Vegetarizmas. Turi pasirinkimą!
Faktai ir mitai
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Žmogaus organizmas yra labiau pritaikytas gyvulinės ar augalinės kilmės
maistui?
Pasistengsime gana trumpai ir glaustai atsakyti į šį klausimą. Pateikiame čia
kelis svarbiausius atradimus iš sveikatos, ekonomijos, ekologijos, etikos sričių, taip
paneigdami daugybę prietarų bei mitų apie vegetarizmą ir įrodydami, kad gyvulinės
kilmės produktai žmogui nėra būtini
.

Ar žmogus mėsėdis?
O ką galime pavadinti mėsėdžiu? Lietuvių kalbos žodyne nurodyta, kad
mėsėdis tai Carnivora ( iš lot. kalbos), būrys žinduolių apimantis apie 270 rūšių
gyvūnų, turinčių didelius aštrius dantis ir stiprius nagus, daugiausiai besimaitinančių
kitų gyvūnų mėsa. Jiems priklauso: hienos, katinai, žebenkštys, lokiai, šunys,
meškėnai ir kiti plėšrūs žinduoliai.
Žemiau pateiktoje lentelėje pateikti faktai, įrodantys, kad žmogus, kaip ir kiti
primatai, priklauso žolėdžių grupei.
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Vegetarizmas ir sveikata
a) vegetarizmas ir ilgaamžiškumas
Hunzai gentis, gyvenanti Himalajuose, džiaugiasi puikia sveikata ir gyvena
120-140 metų. Jie dirba laukuose net peržengę 100 metų. Pagrindinis jų maistas tai
rūpūs blynai ir sriubos iš pilnų grūdų, vaisiai, daržovės ir nedidelis kiekis pieno
produktų. Užtat visai nenaudoja rafinuotų produktų (baltų miltų, cukraus, rafinuoto
aliejaus ir pan.)
O tokios tautų grupės kaip eskimai ir kirgizai, kurios maitinasi beveik vien
mėsa, pasensta labai greitai - vidutinis eskimo amžius yra 27 metai.

b) kraujotakos sistemos ligos
1987 metais virš pusės mirties atvejų priežastimi buvo kraujo apytakos ligos.
Apie 4 milijonai žmonių kenčia nuo padidinto arterinio kraujospūdžio. Lyginant su
1960 metais, Europoje padvigubėjo mirties atvejų dėl širdies ir kraujotakos sistemos
ligų. Būtent šios ligos 1950-1960 metais buvo pagrindine priežastimi 50% visų
mirties atvejų turtingose vakarų valstybėse (20% tai širdies maitinimo
nepakankamumas, 15% kraujagyslių ligos, pagrindė liga - arteriosklerozė). 19701979 metais žymiai padidėjo mirtingumas dėl širdies bei kraujotakos ligų (vyrų
mirtingumas: miesto gyventojų 36%, o kaimo 33% . Tarp moterų jis buvo
atitinkamai 38% ir 33%, be to, labai aiškiai pastebimas padidėjęs mirtingumas 35-55
metų vyrų grupėje ).
Dabar mokslininkai pripažįsta, kad yra glaudus ryšys tarp mėsos valgymo ir
tokių nepagydomų ligų kaip vėžys ar širdies ligos.

c) piktybiniai augliai
O ką žinome apie tai? Paskutiniųjų metų tyrimai patvirtino, kad yra glaudus
ryšys tarp mėsos valgymo ir piktybinių auglių atsiradimo. Tyrimuose pastebėta, kad
mėsos valgymas sukelia krūtų, gimdos, tiesiosios žarnos, storosios žarnos vėžį. Tos
vėžio atmainos retai aptinkamos arba visai neaptinkamos visuomenėse (pavyzdžiui
Septintos Dienos Adventistų, japonų ar Indijos gyventojų), kuriose mėsos valgymas
yra apribotas ar visiškai jo atsisakoma.
Tiriant sukeliančias vėžį priežastis, pastebėta, kad iš 25 tautų vartojančių
daug mėsos produktų, 19-oje pastebėtas aukštas sergamumas navikinėmis ligomis ir

tik 1 tautos duomenys buvo teigiami. Užtat iš 35 nevalgančių ar ribojančių mėsos
valgymą tautų pastebėta, kad piktybinių auglių ligos jose beveik neegzistuoja.
Kodėl vartojantys mėsos produktus žmonės turi polinkį į tokio pobūdžio
ligas? Viena iš mokslininkų (biologų ir maitinimosi specialistų dietologų) pateiktų
priežasčių yra žmogaus virškinimo sistemos neprisitaikymas mėsos virškinimui.
Mėsėdžiai gyvūnai turi trumpą virškinimo traktą (tik 3 kartus ilgesnį nuo liemens
apimties), tam, kad kuo greičiau būtų pašalinamos yrančios nuodingos medžiagos
ir mėsos likučiai. O žmogaus virškinimo traktas, panašiai kaip ir augalais mintančių
gyvūnų, yra žymiai ilgesnis. Taigi, kai žmogus minta mėsos produktais, žarnose
atsiranda nuodijantys organizmą toksinai (indolis, fenolis, skatolis, krezolis,
putrescinas, kadaverynas ir kitos nuodingos substancijos), yra apkraunami inkstai
ir sukeliama uremijos diatezė (podagra), artritas, reumatas ir net vėžys.
Vegetarų maiste augalų pluoštai išbrinksta ir absorbuoja bei jungia nuodingas
substancijas dar plonojoje žarnoje, taip sumažindami galimybę joms patekti į storąją
žarną.
Paskutiniaisiais metais atrasta naujų faktų, patvirtinančių, kad piktybinių
auglių atsiradimas yra susijęs su mėsos valgymu. Ypač
pastebėta, kad didelį ir žalingą poveikį žmogaus
organizmui turi nitrozoamininiai junginiai ir jų
produktai, atsirandantys dėl šviesos, vaistų ir kitų
faktorių poveikio. Šie junginiai randasi konservuotame
ir paskanintame nitrato junginiais maiste: rūkytoje
mėsoje, dešroje, rūkytoje žuvyje, saliamyje, kumpiuose, kai kuriose sūrio rūšyse. Tų
junginių taip pat galima aptikti vaistuose, kurie naudojami vabzdžius
naikinančiuose preparatuose.

