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10.00 Otvoritev Vegafesta 2019

10.15 Maja Dokl - delavnica akrojoge
atraktivna vadba, ki povezuje jogo in akrobatiko

11.00 Veganski športniki predstavitev in tekmovanje
influencerja Galla Os in Rene Škarabot bosta za vas
pripravila poseben športni izziv

12.30 Katja Vozel - ples ob drogu
interaktiven ples ali kako vegani obvladamo zahtevnejše športe

14.00 Cherry Wine - koncert
zasedba profesionalnih glasbenikov, ki so svoja srca in talent posvetili
glasbi Amy Winehouse, tokrat s posebnima gostoma iz tujine

15.00 Izbor Naj jedi Vegafesta 2019

P R E D AVA L N I C A
10.15 Kuharska delavnica:
Iris Bremec - Vegansko, hitro in impresivno
blogerka Iris Potato Lover vas bo naučila, kaj lahko na
hitro pripravite, kadar vas presenetijo obiski

11.00 Kuharska delavnica:
Jasmina Hrastovec - Veganske vragolije brez jajc
Blogerka Of Course It's Vegan / Minci kuha bo za vas pripravila
čičerikino frtaljo in umešani sataraš tofu

11.45 Dani Sušnik:
Argumenti proti veganstvu (in zakaj ne držijo)
na predavanju boste ugotovili, zakaj so argumenti
proti veganstvu le izgovori

13.00 Marko Čenčur:
Naravna prehrana za človeka
znanstveni razlogi za naravno prehrano in
slovenske smernice zdrave prehrane

14.45 Zero Waste delavnica:
Tina Arnuš - Kako živeti brez odpadkov?

skupaj z Majo Predatorio (Cooking with Cherry)
bo žirija izbrala najboljšo jed festivala

enostavni triki, s katerimi lahko občutno ali
popolnoma zmanjšate obremenjevanje planeta z odpadki

16.00 Predstavitev projekta Veganski izziv
intervju z organizacijsko ekipo izziva bomo opravili kar na odru

15.30 Matevž Jeran:
Nova trajnostna prehranska politika

16.30 Ditka - koncert

kaj najbolj ogroža trajnostni razvoj Slovenije in čemu
se odgovorni organi pozabljajo posvečati

kitaristka in kantavtorica z življenjskimi besedili in
prijetnim zvokom s prvinami countryja, popa in rocka

17.30 Jakob Bergant - žonglerski nastop
profesionalni žongler predstavlja vegane
kot aktivne in radostne osebe

18.00 Sven Novšak - koncert
nadebudni študent si z ustvarjanjem priredb popestri stresne dni učenja,
vas pa bo popeljal v zaključek glasbenega dela festivala

16.45 Kuharska delavnica: Teja Kragelj Veganski happybiftek z ekstra špajznimi nasveti
blogerka Tejina veganska špajza bo poleg okusnega biftka podelila
koristne informacije, kaj vedno imeti v veganski shrambi

17.15 Miha Škorjanc:
Rastlinsko prehranjevanje kot preventiva demence
učinkovito preprečevanje in fitoterapevtska podpora žilnih bolezni

Skozi ves dan bodo na voljo tudi bogat srečelov, razstava “Kaj vegani sploh jedo?”, točka virtualne resničnosti,
#fotookvirček, prijavno mesto Veganskega izziva, kotiček za najmlajše in pasji kotiček za štirinožne obiskovalce.

