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Ha leváltjuk a húst, a tejtermékeket és a 

tojást növényi alapú élelmiszerekkel, 

az nemcsak egészséges, hanem nagyon ízletes 

is lehet! Itt egy lista a különösen tápláló 

növényi alapú élelmiszerekről:

FEHÉRJE

A fehérjék létfontosságú aminosavakat 

biztosítanak a szervezetünknek, amelyek 

az enzimek, a szövetek, és szervek, valamint 

az immunrendszer építőkövei, és biztosítják, 

hogy keringési rendszerünk el tudja látni 

a funkcióját. Jó ötlet, ha kombináljuk a külön-

böző növényi eredetű fehérjéket az étrendünkben.  

VAS

A vas fontos összetevője a vörösvérsejteknek, 

melyek oxigént szállítanak a szerveinkhez. 

A C-vitamin pedig, amely sok gyümölcsben és 

zöldségben megtalálható, segíti a vas 

felszívódását.

KALCIUM

A kalcium létfontosságú ásványi anyag. 

Alapvető építőanyaga csontjainknak 

és fogainknak, kulcsfontosságú szerepet 

játszik több élettani folyamatban, például 

az idegrendszer és az izmaink működésében. 

CINK

A cink számos élettani folyamatban szerepet 

játszik. Ha nincs elég cink a szervezetünkben, 

az hatással lehet a bőr, a körmök és a haj 

állapotára, az immun- valamint a hormon-

rendszerre, és a termékenységre. A hüvelyesek 

és a teljes kiőrlésű gabonafélék, mint például 

a zab, a szójakészítmények, magvak és diófélék, 

mind tartalmaznak cinket, ezért érdemes 

beépíteni ezeket a mindennapi étrendünkbe. 









A húsfogyasztás egykor számos kultúrában ritkaságnak számított, ma azonban 
teljesen általános dolog. A gyorsan növekvő húsfogyasztás és -termelés következ-
ményei nagyon súlyosak, mind a környezetünkre, mind az egészségünkre nézve. 
Ha meg akarjuk őrizni bolygónkat életre alkalmas állapotban, akkor át kell alakíta-
nunk az étrendünket úgy, hogy főleg növényi alapú élelmiszereket fogyasszunk, a 
húst pedig ismét különlegességnek kezeljük. Szerencsére a növényi alapú ételek 
ízletesek, egészségesek és rendkívül változatosak.

FELFALJUK A FÖLDET
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A globális húsfogyasztás négyszeresére nőtt 
a ‘60-as évek óta. Napjainkban 76 milliárd 
állatot vágunk le évente, azaz tízszer annyi 
haszonállat van a Földön, mint amennyi 

ember. A Föld mezőgazdasági területeinek 
háromnegyedét arra használjuk, hogy 
állatok milliárdjait etessük  – ami 
erdőirtáshoz vezet a világ számos részén.

EGÉSZSÉGTELEN A  FÖLDNEK, EGÉSZSÉGTELEN NEKÜNK

Ennek a rengeteg húsnak az előállítása hatással 
van a klímára. A nagyüzemi állattenyésztés 
hozzájárulása a globális felmelegedéshez annyi, 
mint az összes autóé, kamioné, repülőgépé, 
vonaté és hajóé együttvéve. Az állattenyésztés-
ből származó óriási mennyiségű trágya pedig 
túlságosan sok tápanyagot juttat a földekre, a 
folyókba és tavakba, az óceánokban pedig 
egyre nagyobb kiterjedésű holt zónákat hoz 
létre. Az állatjólét is olyan terület, amelyet a 
nagyüzemi állattartás során rendszeresen 
figyelmen kívül hagynak.

