویا
شما ناچار نیستید در رژیم غغغذایی خغغود از امحصغغولت تهیغغه شغغده از سغغویا اسغغتفاده کنیغغد ،اامغغا سغغویا بغغا
برخورداری از امقدار قابل توجهی امواد امغذی ،و قابلیت سغغازگاری بغغا دسغغتورهای غغغذایی امختلغغف ،جغغای
انکارناپذیری در تغذیه وگن داند .این غذاها از دورامنهای خیلی قدیم در تغذیه کشورهای آسغغیایی اسغغتفاده
شده اند ،و در دهمههای اخیر هم تحقیقات امتعددی روی آنان صورت گرفتغه اسغغت .در فصغل  15بغه عطغور
امفصل به بحث در امورد سلامت و ایمنی این امواد غذایی خواهیم پرداخغغت .در اینجغغا بغغه اختصغغار نگغغاهی
یشوند.
یکنیم به امحصولت امتنوع و امحبوبی که از سویا تهیه ام م
ام م
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سویا
گهای سیاه یا قهومهای تیره هم وجود دارند.
سویا عمدت ًا به رنگ قهومهای روشن است ،ااما انواعی از آن به رن م
سویا امنبع خوبی برای پروتئین ،فیبر ،کلسیم ،آهن و فولت است .سویای پخته عطعمغغی شغغبیه بغغه لوبیاهغغای
یشود.
یهای تند و فلفلی خوشمزمهتر ام م
دیگر دارد و در کنار سس گوجمهفرنگی و خوراک م

لوبیای سبز سویا

i

زامانی که دانه سویا به  75درصد رسیدگی باشد و آن را برداشت کنند لوبیغغای سغغبز سغغویا )در غلف( بغغه
یآید( هنوز سبز
یآید که به آن دِادااماامی هم امی گویند .لوبیای سبز سویا )همامنعطور که از اسمش برام م
دست ام م
ل رسیده سویا را در خود دارد ،فقط عطعم آن کمی املیممتر است .در ژاپن این
است ،تمام خواص لوبیای کاام  ً
یتوانید این نوع لوبیا را در قسغغمت
یخورند .در اامریکا ام م
یجوشانند ،و به عنوان امزه آبجو ام م
لوبیای سبز را ام م
یتوانیغغد آن را
یهای امنجمد فروشگامهها پیدا کنید .کافی است که آن را  15دقیقه بجوشانید ،سغغپس ام م
خوراک م
بمهتنهایی ،یا در سالد استفاده کنید .لوبیای سبز سویا سرشار از پروتئین ،فیبر و کلسیم است.

آجیل سویا
یشغغود
یآید .آجیل سویا یک امیامنوعده خوب است و ام م
از خیساندن و سپس بودادن لوبیای سویا به دست ام م
آن را در سالد ریخت .امقدار چربی و کالری آن نسبت ًا بالست و سرشار از پروتئین و کلسیم است.

edamame
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i

شیر سویا
یآید .شیر سویا سرشار از پروتئیغغن
عصاره امایعی است که از خیساندن و پوره کردن لوبیای سویا به دست ام م
یافزاینغغد) .شغغیر سغغویای
است ،و امعمو ًل به آن کلسیم ،ویتاامین دی ،ویتاامین ب  12و گغغاهی ریبغغوفلوین ام م
تولید شده در کشورهای آسیایی امعمو ًل غنی نشده است .برای اعطمینان حتم غ ًا بغغه برچسغغب روی امحصغغول
یشود در
توجه کنید( .شرایط نگهداری شیر سویا هم امثل شیر گاو است .از شیر سویای وانیلی یا شکلتی ام م
یها و دسرها استفاده کرد.
تهیه اسموت م