UTRINKI IZ PREJŠNIH VEGAFESTOV

Dobrodošli na Vegafestu, največjem slovenskem festivalu veganstva in trajnostnega načina življenja, ki bo
potekal že sedmo leto! Pogačarjev trg v Ljubljani bo v soboto, 4. maja 2019, obvezna destinacija za vse, ki vam
je pomembno sožitje z živalmi in naravo.
Na festivalu se bodo predstavila podjetja z vegansko ponudbo, restavracije, ki vas bodo razvajale z veganskimi
okusi, spoznali boste slovenska in tuja društva, organizacije za pomoč živalim ter lokalne ekološke kmetije.
V predavalnici boste imeli možnost prisluhni strokovnim predavanjem o veganstvu in njegovem vplivu na
zdravje posameznika in svet okoli nas. Tam bodo tudi kuharske delavnice, kjer se boste lahko naučili pripraviti različne veganske dobrote. Ves dan bo na odru Vegafesta potekal zabavni program z glasbenimi izvajalci,
veganskimi športniki, izborom naj jedi Vegafesta in drugimi aktivnostmi. Poleg tega vas bodo pričakali še
bogat srečelov, virtualna resničnost, razstava “Kaj vegani sploh jedo?”, otroški kotiček in mnogo drugega.
Namen festivala 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!
Še več informacij o festivalu in organizatorju najdete na www.vegafest.si in www.vegan.si.
Welcome to the seventh annual Vegafest, the largest Slovenian festival of veganism and sustainable way of
life. On Saturday, May 4th 2019 Pogačar's Square in Ljubljana will be a must see for everyone who feels our
coexistence with animals and nature is important.
The festival will present companies that offer vegan products and restaurants that will pamper you with
vegan flavours. You will also discover Slovenian and foreign vegan societies, animal welfare organizations
and local organic farms.
In our lecture room you will have a chance to listen to professional lectures on veganism and its impact on the
health of each individual as well as the world around us. We will also be running cooking workshops where
you will be able to learn how to prepare various vegan delicacies. The Vegafest stage will have an entertainment program with musicians, vegan athletes, a competition for the best dish at Vegafest and other diverse
activities throughout the day. In addition, Vegafest will also hold an exciting raffle, virtual reality show, an
exhibition titled »What do vegans even eat?«, a children's corner and much more.
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!
For more information about the festival and organizer please visit 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
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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.

Venus Williams

Mike Tyson

Lewis Hamilton

ŠPORTNIKI VEGANI
Z vegansko prehrano lahko dosegamo enake ali boljše rezultate tudi v športu.
Telo si po prenehanju uživanja živalskih izdelkov pravzaprav opomore - počutje je lahkotnejše, poveča se raven energije. Da beljakovin iz rastlinskih
virov ne moremo dobiti dovolj, je najbolj razširjen mit v povezavi s prehrano.
Raziskave kažejo, da vegani v povprečju dnevno zaužijemo kar 170% potrebnih beljakovin, kar razbije stereotipe o pomanjkljivostih veganske prehrane.
Poleg znanstvenikov te stereotipe razbijajo tudi športniki svetovnega kova:
teniška igralka Venus Williams, dirkač Lewis Hamilton, boksar Mike
Tyson, nogometaš Jermain Defoe, ultramaratonec Scott Jurek ter številni
drugi v različnih športnih disciplinah.
Tudi v Sloveniji imamo med vegani veliko uspešnih športnikov: državno prvakinjo v gorskih tekih, olimpijko v smučarskih tekih in biatlonu, zmagovalca več gorskih kolesarskih tekem, državno prvakinjo v kickboxingu
in taekwondoju, prvake v powerliftingu, prvakinjo v strelstvu, številne
ultramaratonce in Ironmane.

Scott Jurek

Katja Vozel

Uroš Mikelj

Ana Čufer

Mih Lindič

Galla Os

Jermain Defoe

PAŠTETA IZ LEŠNIKOV IN BUČNIH SEMEN
Sestavine (2 osebi):
• 1 čebula
• strok česna
• 80 g bučnih semen
• 80 g lešnikov
• velika žlica oljčnega olja
• velika žlica gorčice
• 2 veliki žlici sojine omake
• 1/4 male žličke paprike v prahu
• 1/2 male žličke majarona
• 1/4 male žličke soli
• ščep popra

Čebulo in česen nasekljamo,
prepražimo na oljčnem olju ter
pustimo ohladiti. Na ponvi brez
maščobe ali v pečici suho prepražimo lešnike in bučna semena,
toliko, da rahlo porjavijo in zadišijo. Počakamo, da se ohladijo.
Vse sestavine v multipraktiku
zmešamo v rahlo zrnato ali gladko maso. Postrežemo na kruhu z
dodatkom sveže zelenjave.