Az emberek is szenvednek a sok hús 
fogyasztásától, és az állati eredetű termékek 
előállításától. Az antibiotikum-rezisztens 
baktériumok kapcsolatba hozhatók az 
állattenyésztésben való túlzott antibioti-
kum-használattal, ami megnehezíti egyes 
fertőzések gyógyítását. Ha sok hús fogyasz-
tunk, az növeli a szív- és érrendszeri megbete-
gedések, és egyes rákos megbetegedések 
kockázatát is.
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Az előrejelzések szerint a globális húsfo-
gyasztás a növekvő kereslet és a gyarapodó 
népesség miatt majdnem duplájára nő 
2050-re. Földünk egyszerűen képtelen lesz 
ezt az igényt kielégíteni. Épp ezért a Green-
peace elkötelezte magát amellett, hogy 
2050-re 50%-kal csökkentenünk kell a 
globális hús- és tejtermékfogyasztásunkat. 
Ez az is jelenti, hogy csökkenteni kell az 
élelmiszer-elosztásban való egyenlőtlensé-
geket. Napjainkban számos gazdagabb 
országban sokkal nagyobb az egy főre eső 
húsfogyasztás, mint a világ szegényebb 
részein, ahol még viszonylag alacsonynak 
mondható. A hústermelés visszafogása 
helyet adna egy zöldebb és állatbarátabb 
mezőgazdaságnak, valamint több erdőnek, 
gazdagabb élővilágnak, és tisztább vizeknek.

A jó hír az, hogy nem kell egyedül küzdenünk 
ezért a célér. Egyre többen vannak tudatá-
ban az étkezés hatásainak, és egyre többen 
akarják csökkenteni az állati eredetű 
termékek mennyiségét étrendjükben. 

Függetlenül attól, hogy vegán, vegetáriánus, 
flexitáriánus vagy mindenevő valaki, minden 
falat számít. Minden étkezésnél dönthetünk 
úgy, hogy növényi alapú ételt eszünk, és 
ezzel teszünk valamit a Földünkért és 
egészségünkért. Ugyanakkor ki is szélesít-
hetjük kulináris horizontunkat – a zöldségek, 
gyümölcsök, magvak, hüvelyesek és gabona-
félék változatossága végtelen. 

Egy kis kísérletezéssel egészen új ízeket és 
ételeket fedezhetünk fel. Légy részese a 
mozgalomnak!

KEVESEBB
HÚS
TÖBB
ÉLET

A nagyüzemi állattenyésztés ugyan-
olyan nagy mértékben járul hozzá a 
globális felmelegedéshez, mint az 
összes autó, kamion, repülőgép, 
vonat és hajó együttvéve.

FEDEZD FEL A NÖVÉNYI ALAPÚ ÉTELEK VILÁGÁT

CSATLAKOZZ TE IS!
LESSISMORE.GREENPEACE.ORG

AZ EGÉSZSÉGES TÁNYÉR
ZÖLDSÉGEK
Minél több, és minél 
változatosabb, 
annál jobb.

GYÜMÖLCSÖK
Egyél sok gyümölcsöt, 
mindenféle fajtából, 
színből és formából!

TELJES KIŐRLÉSŰ GABONÁBÓL 
KÉSZÜLT TERMÉKEK
Fogyassz különböző, teljes 
kiőrlésű gabonából készülő 
termékeket! Korlátozd az erősen 
feldolgozott gabonaféléket (fehér 
liszt, fehér rizs). 

EGÉSZSÉGES FEHÉRJÉK
Válaszd a növényi alapú fehérjéket, mint 
például a hüvelyesek, nagyon kevés állati 
eredetű fehérjével, például tejtermékekkel, 
hallal, hússal kiegészítve, ha kívánod ezeket! 
Kerüld a feldolgozott húskészítményeket!

ITALOK
Igyál vizet vagy 
teát! Mérsékeld a 
tej, a tejes italok, és 
a gyümölcslevek 
fogyasztását! 
Kerüld a cukrozott 
üdítőket! 

ZSIRADÉKOK
Használj természe-
tes olajokat, mint 
például az olívaolaj, 
vagy repceolaj. 
Takarékosan 
adagold a vajat, és 
került a transzzsír-
savakat! 

Maradj aktív!



Hallgass a 
testedre, és 
ne edd túl 
magad!

3 ALAPELV
Az egészséges táplálkozás nehéznek tűnhet, de valójában nagyon 
is egyszerű, és csupán három alapelvvel meghatározható:  

Főzz magadnak amikor csak 
tudsz, és használj friss hozzá-
valókat! Csökkentsd a lehető leg-
kevesebbre az iparilag előállított 
késztermékek mennyiségét. 

