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PROGRAM
ODER
10.00

P R E D AVA L N I C A

Otvoritev Vegafesta 2018

10.30

Delavnica akrojoge

11.30

atraktivna vadba, ki povezuje akrobatiko in jogo

12.00

10.15
11.00

Obisk veganskih tekaških trojk (12.5 km)

v sklopu že 4. Teka za živali bo teklo več kot 50 vegank in veganov

11.15

Ifeel - koncert
Pliš - nastop
Obisk veganskih tekaških trojk (25 km)

v sklopu že 4. Teka za živali bo teklo več kot 50 vegank in veganov

14.00

Izbor Naj jedi Vegafesta

skupaj z voditeljico Jadranko Juras bomo izbrali najboljšo jed festivala

15.30

Ifeel - koncert

13.00 Vegan Thugz: From Facebook to
face-to-face compassionate activism
14.30

Argumenti proti veganstvu

16.00

Kuharska delavnica 3

16.30 Sea Shepherd: The Evolution
of a Global Environmental Movement
Eugenio Fogli bo predstavil delovanje svetovno znane organizacije
Sea Shepherd

17.45

Znanost o veganski prehrani

Mag. Marko Čenčur, samostojni raziskovalec prehrane z več kot 20-le-

hrvaški veganski raper s pomenljivimi besedili

16.00

Kuharska delavnica 2

Dani Sušnik bo odgovoril na vsakdanja vprašanja o veganstvu

Tomaž Gajšt (klaviature, trobenta, flugenhorn), Murat (beatbox), Marko
Gregorič (bas kitara, kitara) in absolutna princeska Aleksandra Ilijevski

13.00

Predstavitev projekta Zgodbe veganov

Dragan Šurlan (Ifeel) bo predstavil aktivistično hrvaško skupino Vegan Thugz

hrvaški veganski raper s pomenljivimi besedili

12.30

Kuharska delavnica 1

tnimi izkušnjami, bo pojasnil mnenja svetovnih prehranskih organizacij

Tekmovanje v jedenju banan

že tradicionalno podiranje rekordov v številu pojedenih banan

17.15

Jasmina & Pertinach - koncert

akustični duet s priredbami za mlade in mlade po duši

18.30

Simon Urbas - koncert

kantavtor in vodja skupine The Rusks nam bo
predstavil svoje pesmi v prvinski akustični obliki

Piki

Tekom celotnega dne bodo na
voljo tudi bogat srečelov, razstava
“Kaj vegani sploh jedo?”, točka virtualne resničnosti, #fotookvirček,
prijavno mesto Veganskega izziva, otroški 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 šesto leto! Pogačarjev trg v Ljubljani bo v soboto, 5. maja 2018, obvezna destinacija za vse, ki vam
je pomembno sožitje z živalmi in naravo.
Na festivalu se bodo predstavila podjetja z vegansko ponudbo in 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 lahko prisluhnili strokovnim predavanjem o veganstvu in njegovem vplivu na zdravje
posameznika in svet okoli nas. Tam bodo tudi kuharske delavnice, na katerih se boste naučili pripraviti različne veganske dobrote. Skozi ves dan bo na odru Vegafesta potekal zabavni program z glasbenimi izvajalci,
veganskimi športniki, izborom naj jedi Vegafesta in raznolikimi aktivnostmi. Poleg tega pa vas bodo na Vegafestu pričakali še bogat srečelov, virtualna resničnost, razstava “Kaj vegani sploh jedo?”, otroški kotiček in
še marsikaj 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 sixth annual Vegafest, the largest Slovenian festival of veganism and sustainable way of life.
On Saturday, May 5th 2018 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.