توفو
یشغغود .توفغغو در جهغغان
به همان شیوه تهیه پنیر گاوی ،و با افزودن عاامل امنعقد کننده به شیر سغغویا تهیغغه ام م
یآامده است .بعضی
غرب باعث ساخت لطیفه های فراوانی شده ،ااما شرق یک خوراک امقدس به حساب ام م
امعتقدند که توفو اولین بار در امعبدهای بودایی تولید شد ،و اولین سازندگان آن راهبغغان ایغغن امعابغغد بودنغغد.
هنوز هم در بسیاری از امناعطق شرق آسیا ،پنیر توفو و حرفه درست کردن توفو از احترام و تقغغدس امغغذهبی
یرسغغد ،و یکغغی از ارکغغان اصغغلی آشغغپزی
برخوردار است .قدامت استفاده از توفو در چین به  2000سغغال ام م
یشود .در تمام آسیا ،توفو به صورت روزانه در امغازمههغغای کوچغغک از شغغیر تغغازه سغغویا
آسیایی امحسوب ام م
یشود.
شها در خیابامنها فروخته ام م
تفرو م
یشود ،و توسط دس م
درست ام م
اگر در تهیه پنیر سویا از کلسیم سولفات استفاده شود ،پنیر حاصل امنبعی عالی برای کلسیم خواهد بغغود.
تتر امقغغدار بیشغغتری
امقدار پروتئین اموجود در توفو به عطرز تهیه آن بستگی دارد ،ااما امعمغغو ًل پنیرهغغای سغغف م
پروتئین در خود دارند.
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دو عاامل باعث شده است که پنیر توفو برای استفاده در پخت و پز بسیار امناسب باشد .اول اینکه عطعغغم
چندانی ندارد و دوم ،بافت آن سوراخ سوراخ است و در نتیجه بمهآسانی عطعم سایر امواد اعطرافش را به خغغود
یشود این پنیر را در پیش غذاهای تند و تیز ،و هم در دسرهای شیرین به کار برد.
یگیرد .به همین دلیل ام م
ام م
یخواهید این
رامز اموفقیت در پختن توفو اینست که در هر غذایی نوع امناسب آن را به کار ببریم .اگر ام م
پنیر را همراه سبزیجات در اماهیتابه تفت بدهید و روی برنج بریزید ،بهتر اسغغت از نغغوع سغغفت آن اسغغتفاده
کنید .توفوی نرم برای تهیه پوره یا سس ساندویج و لزانیا عغغالی اسغغت .توفغغویی کغغه بغغه شغغکل سغغنتی در
یرود ،توفوی خیلی نرم یا اصطلح ًا ابریشمی است که امادمهای نغغرم و شغغبیه بغغه
یهای ژاپنی به کار ام م
خوراک م
یها یا دسرها استفاده کرد .این
سها ،اسموت م
یشود آن را در بلندر ریخت یا به شکل پوره در س م
فرنی است ،ام م
پها است.
نوع توفو جایگزین امناسبی برای خاامه در سو م
یشود آن را به جای گوشغغت در غغذاها بغه کغغار
یکند که ام م
توفوی امنجمد بافتی سفت و اسفنجی پیدا ام م
برد .برای امنجمد کردن توفو باید آن را در ظرف درداری در فریزر نگهداری کغغرد ،بعغغد از خغغارج کغغردن از
خزدایی کرد و آن را فشار داد تا آب اضافیش خارج شود ،سپس قطعمهقطعه یا رنده کرد.
فریزر ،ی م
یشود به کتاب »هنغغر
بهای آشپزی امتعددی در امورد آشپزی با توفو نوشته شدمهاند که از آن جمله ام م
کتا م
آشپزی با توفو«iاز لوئیز هیگلر اشاره کرد.