LEČINE KROGLICE V
PARADIŽNIKOVI OMAKI
Sestavine (4 osebe):

Kroglice
• 300 g kuhane rjave leče
• 200 g gob (šampinjoni ali jurčki)
• 100 g dimljenega tofuja
• 2 žlici mletih ovsenih kosmičev
• 1 čebula
• 2 stroka česna
• 3 velike žlice oljčnega olja
• mala žlička sojine omake
• velika žlica mletega lanenega semena
• zelišča po okusu (mediteranska
zelišča, peteršilj, lahko tudi meta)
• sol in poper po okusu

Omaka
• 2 veliki žlici oljčnega olja
• 1/2 čebule
• 2 stroka česna
• 400 g koščkov paradižnika
• 100 ml paradižnikove mezge
• 1/2 male žličke rjavega sladkorja
• 1/2 male žličke origana
• nekaj listov sveže bazilike
• sol po okusu
Laneno seme namočimo v nekaj žlicah vode. Narezano čebulo, česen
in gobe prepražimo na oljčnem olju. Dodamo kuhano lečo, nadrobljen
tofu in začimbe, premešamo in odstavimo. Dodamo ovsene kosmiče
in namočeno laneno seme. Grobo zmeljemo s paličnim mešalnikom.
Maso postavimo v hladilnik za 20 minut. Pečico segrejemo na 200°C. Z
rokami oblikujemo majhne cmočke in jih polagamo na pekač, obložen
s papirjem za peko. Pečemo jih 20 minut, dokler ne porjavijo.
Med peko pripravimo omako. Narezano čebulo dobro prepražimo, dodamo ostale sestavine in kuhamo 10 do 15 minut. Proti koncu kuhanja
sestavine s paličnim mešalnikom zmešamo v gladko omako. Poleg se
poda krompir v poljubni obliki.

“SIROVI” / TOFUJEVI ŠTRUKLJI
Sestavine (6 oseb):
Vlečeno testo
• 650-680 g moke za vlečeno testo*
• 400 ml mlačne vode
• 2 veliki žlici repičnega olja
• 1 velika žlica NoEgg**
• 1/3 kocke svežega kvasa
• 3/4 male žličke soli
Nadev
• 600 g tofuja
• 6-8 velikih žlic vanilijevega sladkorja
• 1 velika žlica NoEgg**
• 1 Soyatoo kokosova ali sojina smetana
• pest sesekljanega pehtrana (ni obvezno)
Polivka
• nekaj velikih žlic krušnih drobtin
• nekaj velikih žlic repičnega olja
* Vlečeno testo lahko uporabimo »kupljeno«.
**NoEgg lahko izpustimo ali pa nadomestimo z 1 veliko žlico tapionkinega škroba, ščepom kurkume in ščepom vulkanske/črne soli.

Iz navedenih sestavin zgnetemo mehko vlečeno testo.
Pomembno je, da testo dobro pregnetemo (vsaj 10 minut). Testo oblikujemo v kepo in ga pustimo počivati
(priporočeno 60 minut). Položimo ga na pomokan prt
in rahlo raztegnemo s pomočjo valjarja. V nadaljevanju
ga s prsti tanko razvlečemo, tako da dobimo čim bolj
enakomeren in dolg pravokotnik. Pripravimo čim večji
(daljši) lonec, vanj nalijemo vodo in jo pristavimo.
V multipraktiku zmešamo tofu, dokler ne dobimo enotne mase. Lahko ohranimo rahlo grudičasto strukturo
(podobno skuti) ali pa mešamo, dokler masa ni popol-