UTRINKI IZ PREJŠNIH VEGAFESTOV

KAJ JE VEGANSTVO?
Veganstvo je način življenja, ki teži k izključitvi
(kolikor je le mogoče in izvedljivo) vseh oblik
krutosti in izkoriščanja živali za hrano, obleke in
druge namene.
Besedo “vegan” je prvič že davnega leta 1944 uporabil Donald Watson iz Veganskega društva Velike Britanije. Do danes je veganstvo postalo prepoznavno po celem svetu, vsak dan pa se za tak način
življenja odloča vedno več ljudi. Vprašanje, ki se
postavlja, je: »Če bi lahko živel tako, da ne bi bil
krut, da nikomur drugemu ne bi bilo treba umreti
za tvoje preživetje, da bi bilo konec svetovne lakote in da bi lahko rešil sebe ter planet - zakaj ne bi
živel tako?«

Vsak dan je na voljo več različnih veganskih izdelkov, restavracij, trgovin in spletnih ponudnikov. Na voljo so številne organizacije in skupine,
ki bodo prehod na vegansko prehrano naredile
še bolj preprost. Informacij, idej in receptov je
več kot dovolj. Zakaj ne bi začeli že danes?

KAJ JEDO VEGANI?

NE

JEDO

ALI JE ŽIVALSKEGA
IZVORA

DA

NE JEDO

Z AR ADI Ž
Živali so na tak ali drugačen način
stalno prisotne v naših življenjih. Z
nekaterimi si delimo dom, dojemamo
jih kot družinske člane. A vendar z
nekaterimi živalmi ravnamo povsem
drugače. Živali tako v industrijski reji
kot na t. i. ekoloških in malih kmetijah živijo v razmerah, ki so daleč od
tega, da bi zadovoljile njihove potrebe
po zdravem življenju z dovolj gibanja,
brez strahu in vsem ostalim, kar potrebujejo. Razmere, v katerih živijo,
jim povzročajo bolezni, poškodbe in
razvoj prisilnih vedenj. Stoletna selektivna vzreja jim je telesa preoblikovala
tako, da proizvajajo nenaravne količine mesa, mleka in jajc, njihove kosti
in drugi organi pa temu niso kos. Na
koncu vse končajo v klavnicah, še preden se sploh približajo pričakovani življenjski dobi svoje vrste.

IVALI

Več kot 99 % živali, ki jih pobijejo ljudje,
umre za prehrano:
Prehrana

Ostalo
(krzno, poskusi
na živalih, lov...)

Ste se kdaj vprašali, zakaj je v zahodnem svetu sprejemljivo jesti pujse in krave in zakaj se nam upira, da bi pojedli
mačko ali psa? Katero vrsto živali bomo jedli in katero
izbrali za družabnika, izbiramo bolj ali manj naključno,
odvisno od lokalne tradicije, in ne v skladu z dejstvi in logiko (etika, manjše uničevanje okolja, logična doslednost).
Trpljenje in smrt živali sta posledici naših odločitev, ki
spodbujajo povpraševanje in ponudbo. Danes je lažje kot
kadarkoli dobiti etične (veganske) izdelke, ki niso rezultat
nasilja ter opustiti izdelke živalskega izvora.

Življenjska doba »rejnih« živali:
Starost pri zakolu

Naravna življenjska doba

telički

1-24 tednov

piščanci

5-7 tednov

do 8 let

prašiči

6 mesecev

10-12 let

krave
kokoši »nesnice«
krave »mlekarice«

18 mesecev
1-2 leti
4 leta

15-20 let

15-20 let
do 8 let
15-20 let

ZARAD
I OKOL J
A
Pojedli b
omo sve
t
Za rešitev planeta ugašamo luči, kupujemo varčne aparate, ločujemo odpadke, varčujemo pri porabi vode, vozimo se s kolesi in razmišljamo o električnih avtomobilih. Premalo pa govorimo o tem in poskušamo storiti
nekaj, kar bi imelo vpliv na največjega onesnaževalca
našega okolja - na živinorejo.

Dejstva so, da:
•

bi za 130-krat zmanjšali količino iztrebkov in drugih odpadkov z industrijskih farm in zasebnih kmetij, če
ne bi bilo živinoreje (vir: USGAO),

•

štiričlanska družina z veganskim
prehranjevanjem v enem letu
zmanjša toplogredni odtis za toliko,
kot bi ga z uporabo varčnih žarnic
v 20-ih letih (vir: Climatic Change),

•

bi z naravnimi viri, potrebnimi za
prehrano enega vsejeda, lahko nahranili 7 vegetarijancev ali 20 veganov (WHO).