اوکارا

i«Tofu Cookery»by Louise Hagler
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واژه »کارا« به امعنای پوسته اعطراف دانه سویاست ،و با اضافه کردن »«ُا« به اول این واژه ،امعنای »پوسته ستوده
یدهد .اوکارا امعمو ًل در زامان کشیدن عصاره دانه لوبیا در زامان تهیه شیر سویا ،به عنوان تفغغاله برجغغا
شده« ام م
یهایی
یاماند .این اماده سرشار از پروتئین و فیبر است و بعضی اوقات برای بال بردن امقدار پروتئین خوراک م
ام م
تها اوکغغارا را بغغا سغغبزیجات
یشود .در ژاپن هم بعضی وق م
تها ،به آرد آنها افزوده ام م
نها یا بیسکوی م
امثل امافی م
تهای امعمولی هم پیدا کنید،
یخورند .شاید بتوانید اوکارا را در سوپر امارک م
یدهند ،و همراه با برنج ام م
تفت ام م
ااما بهترین جا برای خرید اوکارا ،فروشگامههای امحصولت آسیایی است.

محصولت به دست آمده از تخمیر سویا
تمپه
غذایی اندونزیایی ،و یکی از ارکان اصلی آشپزی این کشور از روزگار باستان تا زامغغان حاضغغر بغغوده اسغغت.
حتی اامروز هم در اندونزی تمپه iرا در خانه ،با آغشتن دانمههای لوبیا با نوعی استارتر و پیچیدن آن در بغغرگ
یشود از لوبیای سویا به تنهایی ،یا همراه با دانمههغغای نشاسغغتمهای
یکنند .تمپه را ام م
اموز برای تخمیر ،درست ام م
یآید ،عطعم آن دلپذیر و شبیه به امخمغغر یغغا قغغارچ اسغغت .در
درست کرد .بافت تمپه نرم است و زیر دندان ام م
یخورنغغد ،گغغاهی روی آن سغغس کغغه از کغغره
یدهند و با برنغغج ام م
غذاهای سنتی تمپه را با سبزیجات تفت ام م
نهغغا بغغه
کهای امحبغغوب وگ م
یریزند .تمپه تنوری با سس باربکیو یکی از خورا م
باداممزامینی تهیه شده است ،ام م

tempeh

28

i

یآید .تمپه سرشار از پروتئین ،فیبر ،آهن و کلسیم است .برخلف اعتقاد عاامه ،تمپغغه امنبغغع خغغوبی
حساب ام م
برای ویتاامین ب  12نیست.

میسو یا خمیر سویا
چیغک از
یشود ،و عطعمغی بمهخصغوص دارد کغه امشغابه آن را در هی م
امیسو iاز ارکان آشپزی ژاپنی امحسوب ام م
تها با ترکیغغب
یتوان پیدا کرد .این خمیر شور و تخمیریافته از لوبیای سویا )بعضی وق م
یهای غربی نم م
چاشن م
گهای امختلفی امثل سفید ،قرامغغز و قهغغومهای دارد .عطعغغم
یآید و رن م
دانمهها یا امواد نشاستمهای دیگر( به دست ام م
خمیر امیسو بسته به نوع آن امتفاوت است ،بعضی از انواع امیسو عطعمی امیومهای دارند ،و بعضی دیگر امزمهشان
بسازی در جاهای
یشود با حرفه شرا م
به عطعم شراب نزدیک است .در واقع صنعت امیسوسازی در ژاپن را ام م
سها
پها و س غ م
دیگر دنیا امقایسه کرد .امقدار سدیم اموجود در امیسو بسیار بالست .از امیسو برای تهیغغه سغغو م
یشود.
استفاده ام م

ناتو
یآیغد،رایحغه و عطعمغی قغوی و
ناتو iiاز تخمیر لوبیای کاامل سویا در یک امحیط کشت باکتریایی به دست ام م
یآیغد و امعمغو ًل بغه عنغوان
یاماند .ناتو از غذاهای امحبوب در ژاپن به حساب ام م
امشخص دارد که در دهان ام م
یشود ،ااما هنوز به امنوهای اامریکایی راه پیدا نکرده است .شاید بشود ناتو را
صبحانه همراه با برنج خورده ام م
تنها اماده غذایی با امنشأ گیاهی دانست که از امقدار زیادی ویتاامین کا  2برخوردار است.
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miso

