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Vad roligt att du är intresserad av 
vego! En vegovåg sveper över Sverige, 
stora matkedjor och matbutiker har 
hakat på med vegovänliga produk-
ter att erbjuda en snabbt växande 
målgrupp. Det handlar inte bara 
om alternativ till kött utan även till 
mejeriprodukter. Numera finns ett 
stort utbud av växtdrycker, flera olika 
sorters glass, vegansk ost och till och 
med vegetabilisk kvarg! Sojadrycken i 
caféer har fått sällskap av havredryck 
och ofta även nötdrycker. Så om det 
känns som att du traskar på i gamla 
tråkiga matvanor kan det vara dags 
att testa det nya vegoköket! 

Det finns många anledningar till att 
välja vego, som de ständigt återkom-
mande bilderna och beskrivningarna 
av hur djuren behandlas inom livs-
medelsindustrin. Det är inte alltid vi 
tänker på att köttbiten faktiskt kom-

Du äter antagligen redan en hel del 
vego utan att tänka på det. Mycket 
av det du lägger på tallriken idag är 
förmodligen veganskt – förutom alla 
grönsaker och rotfrukter också till 
exempel pastasåser, falafel, grönsaks-
wok, bönsalsa med mera. Börja med 
att titta lite extra noga i grönsaksdis-
ken eller i den vegetariska delen av 
frys- och mejeridisken nästa gång du 
handlar. Du hittar garanterat något 
nytt du inte har provat. Vill du så kan 
du äta ungefär samma mat som tidi-
gare. Byt ut köttbiten mot vegokött på 
torsdag, släng i sojastrimlor istället 
för kycklingbitar i woken på fredag 
och gör svampsåsen på havregrädde 
istället för kogrädde på söndag.  
Har du testat rotfruktsgratäng och  
linssoppa och inte tyckt om det? Testa 
sojakorv och tzaykött istället. Det 
finns mycket att välja på!

mer från någon som en gång levde, 
någon som har haft en mamma en 
kort stund och förhoppningsvis haft 
lite halm att ligga på. Men idag har 
människor blivit mer medvetna om 
djurs värde och fler och fler tycker att 
det känns fel att äta djur och produk-
ter från djur. 

Vi vet också idag att köttproduktio-
nen belastar både miljön och vår hälsa 
och att maten räcker till fler om vi äter 
grödorna själva istället för att ta om-
vägen via djuren. Vegetabilisk mat gör 
av med både mindre vatten och energi. 

Vego är bra gentemot djuren, våra 
medmänniskor och för miljön. Om  
du har haft svårt att komma igång 
med vego så hoppas vi kunna inspi-
rera dig med detta häfte. Följ med oss 
till Vegoland och lycka till i köket!

I frysdisken finns korvar, bollar, filéer, 
burgare och veganska kycklingbitar. 
I kyldisken finner du havregrädde, 
vegansk crème fraiche och mjölkfritt 
margarin. På bönhyllan hittar du 
många olika sorters bönor, både tor-
kade och konserverade. Sätt upp som 
mål att prova en ny grönsak eller ny 
produkt varje vecka. Gör det ihop med 
en kompis och jämför. Äter du något 
du gillar – bjud en vän nästa gång. 
Lagar du något du inte gillar – prova 
något annat. Tänk på att äta varierat 
och använd många olika råvaror, det 
blir både roligare och godare. 

Mycket av den veganska maten,  
exempelvis tofu, kan upplevas som 
nytt i Sverige men har funnits i Asien 
under århundraden. Och visste du  
att det odlades bönor i Peru redan för  
8 000 år sedan?

Häng med!
Foto: Francesca Vilches 

Foto: Gabriel Panaiet
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vill säga inget kött, animalisk mjölk, 
ost, honung eller andra animaliska 
produkter. Många veganer utesluter 
alla former av animalier också när det 
till exempel kommer till kläder och 
hygienprodukter. 

Historiskt har vi kunnat se spår av 
människor som valde att leva på  
enbart vegetabilisk föda redan för  
2 000 år sedan. Begreppet vegan  
började användas av britten Donald 
Watson år 1944 och 1976 bildades 
den första veganföreningen i Sverige.

Idag används dessa  
begrepp
En vegan
väljer mat från växtriket och äter  
inte kött, fågel, fisk, ägg, mejeriproduk-
ter eller andra animaliska produkter.

En vegetarian
har för många blivit ett paraplybe-
grepp som syftar på lakto-ovo, 
lakto- eller ovo-vegetarianer. Enligt 
Livsmedelsverket är en vegetarisk 
produkt detsamma som vegansk, 
alltså fri från animaliskt innehåll.

En lakto-vegetarian
äter inte kött, fågel, fisk eller ägg.  
Däremot mejeriprodukter. ”Lakto” 
kommer från latinets ”lac” som  
betyder mjölk.

