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Idejo za pričujočo knjigo sem dobila sredi poletja 2019. Razmišljala 
sem, da bi bil že čas, da bi nekdo malce razbil ta večni mit o čudnih 

veganih, ki so podhranjeni, anoreksični, skoraj prosojni od samega 
pomanjkanja, po drugi strani pa fanatični, agresivni, vsiljivi, napadalni 
in malodane nori. Pomislila sem, da bi bilo dobro zbrati osebna 
pričevanja čim več ljudi, ki se prehranjujejo in živijo na ta način, in 
tako prikazati, kakšni so vegani v resnici. Kako razmišljajo, kaj in kako 
jedo, zakaj tako jedo. Sicer bi ta skupina ljudi še vedno predstavljala 
samo majhen izsek, le delček vseh veganov v Sloveniji (da ne govorimo 
o svetu), pa vendar je običajno tako, da lahko že nekaj posameznikov 
kar dobro predstavlja večino.

Takoj sem zavihala rokave. Moj prvi korak je bila ustanovitev 
skupine »Knjiga o veganih in veganstvu« na Facebooku. Nato sem 
se lotila iskanja ljudi, ki bi bili pripravljeni sodelovati. Facebook se 
je pri tem pokazal kot nepogrešljivo orodje. S pomočjo družabnega 
omrežja je bilo iskanje enostavno in hitro pa tudi zelo učinkovito. 
Preko skupine »Vegetarijanci, vegani, presnojedci« sem lahko našla res 
veliko potencialnih kandidatov. Pisala sem približno sto šestdesetim 
ljudem. Od teh mi jih veliko ni odgovorilo, ker najverjetneje niso videli 
mojega sporočila. Le nekaj (lahko bi jih preštela na prste ene roke) je 
bilo takšnih, ki so odgovorili, da ne bi želeli sodelovati, ker se nočejo 
izpostavljati. Vsi ostali pa so odgovorili – eni prej, drugi kasneje –, 
da z veseljem sodelujejo in da se jim takšna knjiga zdi odlična ideja. 
Tako se je začelo zbiranje pričevanj. Kasneje, ko se je vest o mojem 
projektu razširila, mi je več ljudi pisalo samoiniciativno, ker so pač 
izvedeli za projekt in so želeli sodelovati.

Zainteresiranim sem, da bi lažje pisali, posredovala vprašanja 
in jih prosila, da mi pošljejo svoje odgovore. Dva ali trije niso želeli 
vprašanj in so pisali brez njihove pomoči. Ostali so odgovarjali na 
naslednja vprašanja:
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1. Kako dolgo si že vegan/-ka?
2. Zakaj si se odločil/-a za tak način prehrane in življenja? Kakšen 

je tvoj odnos do živali?
3. Meniš, da je veganska prehrana primerna tudi za otroke?
4. Se je po prehodu na veganstvo spremenilo tvoje zdravje/počutje? 

Na bolje, slabše?
5. Kakšen je odziv tvoje okolice, ko slišijo, da si vegan/-ka? Kaj jim 

ponavadi odgovoriš?
6. Meniš, da bi morali vsi ljudje na svetu postati vegani? Zakaj ja/ne?  

Misliš, da bi s takšnim načinom prehrane lahko pomagali rešiti 
planet?

Bila sem zelo prijetno presenečena nad tem, koliko ljudi se je 
odzvalo in odgovorilo na ta vprašanja, nekateri tudi precej obširno. 
Branje teh prispevkov je bilo zame enkratna izkušnja. Izvedela sem 
marsikaj novega, nekatera pričevanja so me ganila in spravila v jok, 
vsa pa so me navdušila.

Naknadno sem jih prosila še za podatke o starosti, kraju bivanja 
in poklicu ali izobrazbi. Nekaj oseb ni želelo, da se objavi njihovo 
pravo ime in/ali starost in kraj bivanja, kar sem seveda spoštovala, 
saj to navsezadnje niso bistveni podatki. Po njih sem spraševala zgolj 
zato, ker sem želela čim bolj pisan vzorec populacije, iz katerega bi 
bilo razvidno, da so vegani ljudje vseh starosti, vseh poklicev in da 
živijo vsepovsod.

