
Jeœli macie Pañstwo k³opoty z porozumieniem siê z wymagaj¹cym klientem lub poszukujecie informacji na temat przepisów i produktów wegetariañskich, chêtnie udzielimy pomocy

                                       (22) 828-43-29 pl/eng. Dla lepszego zrozumienia dlaczego wiele osób decyduje siê na wegetarianizm/weganizm oraz usatysfakcjonowania swoich klientów zapraszamy na stronê 

www.zostanwege.pl 

Wegeraider Wegeraider 
czyli instrukcja postêpowania z wegetarianinem 

i weganinem w barze, restauracji i hotelu 

           ¯ADNEGO MIÊSA I JEGO PRZETWORÓW na przyk³ad: 

wo³owego                wieprzowego                drobiowego        

ryb            baraniny         królików            owoców morza         

ani pochodnych takich jak: wêdliny, ¿elatyna, podpuszczka 

naturalna, kawior, zupa gotowana na miêsie lub kostkach 

roso³owych (chyba, ¿e s¹ w 100% roœlinne), smalcu, skwarek, etc.

za to czêsto przepadaj¹ za daniami zawieraj¹cymi
tofu, seitan, tempeh, ry¿, makaron, kasza, warzywa, owoce, mleko/jogurt i œmietany roœlinne jak np. sojowe,

ry¿owe, migda³owe, kokosowe; warzywa str¹czkowe: fasola, ciecierzyca, soczewica; kawa z mlekiem sojowym; 
placki, naleœniki, pierogi, sa³atki, surówki, etc.

wegetarianie i weganie wegetarianie i weganie 

Wegetarianom i weganom nie warto proponowaæ wizyt i wycieczek do miejsc, w których s¹ przetrzymywane zwierzêta (chyba, ¿e maj¹ charakter schroniska lub azylu dla dzikich zwierz¹t): 

cyrków                 ogrodów zoologicznych             delfinariów                  wêdkowania                i oczywiœcie polowañ                oraz ogl¹dania trofeów z nich pochodz¹cych jak rogi, futra czy skóry 

Fundacja Miêdzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierz¹t - Viva!

ul. Kopernika 6/8, 00-367 Warszawa, tel.: (22) 828 43 29; fax.: (22) 584 91 89

www.viva.org.pl      biuro@viva.org.pl

 

Jeœli maj¹ Pañstwo 

dodatkowe pytania 

lub sugestie, zachêcamy 

do kontaktu.

kiedy klient mówi:

to znaczy, ¿e nie je:
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 “I`m vegetarian, I don`t eat  meat”  

 Ich bin egetarier,“ V
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“I`m  vegan, I dont eat  meat, 
              dairy and eggs”

.

“ Ich bin Veganer, ich esse kein Fleisch, 
                      Eier, Milch oder Käse”

¯ADNEGO MIÊSA I JEGO PRZETWORÓW - TAK JAK WEGETARIANIN, 

oraz ¯ADNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZÊCEGO 

i ich pochodnych/przetworów takich jak: 

jaja                      mleko,               jogurt,                  ser             

kefir                    ser ¿ó³ty                     miód                  

œmietana,                majonez                  mas³o, serwatka

KEFIR

Ë

jogurt

vv Dla wygody Pañstwa klientów zachêcamy do wprowadzania w menu dañ, które wystêpuj¹ lub na ¿yczenie mog¹ wyst¹piæ

 w wersji wegetariañskiej lub wegañskiej i oznaczania ich w karcie na przyk³ad liter¹ W/V.
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Wegetarianie i weganie rezygnuj¹ z jedzenia miêsa lub nabia³u ze wzglêdów etycznych, ekologicznych lub zdrowotnych. Czêœæ osób wybieraj¹cych te diety jest uczulona na produkty pochodzenia

zwierzêcego lub nie je miêsa/nabia³u od dawna i jego spo¿ycie mo¿e spowodowaæ powa¿ny dyskomfort               b¹dŸ zatrucie pokarmowe          

Dlatego warto upewniæ siê, by w zamawianym daniu nie pojawi³y siê niepo¿¹dane sk³adniki. Populacjê wegetarian szacuje siê w Polsce na oko³o 400.000 osób, a na przyk³ad w Anglii na 5 mln.

Posiadamy równie¿ w ofercie wegetariañskie i wegañskie ksi¹¿ki kucharskie.Posiadamy równie¿ w ofercie wegetariañskie i wegañskie ksi¹¿ki kucharskie.

www.zostanwege.pl 

www.sklepik.viva.org.pl 
By umiliæ czas Pañstwa klientów wegetarian i wegan proponujemy prenumeratê lub kupno pojedynczych numerów jednego z wegetariañskich czasopism Vege lub e!Stilo na stronie