En lakto-ovo-vegetarian
äter inte kött, fågel eller fisk, däremot
ägg och mejeriprodukter. Ordet ”ovo”
betyder ägg.

”Efter all information  
jag tog del av om hur 
dåligt djur behandlas så 
kunde jag inte fortsätta att 
äta kött.”

Skådespelaren Liam Hemsworth  
i oktober 2015

Vad är egentligen en vegan? ”Jag har ätit ekologiskt  
sedan jag var liten och all-
tid ätit lite kött men idag är 
min första dag som 100 % 
vegan!!!! En härlig dag.”

Artisten Ariana Grande  
skriver till sina 20 miljoner följare  

på Twitter den 5 maj 2014

”Vi borde skära ner vår 
köttkonsumtion för att 
hjälpa till att stoppa  
klimatförändringen.  
Starta med en köttfri dag  
i veckan och minska  
därifrån.”

Rajendra Pachauri,  
chef för FN:s klimatpanel (IPCC)  
som fick Nobels fredspris 2007

”Om den vegetariska 
kosten är väl sammansatt, 
innehåller berikade  
produkter och ger tillräck-
ligt med energi kan även 
barn äta helt vegetarisk 
mat – veganmat.”

Livsmedelsverket 2016

”Köttkonsumtionen är  
en av vår tids stora  
klimatutmaningar,  
därför är det viktigt för 
oss att kunna erbjuda 
riktigt goda och klimat-
smarta alternativ.”

Hamburgerkedjan Max i ett  
pressmeddelande den 7 december 2015 

när de femdubblade det gröna  
utbudet på menyn

”Det spelar ingen roll  
om man försöker döda 
dem eller stänger in dem 
på ett snällt sätt, det är 
fortfarande inte något som 
djuret själv skulle vilja.”

Den tidigare grisbonden  
Gustaf Söderfeldt intervjuas i  

tidningen Metro den 28 juni 2015

Det finns ingen entydig eller lagstif-
tad definition av begreppet vegan. En 
del menar på att det är en livsstil och 
andra att det är en kosthållning. När 
det kommer till kosten så äter inte 
veganer någonting från djurriket. Det 

Tysken Patrik Baboumian är inte bara 
en av världens starkaste människor, 
han är också vegan.
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Var snäll mot jorden
Välj ekologiska och rättvisemärkta råvaror 
och gärna efter säsong. 

Prenumerera mera
I skrivande stund finns det två helvegeta-
riska mattidningar fullmatade med recept 
och vegansk inspiration att prenumerera på. 
Matmagasinet Vego var först ut på markna-
den och snart därefter kom också tidningen 
Vegourmet ut. Djurens Rätt har också ett 
digitalt vegonyhetsbrev som du kan  
prenumerera på via vegokoll.se

Svårt att hitta?
Tycker du att det är svårt att hitta veganska 
produkter? Vi hjälper dig! På Vegokoll.se  
tipsar vi om djurvänliga produkter och före-
tag. Med appen Vegokoll kan du kontrollera 
om en produkt är vegansk eller inte.

Fikatips
Beställ en sojalatte nästa gång du är ute och 
fikar. Många caféer erbjuder numera soja-  
eller havremjölk i kaffet. 

Laga vego
I detta häfte tipsar vi om några av våra 
favoritrecept, många fler hittar du i alla de 
vegokokböcker som finns på marknaden.  
Vi säljer en del av dem i vår shop:  
shop.djurensratt.se. Där hittar du bland 
annat Djurens Rätts bästa recept, vår egen 
vegokokbok.

Få Vegokoll
Vegokoll.se är Djurens Rätts stora vegoportal 
och blogg med recept, tips och uppdateringar 
om det nyaste i vegoväg.

4 portioner

ner tomatbitarna, buljongen och grädden i 
pannan. Låt såsen koka ihop och smaksätt 
den sedan med kryddorna. Servera med 
pasta och gärna en grön- eller bönsallad. 

Pasta med broccoli och 
soltorkade tomater

Bruschetta med pebre
4-6 portioner 

1 finhackad gul lök
4 (cirka 300 g) tomater hackade i små kuber
1 kruka koriander
2 finhackade klyftor vitlök
½ msk vinäger
1 msk citronjuice

2 msk rapsolja
1 baguette
1/2 dl olivolja
Salt efter smak
1 dl riven vegansk parmesan

Ansa och hacka koriandern. Pressa en klyfta 
vitlök och blanda med olivoljan. Blanda 
ihop löken, koriandern och tomaterna med 
vinägern, citronjuicen och rapsoljan. Salta 
efter smak och låt salsan dra medan du 
förbereder brödet. Skiva brödet i två cm 
tjocka skivor. Rosta brödet och pensla på 
olivoljan. Ha salsan på brödet, toppa med 
riven vegansk parmesan. Tips! Gillar du sting 
i maten? Tillsätt röd chili i salsan. 