noma gladka. Z žlico vmešamo še ostale sestavine
razen pehtrana. Maso namažemo po celotni površini
vlečenega testa, z izjemo 2 cm zgornjega roba. Pehtran potresemo po nadevu.
Štrukelj zavijemo čim bolj na tesno in ga preložimo
na čisto kuhinjsko krpo ustrezne dolžine, ki smo jo
pred tem zmočili, dobro oželi in potresli s krušnimi
drobtinami. S krpo ovijemo štrukelj in ga prevežemo
s sukancem. Če je prevelik, ga lahko tudi prerežemo
na dva dela. Zvitek s štrukljem pazljivo položimo v
vrelo vodo in kuhamo 40-50 minut, odvisno od debeline štruklja.
Štrukelj pazljivo vzamemo iz vrele vode in ga položimo na desko za rezanje. Pustimo ga približno pet minut, da se rahlo ohladi. Vmes v ponvi pripravimo polivko, pri čemer pazimo, da se drobtine ne zapečejo
preveč. Štrukelj nato odvijemo in razrežemo na 2 cm
debele rezine. Pokapamo jih s polivko in postrežemo.

ČOKOLADNO-BOROVNIČEVA TORTA
Biskvit
• 2 veliki žlici kisa
• 6 skodelic bele pirine moke
• 4 ½ skodelice sojinega mleka
• 2 veliki žlici ali pecilnega praška
• 2 ščepa soli
• skodelica sladkorja
• 1/2 skodelice rastlinskega olja
• mala žlička vaniljevega ekstrakta
• 4 velike žlice kakava
Krema
• 200 ml sojine smetane za stepanje
• 500 g zmrznjenih borovnic
• vrečka Veggie šlag kreme
• nekaj žlic sladkorja (lahko izpustimo)

Čokoladni nadev in preliv
• 200 g čokolade
• malo kokosovega olja
• lističi mandljev in
borovnice za okras
Sestavine za biskvit zmešamo in testo vlijemo v dobro pomaščen podolgovat pekač (do ⅔ pekača). Pečemo 40 minut pri 180°C. Nato testo
ohlajamo vsaj dve uri. Prerežemo ga na 7 mm debele oblate. V multipraktiku zmešamo sestavine za borovničevo kremo, v posodi na pari pa
stopimo čokolado z malo kokosovega olja. V pekač, obložen s papirjem
za peko, izmenično zlagamo plasti (biskvit - čokoladni nadev - borovničeva krema). Dobimo nekakšno biskvitno napolitanko, ki jo ohladimo
in nato z obračanjem pekača “na glavo” prestavimo na servirni krožnik
ter okrasimo. Postrežemo v obliki rezin.

sponzorska objava

ayurvedic
& vegan
small restaurant

Kuhinja polna
zelenja in začimb
pon, tor: 11-17h
sre,čet: 11-21h
pet: 11-21h
sob: 12-21h
ned: 12-16h

www.gaudi.si | tel.: 031 451 319 | Nazorjeva 10, Lj.

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.
ayurvedic
& vegan IN IDEJE
small restaurant
NASVETI

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.

Kuhinja polna
zelenja in začimb
pon, tor: 11-17h
sre,čet: 11-21h
pet: 11-21h
sob: 12-21h
ned: 12-16h

Prijavi se na: www.izziv.si
www.gaudi.si | tel.: 031 451 319 | Nazorjeva 10, Lj.

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 10.000 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
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COCOA presna čokolada
se proizvaja iz BIO surovih
nepraženih kakavovih zrn.
Čokolada se pripravljaja s
posebnim postopkom, ki traja
več kot 60 ur, pri temperaturi
nižji od 45°C, zaradi česar
čokolada ohrani vse antioksidante, aminokisline, kot tudi
vse makro in mikro elemente.
Cocoa čokolada ne vsebuje
mleka, soje in raﬁniranega
sladkorja. Je veganska, brez
konzervansov,
aditivov
in
arom. Slajena je s kokosovim
sladkorjem (cvet). Posledično
ima zelo nizek glikemični
indeks (IG35).
*Vse sestavine so iz certiﬁciranega
ekološkega kmetijstva.