i

natto

ii

محصولت تهیه شده از سویا به سبک غربی
تدار ) (TVP
فراورده زپروتئینی باف ه
یشود ،و نوعی امحصول دانمهای و خشغغک
تدار iاز خمیر سویای چربی گرفته درست ام م
فراورده پروتئینی باف م
تدار
خکرده استفاده کرد .فراورده پروتئینی باف م
یشود آن را در آب خیساند و به جای گوشت چر م
است ،که ام م
یگیرد ،و برای ریختن در پاسغغتا و خغغوراک
اگر در سس گوجمهفرنگی پخته شود امزه خیلی خوبی به خود ام م
یکنغد کغه هغغر
چیلی امناسب است .آلیشیا سیمسون در کتاب خود با عنوان »غذای راحغت وگغن«iiتوصغیه ام م
تدار را بغا  1پیمغغانه آب سغغبزیجات و  1قاشغغق غغذاخوری عصغغاره دود
پیمانه از فغراورده پروتئینغغی بغغاف م

iii

تدار امحصغغولی ارزان بغغا قغغابلیت نگهغغداری در کغغابینت بغغرای امغغدت زامغغان
بخیسانیم .فراورده پروتئینی باف م
عطولنی ،و سرشار از پروتئین ،فیبر و کلسیم است.

زپروتئین مشتق از سویا
تهای
یشغغود .ایغغن گوش غ م
تهای گیاهی ،پروتئین سویا به عنوان اساس امحصول استفاده ام م
در خیلی از گوش م
یتواند پروتئین امورد نیاز بدن افرادی را که تازه شروع به گیاهخواری کردمهاند یغغا فرصغغت آشغغپزی
گیاهی ام م
یبخش است.
ندارند به خوبی تأامین کند ،و از این جهت زندگ م
Textured Vegetable Protein

i

ii«Vegan Comfort Food» by Alicia Simpson
iii hickory liquid smoke
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یشود؟
مزدایی م ه
آیا در ابتدای وگن شدن ،بدهن وارد مرحله س ه

یشود .بر اساس این
یکی از عقاید رایج در امحافل وگن اینست که بعد از وگن شدن ،بدن وارد امرحله سممزدایی ام م
یشود و دلیل آن هم اینست کغه بغغدن
نظریه ،تا چند روز یا چند هفته بعد از آغاز رژیم جدید ،حال فرد خیلی بد ام م
در تلش برای خلص شدن از امواد سمی است که از عطریق رژیم نه چندان سغغالم هممهچیزخغغواری بغغه بغغدن وارد
شده اند.
چنین چیزی حقیقت ندارد .اول اینکه بدن اما همیشه در حال سممزدایی است .امتابولیسم هر روزه امغغا ترکیبغغات
یکند .در بدن سازوکارهایی پیشرفته )که عمدت ًا در کبد ،کلیمهها و ریمههغغا امتمرکزنغغد( وجغغود دارد کغغه
سمی تولید ام م
یفرستند .البته درست است که با داشتن یغغک رژیغغم
یدهند و این ترکیبات را به بیرون ام م
فرایند سممزدایی را انجام ام م
یتوانیم کارکرد این سیستممها را در حد بهینه نگه داریم ،ااما وگن شدن )حتی اگر این کار را ناگهانی انجغغام
سالم ،ام م
بدهید( امنجر به افزایش پاکسازی در بدن نخواهد شد.
علوه بر این ،هیچ شواهدی امبنی بر اعتیاد داشتن بدن هممهچیزخوارها به فراوردمههای حیوانی به دست نیاامغغده
یهای امحبوبی امثل پنیر یا بستنی سخت باشد ،ااما با قطغغع امصغغرف آنهغغا بغغدن شغغما
است .شاید دل کندن از خوراک م
یشود ،فقط اممکن است سهم پروتئین یا کالری دریافتی بدن کم شود.
دچار نشانمههای ناشی از ترک نم م
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یخورند
نها م ه
آنچه وگ ه
چوجه افق تغذیه آنها را تنگ نکرده ،بلکه آن را
نها دوست دارند بگویند که ترک غذاهای حیوانی به هی م
وگ م
عتر هم کرده است .از هفده نفر از دوستامن وگن امان )که عبارت اند از چند نفر امتخصص تغذیه ،فعغغال
وسی م
بشان که
حقوق جانوران ،قهرامان ورزشی ،نویسنده کتاب آشپزی و چند نفر نوجوان( پرسیدیم غذای امحبو م
چکغس امثغل یغغک وگغن بغا غغغذاهای
بهای آنها امشخص کغرد کغه هی م
یپزند ،چیست؟ جوا م
آن را در خانه ام م
خوشمزه و دستور پخت آنها آشنا نیست! پاسخ این دوستان را در زیر امی بینید:

