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GANSKA TRŽNICA

special edition: VE

UTRINKI IZ PREJŠNIH VEGAFESTOV

Dobrodošli na Vegafestu, največjem slovenskem festivalu veganstva in trajnostnega načina življenja, ki letos
poteka že deveto leto! Pogačarjev trg v Ljubljani je v soboto, 21. avgusta 2021, obvezna destinacija za vse, ki
vam je pomembno sožitje z živalmi in naravo.
Zaradi epidemije in z njo povezanimi omejitvami smo letošnji Vegafest preoblikovali v vegansko tržnico, na
kateri boste lahko pokazali podporo veganskim ponudnikom, ter jim tako pomagali prebroditi težke čase,
sebe pa razveselili s kosilcem, kakšno novo dobroto, ali kar celotno vrečko le-teh. Na festivalu se bodo predstavila podjetja z vegansko ponudbo, restavracije, ki vas bodo razvajale z veganskimi okusi, spoznali boste
različna društva za pomoč živalim ter lokalne ekološke kmetije. Zanimivosti vsekakor ne bo manjkalo!
Namen Vegafesta je predstaviti prednosti veganskega načina življenja in pomagati pri vzpostavljanju pozitivnega odnosa do živali, okolja in samega sebe. Želimo si boljšega sveta, odgovorne in ozaveščene družbe!
Več informacij o festivalu in organizatorju najdete na www.vegafest.si in www.vegan.si.
Welcome to the ninth annual Vegafest, the largest Slovenian festival of veganism and sustainable way of life.
On Saturday, August 21st 2021 Pogačar's Square in Ljubljana will be a must see for everyone who feels our
coexistence with animals and nature is important.
Due to the coronavirus epidemic and related restrictions, we have transformed this year’s Vegafest into a
vegan market, where you can show your support for companies that offer vegan products and help them get
through these difficult times, while at the same time enjoy a delicious meal, a new delicacy or treat yourself to
a whole bag of goodies. The festival will present companies that offer vegan products and restaurants that will
pamper you with vegan flavors. You will also discover different vegan societies, animal welfare organizations
and local organic farms. There will be no shortage of interesting attractions!
The purpose of the festival is to present the advantages of a vegan way of life and to help establish a positive
attitude towards animals, the environment and oneself. We want a better world with a responsible and informed society!
More information about the festival and the organizer can be found at www.vegafest.si and www.vegan.si.

KAJ ŽE JE VEGANSTVO?
Veganstvo je etični odnos človeka do živali
Veganstvo ni le način prehranjevanja; je etično načelo, ki pravi, naj pri svojem delovanju ne povzročamo nepotrebne škode. Slednjemu se sicer ne moremo popolnoma izogniti, a z opustitvijo izdelkov
živalskega izvora in s tem z bolj trajnostnim načinom življenja svoj vpliv lahko bistveno zmanjšamo.
Kdor je vegan, ne uživa izdelkov živalskega izvora
(mesa, rib, mleka in jajc), ne nosi oblačil iz živalskih materialov (usnja, krzna, volne), ne uporablja
kozmetike, ki vsebuje živalske sestavine (npr. čebelji
vosek) ali je bila testirana na živalih.
Vegani uživamo vso hrano, ki ni živalskega izvora.
Sadje in zelenjavo, žita, stročnice, gobe, oreščke, semena, alge, minerale, vitamin B12… Iz teh osnovnih
živil ustvarjamo kulinarične dobrote, od veganskega burgerja iz fižola do slastnih kremšnit iz akvafabe.
Možnosti in idej je na pretek. Čeprav se na prvi pogled zdi, da je izbire manj, se vam bo v resnici odkril
neskončen svet okusov.
B12

voda
sadje

zelenjava

škrobna
živila
stročnice,
oreščki,
semena
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Živalski izdelki so neizogibno povezani z izkoriščanjem čutečih bitij.
Živali so za razliko od rastlin zavestna bitja. To pomeni, da se zavedajo
samih sebe in svoje okolice. V marsičem so nam zelo podobne - občutijo
strah in bolečino, gradijo zaupanje,
navezujejo stike z bližnjimi in imajo veselje do življenja. Človeštvo jih
zaradi lastne koristi obrača stran od
teh podobnosti in živali označuje
kot številke in potrošne izdelke. Je to
prav? Kakšno etično upoštevanje bi
si živali dejansko zaslužile?