Drugi vir, preko katerega sem prišla do pričevanj, so Zgodbe 
veganov, zanimiv in izviren projekt izpod rok petih veganov iz Trebnja. 
V projektu je bilo posnetih že lepo število intervjujev z vegankami 
in vegani, ki so se izpostavili in razkrili svoje osebne izkušnje, kaj jih 
je napeljalo na veganstvo, kakšno je njihovo zdravje ob tem načinu 
prehranjevanja, kako se spopadajo z odzivi okolice. Projekt Zgodbe 
veganov je čedalje bolj gledan, tako na Facebooku kot na YouTubu, 
kjer so intervjuji objavljeni. Ker so cilji omenjenega projekta zelo 
podobni (če ne kar identični) ciljem, ki jih zasledujem sama s pričujočo 
knjigo, sem stopila v stik z Matejem Glivarjem, ki deluje pri Zgodbah 
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veganov, in ga vprašala za dovoljenje, da uporabim nekatere od 
intervjujev, ki so jih za projekt posneli, jih prenesem v pisno obliko 
in jih vključim v knjigo. Ne le, da sem dovoljenje dobila, Matej Glivar 
je bil nad mojo idejo navdušen. (Tako kot tudi mnogi drugi.) Projekt 
Zgodbe veganov mi je bil tako pri nastanku te knjige v veliko pomoč. 
Prav vsak prispevek, naj bo še krajši, je poseben in dragocen. Vsak 
predstavlja unikatno osebno izkušnjo posameznika, vsak je pristno 
osebno pričevanje; in prav to je tisto, kar nas najlažje nagovori. Osebne 
izkušnje štejejo največ. Vsaka osebna izkušnja je resnica posameznika.

Ko sem na koncu zbrala okroglih sto pričevanj, sem bila presrečna 
in zelo hvaležna vsakemu posebej. Na začetku, ko se je ideja za to 
knjigo porodila v moji glavi, sem razmišljala, da bi bilo super, če bi 
zbrala vsaj petdeset pričevanj. Na koncu se je ta številka podvojila in to 
me navdaja z velikim veseljem in ponosom. Še posebej ob zavedanju, 
da je teh sto ljudi le majhna kapljica v morje, če pogledamo na število 
veganov po vsem svetu v tem trenutku. Vse več nas je, iz dneva v dan 
več. Ljudje, ki so se opogumili in se izpostavili za namen te knjige, 
predstavljajo majhen delček v mozaiku najbolj rastočega gibanja na 
svetu ta hip. In vendar je vsak od njih izjemno pomemben. Prav vsak 
od njih.

Opombi:
1. Svoje pričevanje sem postavila na prvo mesto v knjigi izključno 

zato, ker sem avtorica knjige, in ne zato, ker bi mislila, da je najbolj 
zanimivo.

2. V knjigi je omenjena Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). 
Ker so prispevki za knjigo nastajali v času, ko resnica o tem, kdo 
stoji za WHO in kakšni so njegovi/njihovi nameni, še ni bila 
znana, nisem ničesar spreminjala. Prav pa je, da se zavedamo, da 
WHO ni kredibilna organizacija, na katero bi se lahko sklicevali.

Postojna, maj 2020



SARA ZUPAN (34), Postojna

Moja zgodba: Je meso od nikogar?

Odkar vem zase, sem se vedno spraševala o stvareh. Za otroke, 
najbolj zvedava bitja na svetu, je to nekaj običajnega, ne 

domišljam si, da sem bila že samo zaradi tega nekaj posebnega. Res 
pa je, da ne poznam veliko takih, ki bi se že tako zgodaj, pri štirih ali 
petih letih, začeli spraševati o tem, od kod pride meso. Kaj je sploh 
meso? Že v zgodnjem otroštvu sem opazila, da je meso drugačne 
vrste »hrana« kot recimo krompir in zelenjava. Jasno mi je bilo, da 
ne zraste niti na drevesu niti na vrtu. Od kod torej prihaja? Ker mi 
tega nihče ni pojasnil sam od sebe, sem začela vedno, ko je bilo na 
krožniku meso, spraševati: »Je to meso od noben'ga?« Začelo se mi 
je namreč svitati, da meso prihaja od nekoga. Da ni preprosto nekaj, 
ampak da je pripadalo nekomu.