250 g färsk broccoli
1 röd lök
8 st soltorkade tomater i olja
en liten bit grönsaksbuljongtärning
3 dl soja- eller havregrädde
½ msk torkad basilika
salt
svartpeppar
olja till stekning

Dela broccolin i mindre buketter. Om stam-
men ser fin ut skär även den i små tärningar. 
Koka broccolin i lättsaltat vatten ett par 
minuter eller fräs den i olja i en stekpanna 
på medelvärme under lock tills den mjuknat 
något. Skär under tiden rödlöken i skivor 
och fräs dem lite hastigt. Låt oljan rinna av 
tomaterna och dela dem i mindre bitar. Rör 

Marie Idsund-Larsson, 
ultralöpare och vegan, 
ger ett exempel på en 
matdag:

Frukost 
Gröt, linfrön, egna flingor eller müsli-
blandningar, ibland med sojamjölk.

Lunch 
Ofta rotfruktsgrytor, det är smidigt på 
jobbet. Ibland med egengjorda biffar 
på linser eller sojaprotein.

Middag
Går enkla vägar, pasta med tomatsås 
eller halvfabrikat av typ veganfärser. 
Gärna egenbakat bröd.

Mellanmål
Mycket frukt. Tar tillskott av B12.
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Vegansk Bolognese
4 portioner

1 stor gul lök
300 g vegansk färs 
1 burk (400 g) krossade tomater med vitlök
1 grönsaksbuljongtärning
1 dl vatten
1 tsk timjan
1 tsk basilika
½ tsk salt
peppar

Vildgryta
4 portioner

2½ dl sojabitar
200 g svamp
½ dl koncentrerad vinbärssaft
1 dl vatten
2½ dl havre- eller sojagrädde
1 tärning grönsaksbuljong
5 krossade enbär
1 tsk timjan
1 msk soja
ev. maizena
gärna färsk timjan till garnering

Förväll sojabitarna enligt anvisningar på 
förpackningen. Dela svampen i mindre bitar, 
om du använder champinjoner – gärna i 
klyftor. Om du använder torkad svamp så 

Tips: Lagar du grytan på hösten så använd 
gärna trattkantareller eller trumpetsvamp. 
Kanske har du egenplockad och torkad 
svamp i skåpet?

lägg den i blöt enligt anvisningar på förpack-
ningen. Fräs sedan sojabitarna och svampen. 
Tillsätt övriga ingredienser. Låt detta puttra 
i ca 10 minuter, vispa i lite maizena om du 
tycker grytan blir för tunn. Smaka av och 
servera med kokt potatis, gelé och grön-
sallad. Garnera gärna med kvistar av färsk 
timjan.

Sötpotatispuré med 
rotfrukter, tzayspett 
och grön sparris
4 portioner

2 sötpotatisar
1 morot
1 potatis
1 liten bit kålrot
1 palsternacka
olivolja
salt
svartpeppar
12 tzayspett
400 g grön sparris, färsk eller fryst
1 rödlök
½ dl hackad persilja

Vinägrett
3 msk olja
2 msk vit balsamvinäger
1 vitlöksklyfta, riven eller fi nhackad
1 tsk farinsocker
1 krm salt
2½ krm grovmald svartpeppar

Puré: Sätt ugnen på 225 grader. Skölj söt-
potatisarna och dela dem sedan i två delar. 
Lägg sötpotatishalvorna på en plåt och baka 
dem i ugnen i 40-50 minuter eller tills de är 
mjuka. Skala rotsakerna och skär dem i stora 
bitar. Koka dem mjuka i lättsaltat vatten. När 
sötpotatisen är färdig gröper du ur köttet och 
blandar det med de kokta rotsakerna. Mixa 
allt till en slät puré. Rör i lite olivolja till lagom 
konsistens och smaka sedan av med salt och 
nymalen peppar.

Värm tzayspetten i ugnen. Pensla dem gärna 
med lite olja eller grillmarinad innan.

Sparrisen: Om du använder färsk sparris 
skär av ca 1 cm längst ner så att den trådiga 
delen försvinner. Koka sparrisen i lättsaltat 
vatten ca 4 minuter beroende på tjocklek. 
Om du använder fryst så doppa sparrisen 
i kokande lättsaltat vatten någon minut. 
Häll av vattnet och lägg upp sparrisen på 
ett fat. Finhacka löken, strö den och persiljan 
över sparrisen. Vispa ihop samtliga ingre-
dienser till vinägretten och häll den över 
sparrisen. 