Ste vedeli, da:
•

30 % vsega kopnega dela planeta zasedata živinoreja in pridelava hrane zanjo (vir: OZN),

•

se bo po napovedi več uglednih organizaciji zaradi
ribovolova in ribogojnic življenje v morju končalo
do leta 2050,

•

je za proizvodnjo desetih jajc potrebno 2.000 litrov
vode, za pol kilograma sira pa kar 3.500 litrov vode
(vir: Water Education Foundation)?

Težko se okličemo za naravovarstvenike,
če še vedno uživamo živila živalskega izvora.

Z naravnimi viri, potrebnimi za prehrano enega vsejeda, bi lahko nahranili 7 vegetarijancev ali 20 veganov (WHO).
1
7
VSEJEDEC VEGETARIJANCEV

20
VEGANOV

ZARAD
IZ
Tako dob DRAVJA
ro izgled
am,
ker sem
vegan!

B12

voda
sadje

zelenjava

škrobna
živila
stročnice,
oreščki,
semena

Stališče znanosti o veganski prehrani je jasno:
»Veganska prehrana zmanjšuje možnosti za nastanek številnih kroničnih bolezni (sladkorne
bolezni, srčno-žilnih bolezni, debelosti, raka
...) in je primerna za ljudi v vseh življenjskih
obdobjih, tudi za dojenčke, otroke, najstnike,
nosečnice, doječe matere in športnike.« To s
številnimi neodvisnimi raziskavami dokazujejo
ugledne mednarodne prehranske organizacije, ki
združujejo več tisoč znanstvenikov s področja
prehrane in sorodnih disciplin. Največje med njimi so: 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).

V hrani živalskega izvora ni nobenih hranilnih
snovi, ki je človek ne bi mogel dobiti iz veganske prehrane. Večina polnovrednih rastlinskih
živil ima več kot dovolj beljakovin in esencialnih aminokislin za vse naše dnevne potrebe. Rastlinska hrana vsebuje tudi ogromno vitaminov
in mineralov, vključno z železom, cinkom in
kalcijem. Polnozrnata žita, stročnice, sadje, zelenjava, oreščki in semena nižajo slab holesterol
in uravnajo krvni sladkor. Prav tako z njimi zaužijemo velike količine antioksidantov in vlaknin,
ki so ključnega pomena za zdravje.

ŠPORTNIKI VEGANI
Vse več rekreativnih in profesionalnih športnikov odkriva koristi
veganske prehrane in njen vpliv na športne dosežke. Mnogi pravijo,
da je hranjenje njihovih teles s hranilnimi rastlinskimi živili ključ
do zmogljivosti in hitrejšega okrevanja. Raziskave kažejo, da vegani
v povprečju dnevno zaužijejo kar 170 % potrebnih beljakovin, kar
razbija 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 vseh športnih disciplinah.
Tudi v Sloveniji imamo med vegani veliko uspešnih športnikov:
državno prvakinjo v gorskih tekih, olimpijko v smučarskih tekih in biatlonu, zmagovalca večih gorsko kolesarskih tekem,
državno prvakinjo v kickboxingu in teakwondoju, prvake v
powerliftingu, prvakinjo v strelstvu, številne ultramaratonce in
Ironmane.

Venus Williams

sponzorska objava

Veganska prehrana za vrhunske rezultate - Vadba - Osebnostna rast
Vaš brezplačen jedilnik vas že čaka na: GO-BuildYourself.si

ŠPINAČNI ZMEŠANČEK
Sestavine (1 oseba):
• 2 zreli banani
• 1 velika pest mlade špinače
• 1 žlica lanenih semen
• 1 žlica chia semen
• 2 dl vode

Olupimo banani, ju narežemo na manjše kose, damo v
blender, zalijemo z vodo in
zmiksamo. Dodamo semena in oprano mlado špinačo.
Zmiksamo do gladkega, po
potrebi dolijemo vodo ter
spet zmiksamo.