Ste vedeli, da je krava mlekarica vsako leto znova (umetno)
oplojena za proizvodnjo mleka? Da je njena povprečna življenjska doba 4-5 let, potem pa gre v zakol zaradi izčrpanosti in slabe proizvodnje? (Sicer bi živela 15-20 let.)
V času svojega življenja lahko že samo s prehodom na vegansko prehrano prizanesemo tudi preko 10.000 živalim. Vprašanje ni, ali imajo razum in ali lahko govorijo. Vprašanje
je, ali trpijo.

Ste vedeli, da so izvaljeni piščančki
moškega spola za industrijo jajc neuporabni in se jih ubija že pri enem
dnevu starosti (žive zmelje, zaduši
ali zamrzne)?

Življenjska doba »rejnih« živali:
Starost pri zakolu

Naravna življenjska doba

telički

1-24 tednov

15-20 let

piščanci

5-7 tednov

do 8 let

prašiči

6 mesecev

10-12 let

krave

18 mesecev

15-20 let

kokoši »nesnice«

1-2 leti

do 8 let

krave »mlekarice«

4 leta

15-20 let

KER MI
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Z A OKO EENO
L J E!
Živinorejo lahko zaradi njenih
mnogovrstnih destruktivnih vplivov
označimo za največjo onesnaževalko in uničevalko okolja.
Toplogredni plin metan, ki ga izloča
živina, ima približno 10-krat večji potencial za ustvarjanje učinka tople grede kot plin CO2. Zaradi potreb živinoreje se izseka velik delež gozdov, pljuča
našega planeta.
Za rejo živali se porabi enormne količine pitne vode, saj je treba vzgojiti
rastline za krmo ter napojiti živali.
Namesto, da bi površine uporabili za
pridelavo hrane za ljudi, se ogromne
površine izrablja za pridelavo krme za
živali.
Z ribolovom in onesnaževanjem oceanov do nerazpoznavnosti uničujemo
pomembne morske ekosisteme, ki skrbijo za 80 % Zemljine oskrbe s kisikom.
Kako bomo prihodnjim generacijam,
ki bodo trpele posledice, razložili, da
se kljub temu nismo mogli odpovedati
zrezkom? Kljub dejstvu, da poznamo
vsaj tako, če ne še bolj okusne alternative.

Živinoreja povzroča bistveno več toplogrednih
izpustov (ogljikov dioksid, dušikov oksid in metan)
kot vsa prometna infrastruktura skupaj (UN).
V to ni vštet ribolov ki je energijsko veliko bolj potraten.
Poleg tega pa bi z ukinitvijo živinoreje zmanjšali tudi onesnaževanje prometnega sektorja.

V razvitem svetu nastane 130-krat več živalskih kot
človeških odpadkov (USGAO).

Tri četrtine svetovnih
ribolovnih območij je
izrabljenih (UN, FAO).
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Bolezni, ki povzročijo največ smrti na svetu, so
bolezni srca in ožilja. Glavni vzrok teh bolezni je
povišan holesterol. Holesterol se nahaja samo v
izdelkih živalskega izvora. Tistega, ki ga telo potrebuje za delovanje, telo proizvaja samo. S primerno načrtovano prehrano rastlinskega izvora
bistveno zmanjšamo verjetnost za nastanek teh
bolezni. Veganska prehrana zmanjšuje tudi verjetnost za debelost, pojav rakavih obolenj in sladkorne bolezni.

Veganska prehrana je bolj bogata z mikrohranili
in vlakninami ter predstavlja manj dejavnikov tveganja. Primerna je za ljudi v vseh življenjskih
obdobjih, tudi za dojenčke, otroke, najstnike,
nosečnice, doječe matere in športnike. Vseh teh
dejstev si nismo izmislili, temveč gre za stališča
svetovnih prehranskih organizacij, postavljena na
podlagi številnih neodvisnih raziskav.
Academy of Nutrition and Dietetics (AND),
Dietitians of Canada (DC),
Australian National Health and Medical
Research Council (NHMRC),
British Dietetic Association (BDA),
British Nutrition Foundation (BNF)
ISHN (Italian Society of Human Nutrition)

Miti o soji
Soja je le ena od mnogih stročnic poleg npr. fižola, leče, graha, boba in čičerike. O njeni “škodljivosti” kroži veliko popolnoma neosnovanih
mitov. Fermentirano in nefermentirano sojo so
jedla najdlje živeča azijska ljudstva, znanost pa
dokazuje, da uživanje soje znižuje tveganje za
raka dojke, sladkorno bolezen tipa 2 in bolezni srca in ožilja. Ima veliko mikrohranil (npr.
kalij, železo, magnezij, mangan, fosfor, kalcij, vitamini B1, B2, B3, B5, B6, B9 in C) in vlaknin.
Gensko spremenjena soja se v Evropi uporablja
le za krmo živali, torej je največ pojedo tisti, ki
uživajo meso in mleko.