Ne spomnim se, kakšen je bil odziv mojih staršev, ko sem jim 
to vprašanje postavila prvič; to je zdaj že oddaljena preteklost. Si pa 
predstavljam, da sta bila presenečena. In spomnim se, da sta mi na 
začetku na to vprašanje odgovorila pošteno: »Ne, ni od noben'ga, ne 
more biti.« Potem sta povedala, čigavo je: od krave, prašiča, kokoši 
itd. Na to sem odgovorila: »Potem ga pa ne bom jedla.« To ju je 
izučilo, da sta mi v prihodnje (ker tega vprašanja kljub vsemu nisem 
prenehala postavljati in je prišlo na tapeto vedno, ko je bilo pred mano 
meso) odgovarjala takole: »Ja, od noben'ga je.« In potem, zanimivo, 
sem lahko pomirjeno jedla. Čeprav sem globoko v sebi vedela, kaj je 
res (nenazadnje sta mi na samem začetku tudi starša to potrdila), mi 
je očitno vseeno bolj ustrezalo, da sem se slepila. Vsaj še nekaj časa. 
Najbrž zato, ker se mi meso – vsaj ne vse po vrsti – ni zdelo tako 
odvratno, da ga ne bi mogla jesti. In seveda zato, ker so ga jedli vsi 
drugi. Bilo je nekaj vrst mesa in mesnih izdelkov, ki jih nisem mogla 
niti videti, ob katerih mi je šlo na bruhanje. Žolca, vampi, krvavice, 
zaseka … Že samo ob imenih teh »jedi« sem se kar stresla, kaj šele, 



32 ODLOČITEV ZA LJUBEZEN

če mi je kdo skušal kaj od tega ponuditi. Tudi goveje meso sem le  
s težavo spravila po grlu, zdelo se mi je, kot bi jedla žaganje. Všeč so mi 
bile predelane zadeve kot so hrenovke, čevapčiči, polpeti, salame, suh 
pršut, paštete in mesni narezki, skratka, vse, kar je imelo zakamufliran 
okus, okus po nečem drugem. Precej tipično, to so mesni izdelki, ki 
so všeč veliki večini otrok. Všeč ti je okus in ne sprašuješ se, kaj to, 
kar ješ, v resnici je. Starši so ti to pač servirali kot hrano in zato se ne 
sprašuješ, ali je res hrana ali je mogoče samo spretno zakamufliran kos 
trupla. Zakaj bi se to spraševal?! Staršem vendar brezpogojno zaupaš.

Pa vendar pridejo v življenju trenutki – lahko že zelo zgodaj,  
a nikakor ne pri vseh –, ko začneš razmišljati o stvareh, o katerih se to 
od tebe nekako ne pričakuje. Pričakuje se, da boš ravnal tako kot ostali, 
da boš slepo verjel in sledil njihovim navodilom, njihovim izkušnjam, 
njihovim naukom. Nihče v moji družini ni bil vegetarijanec, nikomur 
ni kaj takega padlo niti na kraj pameti. Oče in dedek sta bila lovca, 
od malega sem bila obkrožena z nagačenimi trupli najrazličnejših 
divjih živali, ki so me gledale s sten s svojimi steklenimi pogledi, in 
živalskimi kožami, na katerih sem se igrala. Zame je bilo to nekaj 
normalnega. Mama je odraščala na kmetiji, kjer so redili tudi živino, 
in vsako leto so bile koline. Na samem začetku je bil čas kolin zame 
celo zanimiv, prijeten dogodek. Dogajalo se je, sorodniki so prišli na 
kup, ni bilo dolgčas. Poleg tega – če vsi okrog tebe določeno stvar 
sprejemajo kot popolnoma normalno, kaj ti preostane drugega, kot 
da tudi sam prevzameš enak odnos? Kasneje so me začeli tovrstni 
dogodki čedalje bolj odbijati. Ko sem odraščala, je postajala povezava 
med mesom in živalmi, ki sem jih videvala v hlevu na kmetiji starih 
staršev, na pašnikih, vsepovsod, vse preveč očitna. Nisem se mogla 
sprijazniti s tem, da morajo te živali umreti, da jih mi lahko pojemo. 
Meso se mi je čedalje bolj upiralo. Postopno sem se odvračala od 
njega. Nekje na začetku pubertete nisem več hotela koščkov mesa  
v golažu ali mesni omaki. Jedla sem samo omako in prilogo. Bila sem 
že skoraj povsem odločena, da mesa ne bom več jedla. A še vedno 
se nisem mogla upreti raznim salamam, hrenovkam in podobnim 
izdelkom, ki se izdajajo za nekaj drugega, kot v resnici so.
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Dobro se spomnim drobnega, na videz nepomembnega dogodka 
na začetku prvega letnika gimnazije. Bila sem že odločena, da nočem 
več jesti mesa, a tu in tam me je še kaj premotilo, da sem ga vseeno 
jedla. Tako je bilo tudi tistega dne. V šoli sem si šla za malico iskat 
pico. Toda, bljak – na njej je bila šunka v koščkih. Ne v tankih rezinah, 
kot je običajno, ampak v kockah. In to se mi je neskončno zagnusilo. 
Še danes mi ni jasno, zakaj, a to je bil tisti ključni moment, ko sem 
se zmogla dokončno odločiti: ne, zdaj pa res ne bom več jedla mesa. 
Imela sem petnajst let.