Lägg upp sötpotatispurén lite snyggt på 
tallrikar tillsammans med tzayspetten,
sparrisen och en sallad. 

Skala och hacka löken. Fräs lök och färs 
under omrörning. Tillsätt tomater, buljong-
tärning, vatten och kryddor. Låt puttra under 
lock på svag värme i ca 10 minuter. Smaka av 
med salt och peppar. Servera med spaghetti 
och grönsallad.

Servera gärna med en snygg sallad till 
exempel babyspenat, ruccola, körsbärs-
tomater och rostade pumpakärnor.
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Tacopaj 
4 personer

Pajdeg  
2 dl vetemjöl
100 g mjölkfritt margarin  
2 msk vatten  

Fyllning
1 gul lök
300 g vegansk färs 
olja eller mjölkfritt margarin 
till stekning
1 påse taco kryddmix
1–2 dl vatten
1½ msk jalapeño, hackad
225 g vegansk crème fraîche 
3 tomater

Börja med pajdegen. Blanda mjöl och mar-
garin till en grynig massa. Tillsätt vatten och 
arbeta snabbt ihop degen. Låt vila kallt en 
stund. Tryck ut degen i en smord pajform. 
Förgrädda pajskalet i 225 grader i ca 10 min.

Hacka löken och bryn den i margarin eller 
olja. Tillsätt färsen och fräs en stund. Rör 
ner kryddmix och vatten. Låt sjuda på svag 
värme ett par minuter. Rör om då och då. 

Morotsmuffins 
10 st

¾ dl sojagrädde
2 dl socker
½ dl olja
3 dl rivna morötter
2 dl vetemjöl
½ tsk salt
1 tsk bakpulver
1 tsk vaniljsocker
1½ tsk kanel

Glasyr
50 g vegansk färskost 
30 g mjölkfritt margarin
2 dl florsocker
½ tsk vaniljsocker

kokosfl ingor

Vispa ihop grädden med sockret. Tillsätt 
de övriga ingredienserna, rör om försiktigt. 
Häll smeten i muffi nsformar. Grädda i 
200 grader i 15 minuter. Rör ihop ingredien-
serna till glasyren och bred detta 

Fyllning
250 g mörk choklad
1¼ dl havregrädde
1 tsk vaniljsocker
2 msk starkt kaffe

Limemarinerade hallon
100 g hallon
1 lime, saft och rivet skal
1 msk råsocker

Smält margarinet och krossa digestivekexen. 
Blanda ingredienserna väl och tryck ut 
degen i en rund form med avtagbara kanter, 
ca 24 cm i diameter. Grädda pajskalet i 200 
grader mitt i ugnen 8-10 minuter. Koka upp 
grädden i en kastrull och tillsätt chokladen, 
vaniljsockret och kaffet och rör tills chokla-
den har smält. Häll smeten i pajskalet och 
ställ in i kylen för att stelna några timmar. 
Blanda sedan ihop limesaft, rivet limeskal 
och råsocker och tillsätt hallon (låt gärna 
detta stå ett par timmar). Servera hallonen till 
chokladpajen.Botten

12 digestivekex
75 g mjölkfritt margarin

ovanpå kakorna när de svalnat. Strö över 
kokosfl ingor.

Tillsätt jalapeños. Lägg färsfyllningen i 
pajskalet och bred över crème fraîche. Skiva 
tomaterna och fördela dem ovanpå. Grädda 
pajen i 225 grader i 10-15 min. Servera med 
grönsallad.

För fler recept besök: 
vegokoll.se/recept

Foto: Marit Mossbäck

Chokladtryffelpaj med 
limemarinerade hallon
9 portioner
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Det blir allt vanligare med vegomat 
på restauranger. I många städer runt 
om i världen finns veganska restau-
ranger. Ibland kan kockar laga väldigt 
bra vegomat även om inte vegorätter 
finns med på menyn. 

Hittar du ett ställe du vill äta på, gå 
inte därifrån om vegomat saknas på 
menyn utan gå in och fråga först. 
Många restauranger kan vegoanpassa 
befintliga rätter – eller skapa något 
helt nytt! Kan de inte göra något 
speciellt till dig brukar det gå bra att 
kombinera ihop flera spännande och 
goda tillbehör från de övriga rätterna. 

Din egen hälsa kan också påverkas 
positivt om du väljer att äta en varierad 
kost baserad på vegetabilier.1 Forsk-
ning visar att veganer och vegetarianer 
i mindre utsträckning drabbas av över-
vikt och fetma, typ 2-diabetes2, högt 
blodtryck samt hjärt- och kärlsjukdo-
mar.3,9 En kost rik på vegetabilier har 
visat sig skydda mot flera cancerformer 
samtidigt som kött ökar risken att 
drabbas av cancer.4-6 Vegetarianernas 
livslängd är dessutom några år längre 
än den genomsnittlige blandkostarens.7

En vegansk kost kan även vara för-
delaktig för den som behöver gå ner 
i vikt.8 Jämfört med andra populära 
dieter är den ett betydligt bättre  
alternativ för djuren och miljön.  
Läs mer om det på kommande sidor.

