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Kotlet bezmięsa, sernik bez sera
czyli wegetariański talerz
A Wegetarianizmuzasadnia nie tylkomoralność lub zdrowie. Ta dieta budzi corazwiększą ciekawość
A WPoznaniu przybywa restauracji dlawegetarian. Zmięsa coraz częściej rezygnują całe rodziny

K
to widział wielkie
świniobicie/ i wie jak
zwierzę się wyrywa/
krew co po brzuścu
noża spływa/ pamię-

taćbędziecałeżycie”–pisałEr-
nestBryllwwierszu„Świniobi-
cie”.

„Świniobicie łączysięwna-
szym kraju z narodzinami
i śmiercią/ z chrztem pogrze-
bem/ a nawet pierwszą komu-
nią”–to zkoleisłowalirykuTa-
deusza Różewicza o takim sa-
mymtytule.

Liczbatych,którzyniechcą,
choćby pośrednio, brać udzia-
łuw zabijaniu zwierząt, rośnie
z rokuna rok. Zmięsa, a często
także innych produktów po-
chodzeniazwierzęcego, rezyg-
nująnie tylko celebryci.Wege-
tarianizm coraz częściej staje
się również wyborem staty-
stycznegoKowalskiego.

Bezmięsaodmałego
By przestać jeść mięso, wcale
nie potrzeba tak drastycznego
bodźca, jakuczestnictwowświ-
niobiciu.TomaszowiLisieckie-
mu,reporterowitelewizjiPolsat
News wystarczył sam wiersz
Brylla.–Miałem15lat,gdyprze-
czytałem go po raz pierwszy.
Wyobraziłem sobie, co może
czuć ktoś, kto próbuje ratować
swojeżycie,akogoobdzierasię
zeskóry idzielinożemnaczęś-
ci–mówiLisiecki,któryjużwli-
ceum założył z kolegamimię-
dzyklasowyklubwegetarian.

Wspólniezżyciowąpartner-
ką Alicją, Lisiecki wychowuje
trzyletniegoWiktora. On także
nie jemięsa.

– Uzgodniliśmy, że nie bę-
dziemy podawać dzieckumię-
sa od urodzenia – przyznają
otwarcie.WdomuWiktorjedu-
żo kasz, duszonych i surowych
warzyw, a także ziaren, takich
jakorzechypinii,nerkowcaczy
pestki dyni.

Powydanejwubiegłymro-
ku opinii Ministerstwa Zdro-
wia,któraaprobujedobrzezbi-
lansowaną dietę wegetariań-
ską (np. w wariancie
laktoowowegetarianizmu,do-
puszczającym spożycie prze-
tworówmleka i jaj), otrzymy-
wanie przez dzieci pełnowar-
tościowychposiłkówbezmię-
sa nie jest już problemem
w przedszkolach i szkołach.
Przynajmniej w przypadku
Wiktora,chodzącegodoprzed-
szkola w Skórzewie. Zamiast
słodyczy i barwionych soków,
dziecidostają tamświeżeowo-
ce.

Staranność,anie fastfood
– Intensywny wzrost organi-
zmuwpierwszych latachżycia
cechuje wysokie zapotrzebo-
wanie na dobrze przyswajalne
białko, witaminy czy żelazo.
Trudno wtymwiekuskompo-
nować dziecku prawidłowo
zbilansowaną dietę, a wyklu-
czeniemięsa stajesię dodatko-
wymwyzwaniem–twierdzidr
Magdalena Człapka-Matyasik
z poznańskiej poradni diete-
tycznejNutrivita.

Dietetyczka wskazuje zara-
zem, że wielu wegetarian czę-
stozapomina,żeichdietatonie

tylko wyłączenie mięsa z co-
dziennegojadłospisu, leczrów-
nieżzastąpieniegoproduktami
oprzynajmniejporównywalnej
wartości odżywczej.

–Wegetarianizm nie polega
na jedzeniu zapiekanek i zapi-
janiuichcolą.Będącwegetaria-
ninem,możnadostarczyćorga-
nizmowiwszystkiego, co niez-
będne, jednakwymagatowięk-
szej staranności – zaznacza.

Wychowanie dziecka bez
mięsawmenu,TomaszLisiecki
konsultowałm.in. z krajowym
konsultantemPracowniŻywie-
niawCentrumZdrowiaDziecka.

– Zapewnił mnie, że dieta
bezmięsna u małego dziecka
jest całkowiciebezpiecznapod
warunkiem, że posiłki zapew-
niąodpowiednibilansbiałkaro-
ślinnego i zwierzęcego –mówi.

Wybieram–odpowiadam
Czy decyzja o wychowaniu
dziecka na diecie bezmięsnej
nie stanowi ograniczenia wy-
boru kilkulatka? – Nie uwa-
żam, bym cokolwiek moim
dzieciomograniczał. Skoroza-
bijanie i jedzenie zwierząt jest
czymśznaturyniehumanitar-
nym, to chcąc wychować po-
tomstwowduchuempatii, nie
mamzamiarupromowaćdzia-

łań, które temu przeczą –mó-
wi dr Marian Majchrzycki, fi-
zjoterapeuta i adiunkt naUni-
wersytecieMedycznymwPo-
znaniu,ojciecpółtorarocznych
bliźniaków Maliny i Lucjana,
oraz trzytygodniowej Florki.