ČIČERIKINA OMLETA
Sestavine (2 osebi):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 žlici repičnega olja (za peko)
1 ½ skodelice čičerikine moke
1 ½ skodelice vode
4 žlice prehranskega kvasa
2 žlici mletih lanenih semen
1 žlička pecilnega praška
½ skodelice sušenih paradižnikov v olju
manjši šopek svežega drobnjaka
½ žličke kurkume
⅓ žličke soli
¼ žličke vulkanske soli
ščep kumine
ščep črnega popra
pečena zelenjava po izbiri (npr. jajčevci,
bučke in paprika)

Sušene paradižnike narežemo na drobne koščke in nasekljamo drobnjak. Vse ostale sestavine zmešamo v gladko maso, ki ji na koncu
dodamo še pripravljene paradižnike in drobnjak. Če je masa pregosta (podobna mora biti masi za palačinke), dodamo še malo vode.
Ponev dobro segrejemo, vanjo vlijemo ¼ mase in jo enakomerno
razporedimo po površini ponve. Pokrijemo s pokrovko in pečemo,
dokler zgornja stran ne izgubi mokrega izgleda, spodnja pa zlato
porjavi. Omleto obrnemo in zapečemo še na drugi strani. Postopek
ponovimo z drugimi tremi omletami. Med peko omlet pripravimo
nadev - npr. popečemo mešano zelenjavo z malo začimb (sol, origano, timijan). Nadev razporedimo po polovici posamezne omlete in
jo prepognemo.

PEČEN SLADKI KROMPIR
S ČIČERIKINO ZABELO
Sestavine (2 osebi):
• 2 večja sladka krompirja
• 4 žlice oljčnega olja
• 1 pločevinka čičerike
• ½ skodelice sojine omake
• 1 žlička rdeče paprike v prahu
• ¼ žličke česna v prahu
• nekaj ščepov popra
• 2 žlici tahinija (pasta iz praženega sezama)
• 1 žlička limoninega soka
• sol po okusu
Krompirja dobro operemo in prerežemo po dolžini na dve polovici. Vse štiri polovice premažemo z oljčnim oljem in
posolimo. Položimo jih na pladenj, obložen s peki papirjem in pečemo v pečici 30 minut pri 200 stopinjah. Čičeriko
prav tako namestimo v manjši pladenj, obložen s peki papirjem, ji dodamo 2 žlici oljčnega olja, sojino omako, rdečo
papriko, česen v prahu in poper. Vse skupaj premešamo in pečemo skupaj s krompirjem zadnjih 15 minut pri 200
stopinjah. Medtem pripravimo tahini polivko iz tahini paste, malo vode, limoninega soka in soli. Postrežemo tako,
da po vseh štirih polovicah porazdelimo pečeno čičeriko ter jo polijemo s tahini polivko.

VEGANSKI BURGER
Sestavine (8 burgerjev):
• 3 žlice mletih lanenih semen
• 400 g kuhanega fižola
• 1 skodelica nastrganega korenčka
• 1/3 skodelice sesekljanega peteršilja
• 2 velika stroka sesekljanega česna
• 1/2 skodelice sesekljane čebule
• 1/2 skodelice sončničnih semen
• 3/4 skodelice zmletih ovsenih kosmičev
• 1/2 skodelice krušnih drobtin
• 1/2 žlice oljčnega olja
• 1 žlička čilija v prahu
• 1 žlička origana
• 1 žlička kumine
• 3/4 žličke soli
• poper po želji

V skodelici zmešamo sveže zmleta lanena semena in 1/3 skodelice tople vode. Pustimo 10 minut, da se mešanica zgosti. V skledi zmečkamo
odcejen fižol (najlažje kar z roko). Dodamo vse sestavine in laneno
mešanico. Oblikujemo
8 kroglic in jih nežno
sploščimo. Pečemo jih
v pečici pri 180 stopinjah, na pladnju s peki
papirjem. Najprej 15
minut, nato jih previdno obrnemo in pečemo še 15 minut.