VEGANSKI KREMNI SIR
S ČESNOM IN ZELIŠČI
Avtorica: Nika Klančar/Finu.si
Sestavine (200 g namaza):
• 130 g indijskih oreščkov
• 60 ml vode
• 30 ml limoninega soka
• 2 JŽ veganskega jogurta
• 1 JŽ kvasnih kosmičev
• 4 g soli
• 20 g mešanih zelišč
(peteršilj, drobnjak, koper, ipd.)
• 1 strok česna
• 1 ČŽ česna v prahu
• 1 ČŽ čebule v prahu
Priprava:
Oreščke čez noč namočimo v vodi (ali
kuhamo 5 min). Zjutraj jih splahnemo,
stresemo v blender (ali uporabimo palični
mešalnik), dodamo vodo in jogurt, ter vse
skupaj dobro zblendamo v gosto svilnato
maso. Maso prestavimo v steklen kozarec,
pokrijemo s krpo, ki jo pritrdimo z elastiko, ter pustimo fermentirati na sobni
temperaturi 24-36 h. Po tem času dodamo sol, limonin sok in kvasne kosmiče
ter zblendamo. Na drobno nasekljamo
zelišča in česen, ki jih skupaj s česnom
in čebulo v prahu vmešamo v naravni
kremni sir (dodatke lahko tudi izpustimo)
in ga postavimo v hladilnik še za nekaj ur.
Veganski kremni sir lahko namažemo na
kruh ali pa z osnovno obliko pripravimo
veganski cheesecake.

ČŽ = čajna žlička, JŽ = jušna žlica, skodelica = 240 ml lonček

TESTENINE V BUČNI OMAKI S ŠPINAČO, OREHI IN TIMIJANOM
Avtorica: Anja Geč/IG: nosmoothiesplease
Sestavine
(za 3 do 4 osebe):
• 350-400 g testenin
(brez jajc)
• 2-4 JŽ olivnega olja
• 1 čebula
• 1 manjša hokaido buča
• 200 g tofuja ali 200 ml sojine
smetane za kuhanje
• 100 g sveže špinače
• 1 pest orehov
• 1 JŽ svežega timijana
• sol in poper po okusu
Priprava:
Bučo in čebulo narežemo na
manjše kocke ter pečemo v pečici z malo olivnega olja (okoli
30 minut pri 200°C). Med pripravo omake skuhamo testenine. Pečeno zelenjavo pretresemo v skledo, ji dodamo tofu z
malo vode (ali sojino smetano
za kuhanje) ter sol in poper po
okusu. Vse skupaj zblendamo
v omako. Špinačo nasekljamo
na manjše kose in podušimo.
Orehe in timijan prav tako nasekljamo in skupaj s podušeno
špinačo s kuhalnico vmešamo v
omako (brez blendanja). Omako postrežemo s testeninami.

PIKNIK SENDVIČI S SEJTANOM
Avtorica: Maja Hrovat/www.vegan.si
Sestavine (za 8 oseb):
Sejtan:
• 1 ½ skodelice glutenske moke (posebna moka) in 1 skodelica vode
• ½ ČŽ mletega belega popra
• 1 ½ ČŽ čebule v prahu
• ½ ČŽ česna v prahu
• 1 JŽ temne sojine omake z gobami
• 3 JŽ svetle sojine omake
• 2 JŽ repičnega olja
Marinada:
• 8 skodelic vode
• 2 čebuli
• 2 srednje velika korenčka
• 2 stebli zelene
• ¼ skodelice svetle sojine omake
• 1 ščep rjavega sladkorja
• 1 JŽ temne sojine z gobami
Začimbe:
• 4 JŽ arašidovega ali sezamovega olja
• 2 čebuli
• 4 stroki česna
• 1 JŽ suhe limonske trave (lahko
izpustimo)
• 4 JŽ svetle sojine omake
• črni poper in kosmiči čilija po okusu
(lahko izpustimo)
Drugo: francoske štručke, sveža zelenjava (npr. naribano korenje ali zelje ali kumara, sveža špinača ali rukola), veganska
majoneza