Det bästa tipset är att äta varierat och 
lite av varje. Ersätt kött och fisk med 

Källor
1. Katcher, H.I. et al. (2010) Annals of Nutrition and 

Metabolism 56:245–252.

2. Tonstad, S. et al. (2009) Diabetes Care 32:791–796.

3. Rizzo, N.S. (2011) Diabetes Care 34:1225–1227.

4. World Cancer Research Fund/American Institute for 
Cancer Research (2007) Food nutrition, physical  
activity, and the prevention of cancer: a global  
perspective. Washington DC. 

5. Sinha, R. et al. (2009) American Journal of Epide-
miology 170: 1165–1177.

6. Daniel et al. (2012) American Journal of Clinical 
Nutrition 95:155–162.

7. Singh, P.N. et al. (2003) American Journal of Clinical 
Nutrition 78: 526S–532S Suppl. S.

8.  Turner-McGrievy, G.M. et al. (2007) Obesity  
15:2276-81.

9. Orlich, M.J. et al. (2013) Vegetarian dietary patterns 
and mortality in Adventist Health Study 2. JAMA 
Internal Medicine 173 (13): 1230–8.

tofu, bönor, linser eller sojakött och 
komjölken med soja- och havremjölk. 
Det är viktigt med mycket grönsaker 
och baljväxter. Det bör alla äta mer av, 
det är de flesta överens om. 

Foto: Francesca Vilches 

Tips för att uppmuntra 
krögare att servera  
veganskt:

Om ni ska boka bord, ring i förväg  
och fråga efter veganska alternativ. 

Skriv öppna inlägg på deras  
Facebooksida och fråga efter vegan-
ska alternativ, be gärna folk i vego-
grupper att gå in och gilla inlägget! 

Skicka iväg ett mail eller ett Facebook-
meddelande till restaurangen med 
konkreta önskemål. Nämn gärna att 
många stora kedjor som O’Learys, Max 
och Texas Longhorn redan erbjuder 
veganska alternativ och fått mycket 
positiv respons! 

På sajten veganistan.se hittar du enkelt 
och lätt vegovänliga restauranger i din 
närhet. Om du reser i stora världen så 
är happycow.org en bra guide.
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Barn kan självklart också vara 
veganer. Precis som när det gäller 
blandkost behövs kunskap för att ge 
barn en näringsmässigt fullvärdig 
kost, men det är inte svårt att skaffa 
sig. Det fi nns fl era undersökningar 
som visar att en väl sammansatt 
vegansk kost ger tillräckligt med 
näring för såväl spädbarn, småbarn 
och ungdomar.1 En nyttig kosthåll-
ning i barndomen bereder också väg 
för en framtida god hälsa.

En mycket bra bok är Grön mat för 
gravida och barnfamiljer av nutritio-
nisterna Åsa Strindlund och Elisabeth 
Kylberg (Gothia Fortbildning). Skaffa 
den om du väntar barn eller har små 
barn som äter vegetariskt eller 
veganskt. Där finns många bra tips, 
näringslära och recept. 

Protein
Baljväxter (bönor, linser, kikärtor, övriga 
ärtor), sojaprotein (t ex sojakött och tofu), 
nötter och frön, säd, bröd, potatis.

Järn
Gröna bladgrönsaker (t ex nässlor, persilja, 
grönkål, spenat), gröna ärtor, baljväxter, 
vete kli, vetegroddar, sesamfrön,linfrön, 
nötter, torkad frukt, fullkornsprodukter och 
övriga spannmålsprodukter (t ex müsli, gröt).

Kalcium
Berikade produkter (t ex sojamjölk), sesamfrön, 
tahini, nässlor, grönkål, vattenkrasse, gröna 
bladgrönsaker, baljväxter, mandel och andra 
nötter, tofu, nypon, palsternacka, broccoli.

Zink
Vetegroddar, vetekli, fullkornsbröd, övriga 
spannmålsprodukter (t ex müsli, gröt) balj-
växter, nötter, frön, alger.

Lär dig mer

”Kinastudien, den mest omfattande 
näringsstudien någonsin med 
uppseendeväckande resultat för 
viktminskning och långsiktig hälsa”
T Colin Campbell, Thomas M 
Campbell (Soulfoods Publishing, 2015)

”Grön mat för gravida och barn-
familjer” Åsa Strindlund, Elisabeth 
Kylberg (Gothia Fortbildning, 2016) 

Physicians Committee for Responsible 
Medicine: www.pcrm.org

Läkare för Framtiden:
www.lakareforframtiden.se

Vitamin D
Solljus på huden, berikade produkter 
(t.ex. havremjölk, margarin).