PL-EKO-09
EU/non-EU Agriculture

@cocoa .si
@cocoaslovenija

Na voljo v spletni trgovini
www.cocoa.si in trgovinah:
INTERSPAR, MERCATOR, TUŠ in
specializiranih ekoloških trgovinah.
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HARMONY PROGRAM 2019
DRUGAČNE POČITNICE NA OTOKU PAŠMAN
(14.6.-6.9.2019)

Vsako poletje se na otoku Pašman v centru Harmony že več kot 20 let srečujejo mladi
in malo manj mladi raziskovalci življenja. Skozi različne delavnice, seminarje in meditacije odkrivajo globine sebe, življenja in univerzuma ter širijo svojo zavest. Da bi
bilo raziskovanje še bolj uspešno se z jutranjimi vadbami (joga, tek, energijske vaje),
vegansko prehrano in očiščevalnimi čaji poskrbi tudi za telo. Na ta način se energija
prečisti in harmonizira. Center harmony je poleg osnovnega programa samorazvoja
center druženja vseh, ki v življenju iščejo nekaj več, vseh, ki si želijo srčnih, iskrenih
in pristnih odnosov, vseh, ki so prepričani, da je življenje lahko lepo, dobro in ki si
želijo z delom na sebi ustvarjati lepšo in srečnejšo družbo. Veliko je druženja, plesa,
glasbe, smeha in radosti in nemalokrat se ravno tu razvijejo lepa in dolga življenjska
prijateljstva. Vzdušje je domače in zelo odprto. Udeleženci in voditelji programov
prihajajo iz različnih evropskih držav. Gostje pridejo s prijatelji, sami ali pa z družino,
za vse je poskrbljeno.

Več informacij:
www.harmony.hr/sl
harmony.slovenija@gmail.com
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Slastna izbira, cista vest.

Mini kraljeva štručka fit

Jabolčni burek

Francoski rogljički brez
mleka in jajc

Jabolčni zavitek iz vlečenega in
polnozrnatega vlečenega testa

Testenine z visoko
vsebnostjo beljakovin Pure

Zelenjavne polpete, sojine polpete in
polpete brokoli-cvetača

PEKARNA PEČJAK, d. o. o., Dolenjska 442, SI-1291 Škofljica, EU
pecjak.eu

Kraljeva štručka fit

Listnato testo
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SPONZORJI IN PODPORNIKI

Harmony program

RAZSTAVLJAVCI
Abi Falafel
Afrotera
Amon & Anis ekološka kozmetika
Animal Angels
Animal Save
BeLife Kombucha
BerryBlue Vegan
Biodobro
Bioway
Dantesmile
Društvo Hrtji svet
Društvo za osvoboditev
živali in njihove pravice
Društvo za zaščito živali Kranj
Društvo za zaščito živali Ljubljana
Društvo za zaščito živali Pomurja

Eco Green Apple
Ekovek
Eva Prepeva
Food for life
Fountain of Youth
Fržek
Green Republic
I Like Tofu in Youpeas
Kis in kvas
Kovačija pri Kovaču
Kucha
Lajka, društvo za zaščito
in pomoč živalim v stiski
Loščika
Loving Hut Ljubljana Center
Maharaja indijska restavracija

Mar Medica
Mašina granola
Nature’s finest by Nutrisslim
Nikina Prijazna vas
Ognjene dobrote
Organic Garden
Presne Torte
Prijatelji životinja
Slovensko vegansko društvo
Spar Slovenija
Sunwarrior Slovenija
Taman Organic
Tereza’s Choice
The Body Shop
Veganano
Veganika

Veganka - Hrana za vse
Vegansko
Vege&Dobro
Vegeat
Vegesnek
Vegetarijanska restavracija
Radha Govinda
Veni Vegi Vici
Vivoo.si

ORGANIZATOR:
Slovensko vegansko društvo