Priprava:
Glutensko moko, skodelico vode in začimbe zmešamo v hlebček, ki ga
nato mesimo 10 minut. Če nimamo glutenske moke, lahko sejtan pripravimo tudi iz navadne moke tipa 500 in spiranjem z vodo (postopek
opisan na www.vegan.si).
Sejtanov hlebček narežemo na 2-3 cm široke rezine, jih položimo na
pladenj s papirjem za peko in pečemo 20 min pri 180°C. Vmes pripravimo marinado, v katero damo na večje kose narezano zelenjavo in
začimbe. Sejtan kuhamo v marinadi 20 min. Ko se ohladi, ga preložimo v stekleno posodo, zalijemo z marinado in pustimo v hladilniku
tekom noči (ali vsaj nekaj ur). Sejtan nato vzamemo iz marinade in
narežemo na tanke rezine. Na olju prepražimo čebulo, nato dodamo
česen in limonsko travo. Pražimo 2 minuti, nato dodamo še rezine sejtana, poper in sojino omako. Po potrebi dodamo vodo. Sejtan pražimo,
dokler ne porjavi.
Štručke premažemo z vegansko majonezo, napolnimo z naribano in
listnato zelenjavo ter sejtanom. Pred polnjenjem lahko kruhke hrustljavo popečemo v toasterju.

LEČINA OMLETA Z OHROVTOM
Avtorica: Žana Hrastovšek/Rastline so fine
Sestavine (za 2 osebi):
•
•
•
•
•
•
•

½ skodelice rdeče leče
2-3 listi ohrovta
1 rdeča paprika ali feferon
1 ČŽ paprike v prahu
½ ČŽ kurkume
¾ skodelice vode
sol po okusu

Priprava:
Lečo namočimo čez noč (ali
vsaj za 20 minut v vroči vodi),
nato jo speremo in dobro odcedimo. Ohrovt in papriko
narežemo na manjše kose.
Trše dele ohrovta prihranimo.
Leči dodamo začimbe, vodo
in trše dele ohrovta ter maso
zblendamo do gladkega. Narezano zelenjavo in zblendano
lečo združimo v skledi in dobro
premešamo. Maso stresemo v
ogreto ponev in enakomerno razporedimo. Pečemo pokrito na srednjem ognju 10-15 minut (dokler se na
vrhu ne strdi). Omleto obrnemo, pomagamo si z lopatko (privzdignemo robove) in
blago omočenim krožnikom (nanj prevrnemo
omleto in jo nato stresemo nazaj v ponev). Pečemo pokrito še 5 minut. Postrežemo s kruhom,
ajvarjem in gorčico.

MARMORNI KOLAČ
Avtorica: Nina Bavdek/
Vegansko, preprosto, okusno
Sestavine (za 1 model za kolače):
• 250 g kokosovega masla
(ali veganske margarine)
• 400 g bele moke
• 12 g pecilnega praška
• 10 g vanilijevega sladkorja
• 200 g rjavega sladkorja
• ščep soli
• 200 ml ovsenega napitka
• 30 ml ruma
• 30 ml jabolčnega kisa
• 20 g kakava v prahu
• 2 JŽ ovsenega napitka
Priprava:
V vodni kopeli stopimo kokosovo maslo.
Medtem presejemo moko s pecilnim praškom ter primešamo sladkor in sol. Stopljeno kokosovo maslo, ovseni napitek, rum
in jabolčni kis primešamo suhi mešanici.
Zmešamo v gladko maso, tretjino katere
damo v drugo posodo in ji primešamo kakav v prahu in ovseni napitek. V namaščen
in pomokan pekač za kolače damo najprej
svetli del mase, nato pa dodamo še temnega. Z vilico naredimo prelivajoč vzorec in
pečemo v predhodno ogreti pečici 70 minut pri 180°C. Kolač postavimo na hladno
in ohlajenega potresemo s sladkorjem v
prahu.