اریکا رِمرِیر
امدیر اجرایی اموسسه Compassion Over Killing
•

تهای گیاهی
خشده ،نخود ،و تمپه یا گوش م
کینوآ همراه با سبزیجات سر م
»همیشه برای درست کردن این غذا حوصله و وقت دارم ،و اگر اموادش را در خانه داشته باشم ،کتغغاب

خکرده و باداممهنغغدی
یکنم و شروع به پختن کینوآ با سغغبزیجات سغغر م
آشپزی  Veganomiconرا باز ام م
یتوانم بگویم جز اینکه اما عاشق کینوآ هستیم؟(
یکنم ) .چه ام م
ام م
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اینگرید نیوکرک
رئیس انجمن People for the Ethical Treatment of Animals
•

خوراک انگلیسی
ل در پخغغت آن از
یگردد ،و البته تغییراتی در آن دادمهام .قب  ً
»علقه امن به این غذا به خیلی وقت پیش برام م
یکنم ،حتی با یادآوری امنظره آن اسغغتخوامنها در
یکردم .الن که به آن فکر ام م
استخوامنهای گاو استفاده ام م

یخورد .به زودی با استفاده از عصغغاره گوشغغت گیغغاهی ،از آن عطعغغم خغغونی دل
ته قابلمه حالم به هم ام م
کندم ،و الن دوست دارم این خوراک را با اضافه کردن کمغغی فلفغغل چیلغغی سغغبز نیممهتنغغد امکزیکغغی و
گوجمهفرنگی در آخر کار ،درست کنم.
یگغغذارم ،بغه آن
برای پختن این غذا ،امقداری سوپ خشک آاماده را با آب امخلوط کغرده و روی گغغاز ام م
بزامینی ،بروکلی ،نخود فرنگی ،هویغج ،گغغوجمهفرنگی یغا تخممکتغغان،
سبزیجات تازه یا امنجمدی امثل سی م
یکنم امغدتی بجوشغد .امغن تغوی آشغپزخانه یغک پغا فیلیغغس
یکنم و صیر ام م
امقداری سیر و پیاز اضافه ام م
فهای گرممنگهدار ریخته و با خود
یآورم .امخلوط به دست آامده را داخل ظر م
دیلر iهستم و آنجا تاب نم م
یگغذارم ترکیغغب
یریغزم و ام م
یبرم .امخلوط را روی برنغج ام م
به سر کار یا هرجای دیگری که لزم باشد ام م
تها به آن امقداری عدس یا نخودفرنگی یا ذرت اضافه امغغی کنغغم ،و
عطعممها در برنج نفوذ کند .گاهی وق م
یکنم کمی ادویه هم به آن بزنم .این غذا را همراه با باگت گرم ،نان کراکر یغغا
پیش از بلعیدن ،فرصت ام م

 iهنرپیشه و رکمدین امریکایی
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کروتون ،نان تست یا برنج دوست دارم .حتی سگ پیر امن خانوم بی هم عاشق این غذاسغغت .و پختغغن
یآید«
این غذا واقع ًا ارزان درام م

لوئیز هگلر
املکه ی سویا ،نویسنده کتاب آشپزی و پیشگام استفاده از سویا
یگویغغد کغغه امنغغوی زیغغر در
یکند ،ام م
لوئیز که با اموسسه امبارزه با گرسنگی  Plenty Internationalکار ام م
سهای تغذیمهاش در امکزیک شهرتی به هم زده است.
کل م
•