Od tistega dne mesa nisem več pokusila, sem pa še vedno občasno 
jedla ribe, ki smo jih doma tu in tam pripravili. Morala so preteči še 
tri leta in pol, da sem se zavedela, da so ribe prav tako živali in da bi 
z lahkoto shajala brez njih. Ko sem dopolnila devetnajst let, bilo je 
v četrtem letniku gimnazije, sem šla z mamo poslušat predavanje 
presnojedca Aloisa Kolarja. To je bila šele prelomnica. Po predavanju 
o presni prehrani (ki me je navdušilo do neba) sem prebrala še knjigo 
Helmuta Wandmakerja Hočeš biti zdrav? Proč s kuhinjskim loncem! 
in čez noč ne le prenehala jesti ribe, temveč postala presnojedka. 
To je bila za moje telo totalna revolucija. Poudariti je treba nekaj: 
res sem pri petnajstih prenehala jesti meso, vendar nisem pojedla 
praktično nič sadja in zelenjave, vse ostale packarije pa sem jedla 
še naprej. Bilo je mleko – vsak dan za zajtrk – in mlečni izdelki, 
bile so sladkarije, mlečne čokolade, piškoti … A skoraj nobenega 
sadja ali zelenjave. Jasno, da se je to poznalo na mojem zdravju in 
počutju. Kot srednješolka sem dolgo trpela zaradi zaprtja; tudi po 
več dni skupaj nisem šla na veliko potrebo. Jasno mi je bilo, da se 
ne prehranjujem pravilno, da to, da sem izločila meso, nikakor ni 
dovolj. Medlo sem se zavedala, da bi morala jesti več sadja in zelenjave,  
a tega nekako nisem imela kam vtakniti med vse tiste packarije,  
ki sem jih pojedla preveč. Potem pa je prišel Alois Kolar s svojo presno 
hrano. Točno to sem potrebovala. V začetku aprila 2005, ko sem 
prešla na stoodstotno presno prehrano, sem imela prvi mesec zelo 
zoprne probleme. Zaprtje se je še poslabšalo, nisem mogla verjeti, 
kako je lahko ob taki spremembi prehrane samo še slabše. Dejstvo je 
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bilo, da se je moje telo čistilo. In trajalo je cel mesec ali še dlje, da sem 
izkusila povsem nove nivoje fizičnega bivanja. Takšne lahkotnosti, 
prečiščenosti, takšne praznine v črevesju nisem občutila še nikoli 
dotlej. Prebava je stekla kot namazana. Prvič v življenju sem imela 
raven trebuh. (Za kar sem se prej trudila na vse načine, a niti sto 
trebušnjakov na dan ni pomagalo, da bi se znebila štrlečega trebuha.)