BREZPLAČEN PROGRAM
30 dni te bo vsak dan v tvojem nabiralniku pričakala e-pošta z uporabnimi napotki, ki te bodo vodili skozi veganski izziv. Prijaviš se lahko kadarkoli in z izzivom pričneš že naslednji dan. Pri izzivu
ti bo v pomoč tudi veganski mentor.
VEČ KOT 100 RECEPTOV
Vsak dan bomo na tvoj elektronski naslov poslali jedilnik s preprostimi in okusnimi recepti
za zajtrk, večerjo in kosilo. Naučil se boš pripravljati vse od juh do slavnostnih jedi in sladic.
NASVETI IN IDEJE
Svetovali ti bomo, kaj vključiti v vegansko shrambo, poslali sezname veganskih trgovin in restavracij, delili namige o ugodnih nakupih ter ti predstavili aktualne bloge, filme in strokovno literaturo.

Prijavi se na: www.izziv.si

Slovensko vegansko društvo

MASCARPONE TORTICA Z
BELO ČOKOLADO IN KOKOSOM
Avtor: Vegansko.si
Sestavine za dno:
• 400 g veganskih speculaas piškotov (zmletih)
• 185 g veganskega masla ali margarine
Sestavine za kremo:
• 500 g veganskega mascarponeja
• 250 ml veganske sladke smetane
• 240 g veganske bele čokolade
• 2/3 lončka grobe kokosove moke
1. V posodi zgnetemo zmlete speculaas piškote in stopljeno maslo. Pekač z odstranljivim dnom obložimo s peki papirjem in
zmes enakomerno razporedimo po površini. Pečemo 10 minut
na 170°C. Dno lahko tudi zamenjamo s poljubnim biskvitom.
2. Sladko smetano segrejemo do točke vretja. Belo čokolado nadrobimo v skodelico, jo prelijemo s smetano in mešamo dokler
se ne stopi.
3. Mascarpone gladko stepemo nato pa mu primešamo kokosovo
moko, ki jo lahko za intenzivnejši okus pred tem še prepražimo.
Nazadnje vmešamo še nekoliko ohlajen ganaš iz bele čokolade.
Kremno zmes razporedimo čez piškotno dno.
4. Pekač postavimo v hladilnik čez noč, da se krema dodobra strdi.

Mascarpone in smetana
iz

Vir: Vegansko.si v sodelovanju z Earthly Monika

V
Vegansko.si
Tvoja veganska trgovina

na spletu ali v centru ljubljane

Ali ste vedeli da?
•
•

tri od štirih novih nalezljivih bolezni prihajajo od živali?

CDC (Centers for Disease Control and Prevention)

pandemija Covid-19 izvira iz tržnic z mesom živali?
Kristian G. Andersen, Andrew Rambaut, et al., The proximal origin of SARS-CoV-2, Nature Medicine volume 26

•

ebola izvira iz lova na živali?
Columbia University’s Mailman School of Public Health, Scientists discover Ebola virus in West African bat, January 24, 2019

•
•
•
•
•

prašičja gripa izvira iz prašičjih farm?

CDC (Centers for Disease Control and Prevention), The 2009 H1N1 Pandemic: Summary Highlights, April 2009-April 2010

ptičja gipa izvira iz tržnic in farm piščancev?

Nature, Flu on the farm, September 2019

SARS epidemija izvira iz mesa cibetovk na tržnici?

Susanna K. P. Lau, Patrick C. Y. Woo et al., Severe acute respiratory syndrome coronavirus-like virus in Chinese horseshoe bats, Proc Natl
Acad Sci USA. 2005

bolezen norih krav izvira iz uživanja mesa okuženih krav?

FDA, All About BSE (Mad Cow Disease)

AIDS izvira iz lova na šimpanze
(32.000.000 človeških žrtev)?
Paul M. Sharp and Beatrice H. Hahn, Origins of HIV and the AIDS Pandemic, Cold Spring Harb Perspect Med. 2011 Sep.