تهای درست شده از توفو )گرفته شده از ویراست بیست و پنجم کتاب »هنر آشپزی با توفو« (i
ناگ م
خشده و پیازهای کارااملی
پیچیده شده در نان تورتیا ،همراه با با برگ سالد سوئیسی سر م

رید منگلز ،متخصص تغذیه و بهداشت عمومی
یکی از نویسندگان بیانیمههای انجمن رژیم غذایی اامریکا در امغغورد رژیممهغغای گیغغاهی؛ سغغخنران؛ عضغغو
دانشکده تغذیه دانشگاه اماساچوست؛ و امشاور تغذیه در گروه Vegetarian Resource

)Tofu Cookery
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یگوید سوشی یکی از غذاهایی است که به دلیل زامامنبر بودن پخغغت ،تمایغغل زیغغادی بغغه درسغغت
رید ام م
کردنش ندارد ،ااما هر دو دختر نوجوان او ،لیا و سارا این غذا را خیلی دوست دارند.
تها« iاز ناوا اتلس
یپزم )از دستور پخت سوشی نوری امیاکی ،یا کتاب »آشپزی گیاهی برای امناسب م
»امن برنج را ام م
یکنم .هر کدام از اعضای خانواده امواد امیانی دلخواه خودش را
یکنم( و چند پیاله از امواد امیانی آاماده ام م
استفاده ام م
یزنم .بعضی از امواد امیانی امحبوب در خانواده اما
ششان ام م
یپیچم و بر م
یکند .آن وقت روملها را ام م
با هم ترکیب ام م
عبارتند از:
•

توفوی تنوری

•

شهای آووکادو
بر م

•

شهای خیار
بر م

•

شهای هویج
بر م

•

نخود فرنگی

•

شهای فلفل قرامز
بر م

•

شهای کدو سبز بخارپز شده
بر م

•

امارچوبه

Vegetarian Celebrations
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یکنیم .امعمغغو ًل
یها استفاده ام م
امعمو ًل در این غذا از سس باداممزامینی یا سویا برای ریختن روی سوش م
یدهم .برای دسغغر
یریزم و تفت ام م
امقداری از هر سبزیجاتی که در خانه داشته باشیم را در اماهیتابه ام م
یپزی وگغغن« درسغغت
یهای شکلتی که از روی کتغغاب آشغغپزی »لغغذت شغغیرین م
هم هندوانه ،یا کوک م
یخوریم«
شدمهاند ،ام م

جان کمپ
امدیر Outreach for Vegan Outreach
جان همیشه در سفر است ،به همین دلیل به او اجازه دادیم به جای غذای امحبوب خانگی خود ،غذای امحبوبش
یکند ،تشریح کند.
را که در رستوران صرف ام م
یشغغود .شغغما حغق داریغغد کغه
»غذای امحبوب امن سینی سبزیجاتی است که در رستورامنهای اتیوپیایی عرضغغه ام م
سبزیجات اموجود در این سینی را خودتان انتخاب کنید .امن امعمو ًل لپه ،برگ کولرد ،کلغغم و هویغغج ورقمهشغغده،
یکنم .بمهعلوه جاهغغای زیغغادی در اامریکغغا وجغغود دارنغغد کغغه
بزامینی را انتخاب ام م
عدس قرامز و لوبیا سبز و سی م
تهای گیاهی سفارش داد .تمام سغغبزیجاتی کغغه گفتغغم در
تشده از توفو و/یا گوش م
یشود در آنها غذاهای درس م
ام م
یشوند .برای خوردن این غذا به قاشق وچنگال نقره احتیاجی نیست،
سسی آغشته به سیر ،زنجیبل و پیاز پخته ام م
یگذارند .اینجرا یک نغغان سغغنتی و کمغغابیش
بلکه غذا را با نوعی نان به اسم »اینجرا« به صورت لقمه در دهان ام م
یشغغود .شغغما در هغغر یغغک از امنغغاعطق
اسفنجی است که از آرد تف )نوعی دانه نشاستمهای بوامی افریقا( درسغغت ام م
یتوانید یک رستوران اتیوپیایی پیدا کنید ،و خلصه بگویم که این غذاها امائدمههای آسمانی هستند«.
اامریکا ام م
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بریانا کلرک گروگن
نویسنده کتاب آشپزی و وبلگ www.veganfeastkitchen.blogspot.com
بریانا از حدود چهل سال پیش تا بحال امشغول امطغالعه در امغورد غغذاها بغوده اسغت ،و هشغغت کتغاب آشغپزی
نها نوشته است .غذای امحبوب او غذاهای سنتی و پاییزه ایتالیایی است .دستور پخت ایغغن غغغذا
امخصوص وگ م
بهای او با عنوان »آشپزخانه ایتالیایی نونا« iو »ضیافت جهانی وگن« iiآامده است.
در کتا م