W podobnym tonie wypo-
wiada się Tomasz Lisiecki:

– Dokonałem za Wiktora
wyboru,alenieuważambybył
to wybór drastycznie inny
od tego, gdy wielu rodziców
chrzci swoje dzieci. Skoro to ja
dokonałem wyboru za kogoś
innego, to i ja ponoszę za ten
wybórpełnąodpowiedzialność
–tłumaczydziennikarz izazna-
cza,żenabieżąco interesujesię
tym, co jada jego syn, przeglą-
dapublikacjenaukoweistrony
z przepisami, takie jak
www.wegemaluch.pl. Rozmo-
węzpotomkiemotym,dlacze-
go w domu nie je się mięsa,
Lisiecki ma jednak jeszcze
przed sobą.

– Nie dzielę ludzi na lep-
szych igorszychzpowodudie-
ty.NigdyniepowiemWiktoro-
wi, żeniejedzeniemięsa czyni
go kimś wyjątkowym. Cieszy
mnie jednak to, żewodróżnie-
niuoddzieci jedzącychmięso,
mój syn zna smaki wielu wa-
rzyw, które większość

„wszystkożernych” jada spo-
radycznie, o ile w ogóle.

Małgorzata Madej, diete-
tyczkamówi jednak, że żadne
warzywanie zastąpiąmięsa.

–Mięsotoaminokwasyegzo-
genne, któremuszą być dostar-
czonedoorganizmuzpożywie-
niem, bo organizm sam ich nie
wyprodukuje– tłumaczy.–Dzie-
ciwfaziewzrostupowinnywięc
jeśćmięso.Niemabadań, które
bypokazały,żerezygnacjazmię-
sa jest całkowicie bezpieczna. –
To moim zdaniem dość ryzy-
kownezestronyrodziców,choć
znam takich, którzy sumiennie
bilansująbezmięsnądietę.

Wegetarianizmzadomem
Nietrudno praktykowaćwege-
tarianizmwewłasnychczterech
kątach. W przypadku wyjaz-
dówzagranicębywajużróżnie.

TomaszLisieckiwspomina,
że gdy jako reporter wysłany
został na Bliski Wschód, nie
miał innegowyboru, niż chwi-
lowozawiesić stałą dietę.

–Kupnobaranaczykurcza-
kanaokolicznymtargubyłopa-
radoksalnie najbezpieczniej-
szymwyborem–mówi.

Przyznaje,żem.in.zasprawą
tamtego„stanuwyższejkoniecz-
ności”, nie określa się już jako

wegetarianin.Dziśmówiosobie,
żepoprostunie jemięsa.

Dr Marian Majchrzycki,
przezwiele latweganin(oprócz
mięsa nie jada także jaj ani na-
biału czy miodu), nabiał jada
głównienawyjazdachsłużbo-
wych. Nie musi jednak iść
nawiększe kompromisy. – Ży-
jemy w Europie XXI wieku
imożemybezprzeszkódprze-
żyć nie jedząc mięsa. Być mo-
że, gdybymmieszkał naGren-
landii, patrzyłbym na to nieco
inaczej, ale żyję tu, w Polsce
i mięso nie jest mi do życia
niezbędne – twierdzi.

Problememnie są także ro-
dzinne wyjścia na grilla.
Na ruszcie, zamiast „normal-
nej”, zawsze można położyć
kiełbasę czy sznycel z soi.

– Rośliny strączkowe takie
jaksojaczywszelkiegorodzaju
fasole, mogą konkurować
z mięsem pod względem za-
wartości białka i niezbędnych
pierwiastków, i są polecane
na dietach wegetariańskich.
Jednak by uzyskać porówny-
walną strawność białka, naj-
częściej należy umiejętnie łą-
czyć składniki – tłumaczy dr
Człapka-Matyasik.

Terazetycznejedzenie
–Weganizmbyłdlamnieetycz-
nymwyborem i konsekwencją
wegetarianizmu. Zakłada-
jącwłasną restaurację, nie wy-
obrażałem sobie, by serwowa-
no w niej dania inne niż
wegańskie – mówi Wojtek
Berczyński,założycielKwadra-
tu,pierwszejwegańskiejknajp-
kiwPoznaniu.W lokalu blisko
StaregoRynkuzjemypożywne
zupy, dania obiadowe, a także
domoweciasta, takie jaksernik
z tofu czy brownie. Wszystko
bezskładnikówodzwierzęcych.

Poznańrozbudowujeofertę
kulinarnądlawegetarian.Prócz
Kwadratu i sieci barów Green
Way, można np. zasmakować
w bezmięsnych burgerach
w Mixturze (Pasaż Apollo),
a poza ścisłym centrum –
wwegańskiejrestauracjiWypas
na Jeżycach. Czy niejedzenie
mięsa jestmodne?

–Rośnieświadomośćludzinate-
mattego,coijakjedzą.Dbamy,by
naszemenubyłoodpowiedniozbi-
lansowane,aleioto,byatrakcyjnie
wyglądałonatalerzu–mówijedna
z założycielek Wypasu, Hanna
Kozubal.Drzwirestauracjisąotwar-
te dlawszystkich.a

WSPÓŁPRACAMADA

CyprianŁakomy
c.lakomy@glos.com

Stylżycia

Wegetarianizm to
nie tylko rezygnacja

zmięsa, ale
również jego
zastępowanie

b Jedna z poznańskich restauracji wegetariańskich. Pełnoziarnistemakarony zwarzywami, pożywne zupy,wegańskie ciasta czy
wkońcumodnewegetariańskie burgery – to zaledwie niewielka część bezmięsnej oferty kulinarnej stolicyWielkopolski
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