Vitamin B12
Viktigt för veganer! Kosttillskott från 
Apoteket eller hälsokostbutik. Spirulina 
och övriga alger är inte en tillförlitlig 
källa. I Sverige har vi ännu inte tillräckligt 
med berikade produkter i förhållande 
till behovet.

Omega 3-fett
Linfröolja, linfrön, rapsolja, valnötter, 
valnötsolja, vetegroddar eller algolja.

Selen
Paranötter, alger, baljväxter, nötter, frön.

Jod
Berikat salt, alger.

Foto: Gunnar Fernlund

Källor
1.  Messina, V. & Mangels, A.R. (2001) Journal of 

The American Dietetic Association 101: 661–669.
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Djurvänliga appar

Djurvänligt Vegokoll

Korna, tjurarna och kalvarna
För att korna ska producera mjölk 
måste de regelbundet föda kalvar. Det 
vanligaste är att kalven tas från kon 
direkt eller någon dag efter födseln. 
Både kon och kalven stressas av sepa-
rationen1 och att inte få vara tillsam-
mans gör att de inte får utlopp för 
sina naturliga beteenden.2 

En tredjedel av korna i mjölkindustrin 
i Sverige står bundna under större 
delen av året.3 I genomsnitt får en ko 
i mjölkindustrin leva i fem år innan 
hon anses uttjänt och slaktas. Hälften 
av kalvarna som föds är hanar och 
eftersom de inte producerar någon 
mjölk dödas de för att bli kött. Det 
går inte att skilja mjölk- och kött-
industrin från varandra eftersom 
större delen av allt nötkött som säljs 
i Sverige kommer från mjölkkor och 
deras kalvar.4

Appen Djurvänligt är till för dig 
som vill leva djurvänlig och som vill 
ha tips på djurvänliga märken och 
företag. Bara att klicka dig fram på 
telefonen och kolla vad du kan välja 
emellan! Appen uppdateras kontinuer-
ligt med nya företag och märken som 
fattat djurvänliga beslut. Här hittar 
du våra listor med företag som inte 
säljer päls eller testar sina produkter 
på djur.

Appen Vegokoll är Djurens Rätts app 
där du kan scanna EAN-koden på en 
produkt och på ett enkelt sätt få reda 
på om den är vegansk eller inte. Du 
kan också själv lägga in nya produk-
ter i appen. Ditt självklara val när du 
handlar veganskt i mataffären!

Sök på Djurvänligt, Vegokoll eller 
Djurens Rätt så hittar du våra appar i 
App Store och Google Play.

Hönorna och tupparna 
Det finns drygt 7 miljoner hönor i ägg-
industrin i Sverige. Ungefär en femtedel 
av dem hålls i burar.6 I burarna trängs 
8-10 hönor på en yta som motsvarar 
ett A4-papper per höna. Av de hönor 
som inte hålls i burar hålls de flesta in-
omhus i grupper med tusentals hönor. 
I en naturlig flock är det sällan fler än 
20 individer. I de enorma grupperna 
i industrin har hönorna ingen möjlig-
het att upprätthålla normala sociala 
relationer7 och i burarna kan hönorna 
inte ens sträcka på vingarna.2

Av alla kycklingar som kläcks i äggin-
dustrin är hälften tuppar. Eftersom de 
inte lägger ägg dödas de direkt. Hö-
norna dödas när de inte längre anses 
lönsamma, vid ungefär 1,5 års ålder. 
De transporteras då till ett slakteri, 
eller så fylls deras stall med koldioxid 
vilket är mycket obehagligt för dem.5 

”Var inte gammaldags,  
var modern – skit i kött.”

Klara Zimmergren 
Skådespelerska & manusförfattare

”Jag skulle inte ha  
samvete att äta kött när 
jag vet hur illa många  
djur behandlas.”

Annelie Pompe 
Fridykare & föreläsare

”Veganismen är en bojkott 
av en industri som leder 
till onödigt lidande” 

José Gonzáles  
 Artist

Foto: H
endrik Zeitler
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Uppemot 98 procent av grisarna 
får aldrig vara utomhus. I naturliga 
miljöer går de och bökar och äter 
hela dagarna.8 Bara sex månader 
gamla transporteras grisarna till 
ett slakteri. Där hissas de ned i 
koldioxid för att förlora medvetan-
det. Det är känt att koldioxiden är 
smärtsam, ger ångest och kvävnings-
känslor.5 Efter detta dödas grisarna 
genom att halsen skärs upp och de 
förblöder.