In vendar je bil to samo telesni vidik spremembe, ki mi jo je 
prinesla presna prehrana. Na umskem področju se je dogajalo nekaj 
podobnega. Prav takrat sem imela maturo. Spomnim se, s kakšno 
lahkoto sem se učila, kako dobro mi je šlo vse od rok. Matematiko, ki 
me je vse življenje spravljala ob rob pameti in celo v solze, v prvih letih 
na gimnaziji sem imela tudi popravne izpite, sem na maturi opravila 
s štirico. Prav dobro. V vseh letih gimnazije sem takšno oceno pri 
matematiki dobila mogoče enkrat, pa še to na koncu, v četrtem letniku 
(ko sem bila že na presni prehrani!). Presno prehranjevanje mi je torej 
izredno koristilo – v skoraj vseh pogledih. Edina slaba stvar pri vsem 
tem je bila, da sem strahovito shujšala. Glede na to, da sem bila vitka 
že prej, sem bila potem močno presuha. Pritiski okolice so bili tisto, 
zaradi česar sem se nazadnje vdala. Moje bližnje je namreč skrbelo, 
da bom shirala, in vse moje zagotavljanje, da se odlično počutim  
(kar je bilo res), ni nič pomagalo. 1. julija 2005, po malo manj kot treh 
mesecih, sem opustila stoodstotno presno prehrano, obdržala sem le 
navado presnega zajtrka in nič kuhanega ali kako drugače toplotno 
obdelanega vse do kosila – in tega se držim še danes. (S to razliko, da 
v trenutku, ko to pišem, ponovno postopno prehajam na stoodstotno 
presno prehrano.) Kasneje, na fakulteti, sem imela navado, da sem 
tudi za večerjo pojedla kaj presnega, tako da je bilo kosilo edini kuhan 
obrok v dnevu. Moje takratno počutje je bilo skoraj primerljivo  
s tistim na stoodstotno presni prehrani.

Spomnim se obiska pri svoji zdravnici v obdobju presnojedstva. 
Enkrat sem šla na kontrolo krvi in vsega ostalega – vse je bilo super. Ne 
bom pozabila, kako tolerantno je moja zdravnica sprejela informacijo 
o tem, da sem trenutno presnojedka. Ne le, da se ji vegetarijanstvo 
ni zdelo nič ogrožajočega (in seveda je vedela, da sem bila že več let 
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pred tem vegetarijanka), tudi o presnojedstvu očitno ni razmišljala 
na ta način. Šele kasneje sem se v polnosti zavedela, kakšno srečo 
sem imela, da je bila moja zdravnica tako napredna v razmišljanju 
in tako neobremenjena z običajnimi predsodki, ki bremenijo večino 
zdravnikov. Žal še danes obstajajo zdravniki, ki trdijo, da je meso 
nujen in nepogrešljiv del prehrane.

Ko danes z večletne distance gledam na tisti čas in svoje 
eksperimentiranje s prehrano, včasih pomislim, da mogoče ni bilo 
tako pomembno, kaj sem jedla, ko sem bila presnojedka, ampak je 
bilo pomembneje, česa vse nisem jedla. Seveda je pomembno, kaj 
jemo – presna sadje in zelenjava sta najboljša hrana za človeka in 
o tem ni dvoma. Hočem reči, da bi mogoče dosegla zelo podobne 
rezultate, četudi ne bi bila stoodstotna presnojedka, vendar nikoli in 
pod nobenim pogojem ne bi jedla najbolj problematičnih vrst hrane, 
ki jih tudi takrat nisem: sladkor, gluten, mleko in mlečni izdelki, jajca, 
predelana hrana oz. »junk food«: čips, piškoti, čokolade, peciva, 
sladoled, pice … (Mesa tukaj sploh ne omenjam, ker je zame status 
hrane izgubilo že pred najmanj dvajsetimi leti.) Skratka, tako ali 
drugače sem prišla do spoznanja, da je najboljši način prehranjevanja 
tisti, ki ne vključuje nobenih živalskih izdelkov, čim manj ali, še bolje, 
nič predelanega sladkorja in glutena, in ki obsega predvsem surovo 
sadje in zelenjavo, nekaj malega oreščkov in semen, ter manjše količine 
kuhanih polnovrednih jedi kot so ajdova in prosena kaša, stročnice, 
polnozrnate ali brezglutenske testenine, polnovreden riž, polenta, 
(sladki) krompir, kvinoja, amarant in podobno. Čim bolj preprosto 
je hrana pripravljena, tem bolje je. Ne smemo pozabiti še na dodatek 
vitamina B12 (ki bi si ga morali dodajati vsi, tudi vsejedci, saj dandanes 
primanjkuje vsem). In dejansko je na ravni prehrane to vse, kar človek 
potrebuje za odlično zdravje in počutje, saj s takšno hrano dobi vsa 
potrebna hranila v izobilju. Kar se tiče sladkanja, se da pripraviti 
božanske presne in veganske sladice, ob katerih se nihče pod tem 
soncem ne more čutiti prikrajšanega za karkoli. Tudi počutje po 
takšnih sladicah je povsem drugačno.