•

španska gripa izvira iz piščančjih in prašičjih farm
(50.000.000 človeških žrtev)?
J.S.Oxford, R.Lambkin et al., A hypothesis: the conjunction of soldiers, gas, pigs, ducks..., Vaccine. 2005 Jan
Slovensko vegansko društvo

O DRUŠTVU
IN NJEGOVIH PROJEKTIH
Slovensko vegansko društvo je bilo ustanovljeno
leta 2012 in je društvo v javnem interesu, ki v
celoti deluje na prostovoljni bazi in po nepridobitnih načelih. Namen društva je pomoč ter
podpora veganom in tistim, ki si to želijo postati.
Prostovoljci Slovenskega veganskega društva smo
v letih obstoja izvedli številne pomembne in uspešne projekte. Izdajamo spletne in tiskane publikacije o veganstvu, pravicah živali, veganski prehrani, okolju in zbirke receptov. Na spletni strani
www.vegan.si vodimo sezname veganskih restavracij in trgovin, objavljamo aktualne novice,

dogodke in strokovne članke, zbiramo ideje in
namige, kako “veganizirati” svoje življenje in pišemo o razlogih, zakaj je veganstvo najpomembnejša odločitev, ki jo posameznik lahko sprejme.
Eden naših največjih projektov je Veganski izziv,
spletni program, ki se ga je do zdaj udeležilo že
več kot 12.000 ljudi. Več o Veganskem izzivu si
preberite na drugih straneh brošure. Organiziramo tudi različne dogodke, predavanja, delavnice
in miroljubne shode po vseh Sloveniji, na katerih
obiskovalce seznanjamo s prednostmi veganskega načina življenja.

KAJ LAHKO VI NAREDITE ŽE DANES?
Postanite vegan

Najenostavnejši, najhitrejši in hkrati zelo učinkovit način je, da se odločite postati vegan. Biti vegan pomeni živeti v skladu z lastnimi (in družbenimi) moralnimi vrednotami. Tako boste vsak dan prispevali
k pravičnejšemu svetu in preprečevali nadaljnje izkoriščanje živali. Vse to z vsakdanjimi aktivnostmi,
kot so prehranjevanje, izbira obleke in kozmetike. Ne le, da boste s svojimi dejanji prihranili življenja
živali, ampak boste hkrati tudi ozaveščali druge in dajali dober zgled.

Posvojite žival

S tem ko brezdomni živali ponudite hrano, dom in pozornost, naredite veliko razliko za to žival, hkrati
pa si pridobite simpatičnega družabnika. V mnogih primerih jo s tem rešite gotove smrti. Če nimate
prostora, vam finančni položaj posvojitve ne omogoča ali zaradi katerega drugega razloga živali ne morete sprejeti v svoj dom, jo lahko posvojite na daljavo in jo hodite obiskovat v bližnje zavetišče.

Bodite aktivni

Udeležite se protestnega shoda, delite letake, pomagajte pri akcijah, od lokalnih oblasti zahtevajte spremembe zakonodaje na področju pravic živali, zdravstva in ekologije. Organizirajte degustacijo veganskih jedi, projekcijo filma ali predavanje. V restavracijah in lokalih sprašujte po veganskih izbirah. Pišite
spletni blog in objavljajte veganske recepte.
Včlanite se v Slovensko vegansko društvo in pridobite kartico ugodnosti, s katero soustvarjate
ponudbo veganskih izdelkov. Postanite prostovoljec in nam pomagajte pri izvajanju naših projektov. Javite se nam na: info@vegan.si.
Namenite nam del dohodnine ali donirajte sredstva, ki nam pomagajo pri organizaciji dogodkov,
izdajanju literature ter pri drugih aktivnostih, povezanih s pravicami živali, z zdravim življenjem
ter z okoljevarstvom.
Podatki za donacije
TRR: SI56 6100 0000 5496 464, odprt pri Delavski hranilnici
Prejemnik: Slovensko vegansko društvo, Berčičeva 6a, 1000 Ljubljana
BIC/SWIFT: HDEL SI 22
Koda namena: CHAR
Namen: Donacija
Sklic: SI99

SPONZORJI IN PODPORNIKI

RAZSTAVLJAVCI
108
Abi falafel
Balai
BeLife Kombucha
BerryBlue Vegan
Biodobro
Chika , dobro z dobrim
Chizo
Društvo Hrtji svet Slovenije
Društvo za osvoboditev živali
Društvo za zaščito živali Ljubljana

Ekološka kmetija Ajda
Fržek
Kis in kvas
Loščika
Madres
Maharaja indijska
restavracija
MarMedica
MIMY
Nature’s finest
OMGWTF

Presne Torte
Vegesnek
Proalp
Veni Vegi Vici
Slovegija
Zelena japka
Slovensko vegansko društvo
Superhrana - Sunwarrior
Terrapy
The Amaze Concept
ORGANIZATOR:
Veg4family
Veganbar
Slovensko vegansko društvo
Vegansko.si
Vege&Dobro