Kycklingarna
Kycklingarna i köttindustrin kläcks 
i maskiner och får aldrig träffa 
hönan. De hålls inomhus i stallar 
som rymmer tiotusentals individer. 
Kycklingarna är avlade att växa 
mycket fort. Aveln leder till att dju-
ren utsätts för lidande, till exempel 
benproblem.9 För varje dag som går 
växer kycklingarna och det blir allt 
trängre. Upp till 24 kycklingar kan 
hållas per kvadratmeter.10

är också smärtsamt och stressande för 
fi skarna att fångas med krok, nät och 
trålar.15 

Fiskar som föds upp i ”odlingar” 
lever tätt sammanpackade. De utsätts 
för lidande under hantering, transpor-
ter, märkning och en mycket plågsam 
bedövning med koldioxid.16 De avli-
vas genom att gälarna skärs upp och 
sedan tas inälvorna ut, och eftersom 
bedövningsmetoden är ineffektiv är 
det risk att de utsätts för detta vid 
fullt medvetande.16 Forskare har sett 
att andelen fi skar som uppvisar livs-
tecken efter bedövningen, i avblod-
ningens senare del, kan vara så stor 
som en femtedel.17 

Grisarna
Vid ungefär en månads ålder skiljs 
smågrisarna från mamman. Det är 
mycket tidigare än den naturliga 
tiden för avvänjning, som är cirka 
fyra månader hos grisar.8 Efter 
detta hålls grisarna runt tio indivi-
der per box inomhus i stora stallar. 
Det är en torftig miljö som leder 
till stress och beteendestörningar, 
som svansbitning.

Kycklingarna får leva i ungefär fem 
veckor. Efter det samlas de ihop, 
packas i burar och transporteras till 
ett slakteri. I samband med trans-
porter till slakterier i Sverige självdör 
årligen över 150 000 kycklingar.11 På 
slakteriet bedövas kycklingarna med 
gas eller el innan avblodningen. Vid 
elbedövning hängs de upp i benen vid 
fullt medvetande, vilket innebär stress 
och smärta.5 Kycklingarnas huvuden 
förs genom ett elektriskt vattenbad 
för att de ska bedövas innan halsen 
skärs upp och de förblöder.

Fiskarna 
De fl esta fi skarna fångas i havet, men 
så kallade fi skodlingar, där fi skar föds 
upp i bassänger eller inhägnader i ha-
vet, blir allt vanligare. Idag vet vi att 
fi skar kan uppleva smärta och annat 
lidande.12, 13 Ändå behandlas de som 
okänsliga ting. De fl esta fi skar dödas 
genom att kvävas i luften,14 vilket 
naturligtvis är mycket plågsamt.5 Det 

Läs tips:

”Böka på betong” En rapport om gri-
sarna i köttindustrin av Linda Björklund 
och Lena Lindström, Djurens Rätt, 2014

”Mjölkfabriken” En rapport om djuren 
i mjölkindustrin av Lena Lindström, 
Djurens Rätt, 2013

”Var är alla kycklingar?” En rapport 
om kyckling- och kalkonindustrin av 
Hélene Englund och Lena Lindström, 
Djurens Rätt, 2012 

”Naturligt beteende” En rapport om hur 
verkligheten kolliderar med djurens 
behov av Linda Björklund, Lena Lind-
ström, Cecilia Mille, Staffan Persson och 
Maj Sölvesdotter, Djurens Rätt, 2010

”Välkommen till världen” En beskriv-
ning av unga djurs livsvillkor i Sverige 
av Lena Lindström och Sara Asteborg, 
Djurens Rätt, 2008 

Rapporterna ovan kan beställas eller 
laddas ner som PDF på 
djurensratt.se/rapporter

Foto: Gabriella M
eurer

Foto: Tim
 Radville
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Du har möjligheten att vara en riktig  
miljöhjälte i ditt val av mat. Det går  
nämligen åt mycket mindre mark och 
vatten för att odla vegetabilier jämfört 
med att producera kött och andra 
animalier. Detta beror på att djur 
bara omvandlar en liten del av ener-
gin i sin föda till kroppsvikt medan 
resten går åt till djurets rörelse och 
kroppsvärme. 

Vegetarisk mat har också mycket 
mindre påverkan på klimatet än ani-
maliska produkter. Produktion och 
bearbetning av foder leder till utsläpp 
av växthusgaser.1 Djur som idisslar 
ger ifrån sig metan, som är en mycket 
kraftig växthusgas. 