AJDOVA KAŠA Z GOBAMI
Sestavine (2 osebi):
• 1/2 skodelice ajdove kaše (100 g)
• 2 žlički soli
• 1 žlička olja
• 1 čebula
• 250 g mešanih gob (šampinjoni in jurčki)
• 1 žlička mletega peteršilja
• 1 žlica paradižnikove mezge
• ščep črnega popra
• veganska kisla smetana (navaden rastlinski jogurt z nekaj kapljicami limoninega
soka in malo soli)
Ajdovo kašo damo kuhati v 0,5 l vrele vode, ki jo solimo z 1 žličko soli. Kuhamo jo 15 minut in nato odcedimo. V
ponev damo olje in sesekljano čebulo. Pražimo toliko, da čebula postekleni. Dodamo na kolobarje narezane in
očiščene gobe, nato pa še začimbe in paradižnikovo mezgo. Vse skupaj premešamo in pražimo okoli 10 minut. Na
koncu dodamo kašo in še malo vode, premešamo in pražimo še 5 minut. Serviramo na krožnik. Po vrhu damo tu in
tam kakšno žličko veganske kisle smetane ter potrosimo z opranim in natrganim svežim peteršiljem.

PRESNI REZANCI S PARADIŽNIKOVO OMAKO
Sestavine (2 osebi):
• 600 g bučk
• 25 g suhih paradižnikov
• 1/4 paprike
• 1/2 žličke česna v prahu
(ali malo svežega česna)
• 1/2 žličke čebule v prahu
(ali malo sveže čebule)
• 1/2 žličke origana
• 1/2 žličke bazilike
• 3 žlice sončničnih semen
• 3 žlice mletega neoluščenega sezama
• 2 žlici prehranskega kvasa
• 1 jedilna žlica oljčnega olja
• sol po okusu
• sveža bazilika (za okrasitev)

Oblikujte rezance s pomočjo spiralizatorja (ali pa jih naribajte na čim
daljše trakove), jih dajte v posodo, dodajte pol žličke soli, premešajte in
postavite za nekaj ur v hladilnik. Suhe paradižnike za nekaj ur namočite v
manjšo količino vode, da se omehčajo. Bučke nekoliko ožemite, preložite
jih na krožnik in jim dodajte olivno olje, sončnična semena ter sezam.
Premešajte. Napojene suhe paradižnike odcedite (vode ne zavrzite) in
jih skupaj s papriko, česnom in čebulo zmiksajte s paličnim mešalnikom.
Da dosežete primerno gostoto omake, dodajte potrebno količino paradižnikove vode. Začinite z origanom,
baziliko in soljo. Omako prelijte
preko testenin, potresite s kvasnim
posipom in okrasite s svežo baziliko.

ŠPANSKI VETRCI
Sestavine (100 kosov):
• 1/2 skodelice aquafabe (npr. čičerikina voda iz 400
g konzerve čičerike)
• 1 žlička limoninega soka
• 120 g sladkorja v prahu
Ohlajeno čičerikino vodo skupaj z limoninim sokom
stepamo 10 - 15 minut, dokler iz nje ne nastane “sneg”.
Stepamo v čisti posodi, saj željenih rezultatov ne dosežemo, če je bila posoda prej mokra ali mastna. Stepati prenehamo, ko se vsebina posode ne premakne,
če posodo obrnemo. Postopoma vmešamo sladkor v
prahu. Masa postane gosta in lepljiva. Nadevamo jo v
aparat za krašenje tort (katerega stene lahko predčasno obarvamo s pesinim sokom ali katerim drugim barvilom)
in jo v obliki majhnih gumbkov/rožic nanašamo na pladenj, obložen s peki papirjem. Pečemo jih 75 minut pri 100
stopinjah, nato izklopimo pečico in jih pustimo v njej še 30 minut (z rahlo priprtimi vrati pečice). Tako se bodo
vetrci do konca posušili. Shranimo jih v zaprti posodi.