Növényi alapú élelmiszerek 
tegyék ki az étrended nagy 
részét! Állati eredetű terméke-
ket csak nagyon keveset, csupán 
kiegészítésként használj!

Hacsak 
lehetséges, 
vásárolj 
szezonális 
termékeket. 
Így elkerülhe-
ted a távoli 
kontinensekről 
származó 
élelmiszereket.

Amikor tudsz, 
vásárolj öko-étele-
ket. Ezeket mű-
trágyák és káros 
növényvédőszerek 
nélkül állítják elő, 
emellett szigorúbb 
állatjóléti szabályok 
vonatkozhatnak 
rájuk. 

Válaszd a helyi termé-
keket, és ha lehetősé-
ged van rá, vásárolj 
közvetlenül a terme-
lőtől. Így a nyereség 
közvetlenül a gazdáé 
lesz, ahelyett hogy 
keresztülmenne 
az élelmiszer áru-
házakon.

Szorítsd a lehető 
legkevesebbre a 
felesleges csoma-
golást azzal, hogy 
piacon vagy a 
gazdaságoknál 
vásárolsz.Vidd a 
saját dobozodat, 
táskáidat és 
zacskóidat. 

OKOS VÁSÁRLÁS
Már azzal is sokat tettél bolygónk és a saját egészségedért, hogy kevesebb 
állati eredetű terméket fogyasztasz. Adunk még néhány tippet, hogy magát a 
bevásárlást is annyira fenntarthatóvá tedd, amennyire csak lehet. 

ZSÍROK 
ÉS SZÉNHIDRÁTOK
A zsíroknak hosszú évek óta (meg nem 
érdemelt) rossz hírük van, de mára 
kezdik felismerni, hogy fontos részét 
képezik az egészséges étrendnek. A 
magas szénhidráttartalmú étrend 
nem ideális, legfeljebb azoknak jó, akik 
minden nap keményen edzenek. 
Csökkentsd a lehető legkevesebbre a 
fehér liszttel és a hozzáadott cukorral 
készülő ételeket az étrendedben!

FEHÉRJÉK
Fogyassz olajos magvakat és a gabonaféléket és/vagy 
hüvelyeseket, hogy fedezni tudd a szervezeted fehérjeszük--
ségletét (pl. csicseriborsót lenmaggal, kukoricát babbal).

Az ajánlott fehérjebevitel 0,6 g/testtömegkilogramm 
naponta. Mivel a növényi fehérjék nehezebben szívódnak 
fel, ezekből több kell, körülbelül 1,4g/testtömegkilogramm-
ra van szükséged minden egyes nap. Számold ki a 
testsúlyodnak megfelelő napi adagot, és nézd meg hogy az 
milyen mennyiségű ételben található meg, így nyugodt 
lehetsz afelől, hogy elegendő fehérjét fogyasztasz.

VAS, CINK ÉS KALCIUM
Egyél vasban és cinkben gazdag ételeket C vitaminnal kombinálva (ami 
megtalálható az erőspaprikában, vagy a citromlében is). A hagyma és a 
fokhagyma is segíti ezeknek a nyomelemeknek a felszívódását. Kerüld a 
kávét és a fekete teát, ha magas cinktartalmú ételt fogyasztasz, vagy 
tarts köztük legalább egyórás szünetet!

A gabonafélékben és az álgabonákban, mint amilyen az amaránt és a 
quinoa, vagy az olajos magvakban található fitinsav ásványianyag-csap-
daként működik. A fitinsav felszívódást gátló hatása azonban gyengíthető 
azzal, ha például egy kenyeret hosszú ideig kelesztenek (fermentálódás 
megy végbe benne), így készülnek a kovászos kenyerek. Az áztatás és 
a csíráztatás is csökkentik az ételekben a fitinsavtartalmat.  

TÁPÉRTÉK ÉS NYOMELEMEK
- NEM BOSZORKÁNYSÁG, 
HANEM TUDOMÁNY