سوپ کلم خااممهای ایتالیایی به سبک وگن



عدس و خوراک راپینی همراه با سوسیس تند و تیز و وگن ایتالیایی



نان خانگی و ترد آرتیزان



سالد رازیانه و پرتقال به سبک سیسیلی )درست شده از گیاهان سبز ،پرمههای پرتقال ،رازیانه ،پیاز قرامز،
زیتون سیاه و سرکه قرامز(



کروستاتا دی پرره )تارت گلبی ایتالیایی تهیه شده با خمیر کممچرب آرد ذرت(



خاامه تهیه شده از بادام )یا بستنی سویای وانیلی(

37

Nonna’s Italian Kitchen

i

World Vegan Feast

ii

اسکات اسپیتز
قهرامان دوی سرعت و نویسنده وبلگ /http://runvegan.wordpress.com
یدهیم غذاهای امختلغغف )امثغغل سغغبزیجات
یکنیم .اما ترجیح ام م
»اما امعمو ًل در خانه غذاهای خیلی خوبی درست ام م
تهای گیاهی و  (...را با هم ترکیب کنیم و وعدمههای غذای امفصغغلی
خشده ،پاستا با سس باداممزامینی و گوش م
سر م
یدهیم آنها را همراه با سبزیجات بخوریم«.
داشته باشیم .ااما اموارد زیر غذاهای امحبوب اما هستند که ترجیح ام م


تمپه کباب شده همراه با برنج قهومهای و کیل بخارپز



بزامینی شیرین به عنوان غذای جانبی
سی م



کریسپ سیب برای دسر

جین رِولز-میچل
گوینده اخبار و امیزبان برناامه »امسائل  CNNبا جین ولز-امیچل«
»خوراک امحبوب امن کاشا iبا کره سویاست .کاشا یکی از حبوباتی است که به صورت پخته در اروپغغای شغغرقی
یشود .شاید به نظرتان چیز دندانگیری نرسد ،ااما این غذا
یشود و امعمو ًل از گندم سیاه خرد شده تهیه ام م
خورده ام م
واقع ًا خوشمزه است .درست کردن آن هم خیلی ساده است .کافی است که امقداری کاشغغا از فروشغغگاه نزدیغغک
Kasha
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خانمهتان بخرید ،آن را همراه با کمی آب روی حرارت بگذارید تا آبش تبخیر شود ،غذا آاماده است! بغغرای عطعغغم
بهتر امقداری کره به آن اضافه کنید .این غذا دلپذیر ،امغذی و خوشمزه است! برای اعطلمعتان باید بگویم کغغه ایغغن
یترین خوراک های سنتی در عطبقه پورمهها است کغه در اروپغای شغرقی رواج دارد ،پغس بهغتر
غذا یکی از قدیم م
لتان برگردید و کاشا بخورید!
است به اص م

سم استالر
پسر دوازده ساله دبرا وزرامن چارلز استالر که بنیانگذاران گروه  Vegetarian Resource Groupهستند.
سم دو تا امنو به اما تحویل داد که به گفته امادرش خودش بلد است آن ها را درست کند.