VIŠNJEVE MINI TORTICE
Sestavine (12 kosov):
• 1 ¼ skodelice moke
• ⅔ skodelice sladkorja
• 1 žlička pecilnega praška
• 1 ščep soli
• ⅔ sojinega mleka
• ⅓ repičnega olja
• (lahko se namesto zgornjih 2 sestavin
uporabi 1 skodelica kokosovega mleka)
• 1 žlica jabolčnega kisa
• 1 žlička vanilijevega ekstrakta
• ½ kozarca višenj iz kompota
• 1 veganska sladka smetana (npr. Soyatoo)
• 1 paketek utrjevalca za smetano (npr.
Kremfix)
• 1 žlička višnjeve arome

Suhe sestavine v skledi premešamo, nato dodamo še mokre sestavine in vse skupaj ponovno dobro premešamo. Višnje odcedimo in vmešamo v maso. Pladnje za peko mafinov opremimo z 12
papirčki za mafine in vsakega od njih napolnimo do ⅔. Pečemo
25 minut pri 180 stopinjah. Smetano stepamo
10 minut, proti koncu
dodamo utrjevalec in
aromo. Ohlajene mafine
okrasimo s smetano.

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!

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 7.000 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.
Kako nam lahko pomagate, preberite na naslednji strani.

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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HARMONY PROGRAM 2018 na PAŠMANU
Harmonija telesa in duha
(od 15.6. do 7.9.)

Projekt Harmony program se že več kot 20 let izvaja vsako poletje v centru Harmony, ki
se nahaja v kampu na otoku Pašman (Hrvaška), kjer je neokrnjena narava in še ni masovnega turizma. Drugačne počitnice, so počitnice za vse, ki potrebujejo pravi oddih in
ponovno povezavo z naravo, s seboj in dobrimi ljudmi.
Program nudi več kot 60 različni seminarjev za osebno in duhovno rast, plesne delavnice, meditacije, gong kopeli, predavanja,individualne terapije, masaže in svetovanja.
Udeleženci programa vseh starosti bivajo v šotorih, mobilnih hišicah ali sobah in koristijo polni veganski penzion.
Oddiha se gostje lahko udeležijo tudi sami, saj je dobre družbe vedno na pretek!
Iz Slovenije je vsak teden organiziran avtobusni prevoz iz Radovljice, Kranja, Ljubljane, Maribor, Celja in Novega mesta.

Več informacij:
www.harmony.hr/sl
harmony.slovenija@gmail.com
040 381 160 Urška (od 15h-18h)
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CERTIFIKAT ZA VEGANSKE IZDELKE
po standardu Inštituta KON-CERT Maribor
Certifikat potrjuje, da so živila ali neživilski proizvodi proizvedeni:
- brez surovin in drugih snovi živalskega izvora
- brez drugih proizvodov in pripomočkov, pridobljenih od živali

Certificirati je možno vse vrste
izdelkov, tako živila kot ponudbo v
gastronomiji, kozmetiko in čistila,
tekstil in druge neživilske proizvode.
Inštitut KON-CERT Maribor,
Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
Telefon: 02-228-49-52
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SPONZORJI IN PODPORNIKI

GENERALNI SPONZOR:

RAZSTAVLJAVCI
Abi Falafel
Afrotera
Amon & Anis ekološka kozmetika
Bijolada Chocowellness
Biodobro
Društvo Animal Angels
Društvo Hrtji svet
Društvo Lajka
Društvo za osvoboditev živali
Društvo za zaščito živali Kranj
Društvo za zaščito živali Ljubljana
Eco Green Apple
Ekofungi
Ekošara

Food For fife
Fržek
Green Republic
Herbas
I Like Tofu
Kis in kvas
Kucha
Kupujem zdravo
Loščika
Loving Hut Ljubljana Center
Maharaja indijska restavracija
Mikrozelenje Šebenik
Nature’s finest by Nutrisslim
Ognjene dobrote

Okay.si
Okrepčevalnico Ku dobro
Pekarna in slaščičarna Sameja
Presne Torte
Prijatelji životinja
Proalp
Sea Shepherd
Slovensko vegansko društvo
Spar Slovenija
Sunwarrior Slovenija
Taman Organic
Tereza’s Choice
Terrasleep in Ahinsa shoes
Veganika

Veganka
Vege&Dobro
Vegeat
Vegesnek
Vegetarijanska restavracija Radha
Govinda
Zvijezda z linijo Omegol

ORGANIZATOR