Hantering och förvaring av göd-
sel, har också en negativ påverkan 
på klimatet.1 En kraftigt minskad 
konsumtion av kött och mjölk från 

idisslande djur har visat sig vara nöd-
vändig för att kunna nå det uppsatta 
tvågradersmålet och därmed undvika 
farlig påverkan på klimatsystemet.2 En 
omställning till vegetarisk mat har i 
studier funnits ha betydligt större  
klimateffekt än att välja närodlad 
mat.3

Växtbaserad mat har också stor 
potential att spara vatten – en resurs 
som det råder stor brist på i stora 
delar av världen och som begränsar 
möjligheten att odla föda. Denna 
potential är så stor att enbart en 
kostomställning skulle kunna räcka 
för att ge mat åt ytterligare 1,8 mil-
jarder människor jämfört med idag.4 
Andra positiva effekter av vegetarisk 
mat är minskad avskogning, mindre 
risk för jorderosion och minskad  
energianvändning.5

13. Chandroo, K.P. et al. (2004) Can fish suffer?: per-
spectives on sentience, pain, fear and stress. Applied 
Animal Behaviour Science 86.
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Källor:

100 % VEGANSKT® 
Godkänd av Djurens Rätt 
100 % VEGANSKT är Sveriges första 
egna veganska märkning. 

Märkningen är en enkel och tydlig  
signal till den djurvänliga konsumenten 
som vill välja livsmedel utan anima-
liska ingredienser.

Mer info om märkningen finns på:  
djurensratt.se/100-procent-veganskt

Källor för nästa sida:
1. Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (2013) Tackling Climate Change Through 
Livestock. FAO Rom, Italien.

2. Hedenus F. et al. (2014) The importance of reduced 
meat and dairy consumption for meeting stringent 
climate change targets. Climatic Change 124: 79–91.

3. Åström S. et al. (2013) Food consumption choices 
and climate change. IVL Report B2091.

4. Jalava M. et al. (2014) Diet change – a solution to 
reduce water use? Environmental Research Letters 
9: 074016 (14pp)

5. United Nations Environment Programme (2012) 
Global Environment Outlook: Environment for 
the future we want (GEO-5).

Du kan påverka 
Utsläppen för en genomsnittlig  
kosthållning* ligger idag på 1 800 kg 
koldioxidekvivalenter per person  
och år. Väljer vi istället en lakto-ovo-
vegetarisk kost minskar utsläppen till 
1 200 kg. Bäst för miljön är att välja 
veganskt, då minskar utsläppen till 
500 kg per person och år.
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* Bryngelsson, D. et al. (2016) How can the  
EU climate targets be met? A combined 
analysis of technological and demand-side 
changes in food and agriculture.  
Food Policy 59: 152–164.
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1. Månadsgivare
Om du har fyllt 18 år kan 
du bli medlem i Djurens Rätt 
som månadsgivare. Sms:a 
VEGOLAND till 72 901 för 
att bli månadsgivare och ge 50 
kr varje månad. Medlemskapet 
ingår i summan. Kostnaden 
läggs på din mobilräkning.
 
2. Årsbetalande medlem
Om du inte fyllt 18 år kan du 
bli årsmedlem. Då betalar du 
en avgift per kalenderår. Sms:a 
DJUR till 72 120 för att kost-
nadsfritt få hem mer informa-
tion. Du kan också bli medlem 
direkt på:
www.djurensratt.se/stod-oss 

Ring oss annars på 08-555 914 00 
så hjälper vi dig med ditt med-
lemskap.

Vad får jag som medlem?
I medlemskapet ingår en prenumeration 
på vår medlemstidning Djurens Rätt 
eller tidningen Rädda Djuren Klubbnytt. 
Som medlem har du rabatt i vår shop 
och även rabatter hos många trevliga 
företag. Läs mer på: 
djurensratt.se/medlemsrabatter

Som månadsgivare får du dessutom 
kampanjrapporter om Djurens Rätts 
arbete.

Djurens Rätt är beroende av frivilligt 
stöd för att kunna hjälpa djuren. Det är 
alla medlemmar och gåvogivare som är 
Djurens Rätt.

Vegovision
Vegovision är Djurens Rätts 
mässa med syfte att sprida vegansk 
matglädje och inspirera till en 
djurvänlig livsstil. Mässorna bjuder 
på god mat, lärorika föreläsningar 
och en bredd av utställare med olika 
veganska produkter. 

Mässan arrangerades för första 
gången i Umeå år 2008 och har sedan 
dess växt i omfattning för varje år. 
Mässorna i Göteborg och Umeå slog 
båda besöksrekord under 2015. Nu 
har vi även etablerat Vegovision i 
Stockholm för att ge ännu fler männ-
iskor möjlighet att prova på och lära 
sig mer om vego!

Hoppas att vi ses på Vegovision 
framöver! Besök www.vegovision.se 
för mer information.
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Bli medlem
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Djurens Rätt
Box 17132 
104 62 Stockholm 
Besöksadress: Hornsgatan 123

08-555 914 00
info@djurensratt.se
www.djurensratt.se

Plusgiro: 90 10 87 - 7