شهای بیکن گیاهی ،عطعممدار شده با
برای صبحانه :اسکرامبل توفو با پیاز ،هویج و سوسیس گیاهی یا بر م
یشده
بپرتقال غن م
فلفل ،زردچوبه و فلفل قرامز؛ همراه با آ م



برای ناهار :کنسرو فلفل چیلی همراه با برنج ،بروکلی یا کیل

ایسا چاندرا موسکوویتز
نویسنده چندین کتاب آشپزی ،از جمله کتاب جاامع Veganomicon


بزامینی
لکلم و سی م
پوره گ م
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سس گریوی با قارچ



خشده با چاشنی سیر
برگ سالد سوئیسی سر م



تمپه تنوری



زپل شازپیرو
امدیر ارشد بخش جاامعه بشری از کمپین  Factory Farmingدر ایالت امتحده اامریکا


بوریتوی درست شده از تورتیای گندم کاامل ،همراه با سبیجات ،کینوآ و لوبیا



بزامینی شیرین
پوره سی م



اسموتی امیوه

بروس فردریش
و آلکا چاندها
اعضای Ethical Treatment of Animals
ترکیبی از غذهاای هندی شاامل:
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چانا اماسال )خوراکی تند و تیز از نخود(



لکلم(
بزامینی و گ م
آلو گوبی )سی م



آچار )ترشی هندی(

نیتن رانکل
بنیامنگذار و امدیر اجرایی Mercy For Animals


شهای سیتان ،پیاز ،فلفل ،ترشی کلم ،سس هزار جزیره وگن و پنیغغر دییغغا روی
ساندویچ روبن وگن :بر م
نان دو رنگ درست شده از دانه چاودار



چیزکیک لیمو و نارگیل برای دسر
امت بال
یکی از بنیانگذاران Vegan Outreach


خشده و ادویه تاکوی اورتگا
تاکوی درست شده از گوشت گیاهی چر م



خشده ،پنیر دییا ،خااممهترش و سس تند
سس تاکو تهیه شده از لوبیای پخته و سر م



برنج اسپانیایی
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نیل برنارد ،متخصص بهداشت عمومی
امدیر و بنیانگذار کمیته پزشکان برای پزشکی امسئولنه


سالد سبزیجات با سرکه املیم



کاپلینی )نوعی پاستا( با سس آرابیاتا



بروکلی ،اسفناج و هویج بخارپز شده ،همراه به چاشنی لیمو

سو هاوال-هابز ،متخصص تغذیه و بهداشت عمومی
امدیر بخش دکترای هدایت بهداشتی در دانشکده بهداشت عموامی دانشگاه نورث کالیفرنیا؛ و یکی از نویسندگان
بیانیه ساملهای  19۸۸و  1993انجمن رژیمی اامریکا


کیل پختمهشده با سس زنجبیلی سویا ،تکمههای تمپه ،و دانمههای صنوبر بوداده رو ی برنج



هویج بخارپز شده



دینر رول تهیه شده از آرد گندم کاامل



سیب پخته با اماست وانیلی سویا

ملنی جوی ،زپزشک
42

یپوشیم«
یخوریم و گاوها را ام م
کها را ام م
گها را دوست داریم ،خو م
روامنپزشک و نویسنده کتاب »چرا س م
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پیتزا با خمیر گندم کاامل و رویه تشکیل شده از سس گوجمهفرنگی ارگانیغغک و سغغیر لمهشغغده ،سوسغغیس
گیاهی ،اسفناج ،زیتون سیاه ،و پنیر دییا



خشده با سیر و بادام بو داده
سالد سبزیجات تازه با سس گادس ،یا کیل سر م



گلبی آسیایی برش خورده که روی آن دارچین پاشیده شده باشد

Why We Love Dogs, Eat Pigs and Wear Cows
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