“Veganism deprives us of
absolutely nothing.
On the contrary, it provides a
priceless gift: the peace of
knowing that we are no longer
participants in the hideous
violence that is animal
exploitation”

W W W. V E G A N E R . N U

E T NY T, SUNDT LI V
UDEN DYR PÅ TALLERKENEN!

~ Gary L. Francione

!
Sundhed & ernæring!
Gratis, lækre opskrifter!
Mad & miljøpåvirkning!
Hjælp & rådgivning!
Restaurantanmeldelser!
Video & litteratur!
Etik & moral!

!

…og meget mere

L I K E O S PÅ FAC E B O O K O G FÅ B E S K E D,
N Å R D E R E R N Y T PÅ H J E M M E S I D E N

!

https://www.facebook.com/Veganer.nu!

WWW.VEGANER.NU

!

- for dig, for miljøet og for dyrene

FLERE OG FLERE LEVER VEGANSK
Jo mindre kød, mælk, æg og ost!
- des mindre risiko for sygdom og fedme

DU KAN OGSÅ PRØVE!
Hvis du har spist animalsk hele livet, kan det
måske virke dyrt, besværligt eller ligefrem
skræmmende at skulle lægge dit liv om til at
være helt eller delvist plantebaseret.!

Jo flere grøntsager, bælgfrugter, nødder og frugt !
- des mere sundhed, energi, velvære og glæde

FOR DIG
Vidste du, at danskerne er i verdenstoppen for indtag af kød og
mælk pr. person - og at Danmark ligeledes ligger i verdenstoppen for forekomst af cancer og knogleskørhed?
Vi mener, at der kun er sundhedsmæssige fordele ved at spise
100% plantebaseret. Du har blandt andet påviselig mindre risiko
for at få kræft, hjertesygdom, sukkersyge (diabetes) og forhøjet
blodtryk, hvis du udelader kød, mælk, æg og ost fra din kost.

En 100% plantebaseret kost
styrker dit helbred…

…og holder dig slank og
sund.

Hvis du ønsker et naturligt
miljø uden forurening…

… er det bedste du kan
gøre, at leve vegansk..

Endnu en lille gris, kun sat i
verden for at lide…

… en fuldstændig
unødvendig død.

FOR MIL JØE T

For os har det været nemt, billigt, sjovt og
spændende at blive veganere, og vi vil meget
gerne hjælpe dig til at få en lige så positiv
oplevelse!!
Derfor vil vi gerne invitere dig på en 2-ugers
kulinarisk rejse, hvor du ganske gratis får
madplan, indkøbsliste og hjælp.!
Deltag her: http://www.veganer.nu/madplan/!

!
Karina & Kasper
www.veganer.nu!

Animalsk fødevareproduktion er verdens ubestridte forurener og
miljøskader nummer ét, blandt andet på grund af skovrydning,
vandspild og kvælstofudledning.
Du kan derfor gøre mere for miljøet ved blot at udskifte
animalske produkter (kød, mælk, æg og ost) med sunde,
plantebaserede fødevarer end du nogensinde kan drømme om
at gøre ved andre tiltag resten af dit liv.
FOR DY RE NE
Dyr er følende individer, som alle har minimum to ting til fælles
med os; de kan føle smerte og de kan sanse verden. I deres evne
til at føle og sanse er vi ligesom dem.
Alligevel indespærrer, piner og dræber vi millioner af dyr hver
dag for noget så trivielt som smag, kultur og den fejlagtige tro på,
at det er nødvendigt.
Når du lever vegansk, redder du dyr ved hvert måltid.