d) ar mėsos valgymas yra saugus?
Mėsos puvimo procesas prasideda beveik iškart po skerdimo. Siekdami tą
paslėpti, gamintojai į mėsos gaminius prideda daug įvairių „produktų“, kurie
suteikia šviežios mėsos išvaizdą, pvz. azotanus ir visą kitą galybę konservantų.
Tyrimai įrodė, kad tos medžiagos sukelia piktybinių auglių atsiradimą.
Be to, paskerstų gyvūnų mėsa turi nuodingų medžiagų apykaitos produktų.
Jie būtų pašalinti per inkstus, tačiau dėl gyvūno mirties pasiliko jo organizme. Taip
pat labai svarbu pastebėti, kad valgoma dažniausiai nutukusių gyvūnų mėsa, t.y.
valgoma ligotų gyvūnų mėsa. Gyvūnų nutukimas, (kurį taip vertina augintojai), taip
pat kaip ir žmonių nutukimas, yra liga. Veterinarijos gydytojai dažniausiai paaukoja
tik kelias akimirkas tikrindami kiekvieno paskersto gyvūno mėsą, todėl dažnai
aptinkami ir pašalinami tik lengvai pastebimi ligoti audiniai ir augliai. Pastebėjus
ligotą audinį, jis yra išpjaunamas, o likusi mėsos dalis paskiriama maistui (nors
likusi kūno dalis taip pat yra užteršta).

e) dilema dėl baltymų
Remiantis paskutiniais tyrimų duomenimis, žmogaus organizmui per dieną
pilnai pakanka 30-45gr. baltymų, o ne 150 gr., kaip buvo teigiama prieš 20 metų.
Baltymų perteklius ne tik yra eikvojamas, bet ir trukdo normaliai organizmo veiklai.
Žmonės dažnai pasiduoda mitams, kad tik
mėsos valgymas gali padengti organizmo poreikį
baltymams. Tačiau jokiais būdais negalima to
interpretuoti taip, kad fiziologinis organizmo poreikis
baltymams yra tolygus mėsos poreikiui! Pavyzdžiui,
tokie augalai kaip pupelės ar žirniai turi pusantro karto,
o soja du kartus daugiau baltymų nei tas pats mėsos
kiekis.
Ankštinių augalų grūdai (pupelės, soja, žirniai, lęšiai), riešutai - tai labai
turtingi baltymų šaltiniai. Žemės riešutai, lęšiai turi daug daugiau lengvai
prisisavinamų baltymų nei mėsainis, kiauliena ar jautiena.

f ) geležis ir dilema dėl anemijos:
Tai ne tiesa, kad geležis iš augalų yra prasčiau pasisavinama – ji
pasisavinama būtent tokiais kiekiais, kokių reikalauja mūsų organizmas. Kadangi
natūraliai mūsų organizmas nėra pritaikytas mėsos valgymui, tai geležis iš tokio
pobūdžio maisto yra pasisavinama be jokių apribojimų. Kiek suvalgysim, tiek ir
turėsim. Virškinimo sistema nesugeba susidoroti su nenatūraliu maistu. Tai gali
privesti prie pavojingų ligų, pavyzdžiui anemijos. Geležies organizme
reguliavimas mėsa tai tas pats, kaip trenkti kam nors į kairįjį skruostą, o po to į
dešinįjį tam, kad nenukristų.
Kokiu būdu mėsos vartojimas gali baigtis anemija? Organizmas staigiai yra
„užliejamas“ milžiniška doze geležies (kadangi esame žolėdžiai, mėsa tiesiog nėra
atpažįstama kaip maistas). Aišku, pagrindinė virškinimo
sistemos reakcija į šį signalą yra „baik siurbti geležį“, o tuo pat
metu geležies reguliavimo organams – „pradėkit geležį šalinti iš
organizmo, nes neaišku, iš kur jo tiek daug čia atsirado“.
Geležies kiekis krenta, tačiau jau priartėjo antras pasistiprinimas
mėsa – vėl organizmas yra užlietas, nors buvo duotas aiškus signalas virškinimo
sistemai, kad geležies daugiau nepriimtų. Ir taip ratu. Galiausiai, jautrus
mechanizmas, reguliuojantis geležies kiekį genda ir geležis, kuri patenka į kraują,
nebus įtraukta į raudonųjų kraujo kūnelių gamybą.
Kodėl kai kurie veganai ir net vegetarai suserga anemija? Veganų atveju,
vitamino B12 trūkumas daugiau nei penkerius metus gali privesti prie megablastinės
anemijos. Kraštutinai kvailų žmonių atveju, atitinkamo baltymų kiekio trūkumas

priveda prie to, kad nors organizmui užtenka geležies, tačiau raudonųjų kraujo
kūnelių tiesiog nėra iš ko gaminti.
Kadangi nėra jokios realios fizinės galimybės, kad vegetarui trūktų geležies,
anemija įmanoma susirgti dėl trijų priežasčių:
1. Valgant mėsą buvo išreguliuota geležies pasisavinimo ir paskirstymo
sistema;
2. Kraštutinis kvailumas – „visą gyvenimą valgiau kotletus su bulvėmis, todėl
dabar valgysiu tik bulves“, kuris priveda prie aminorūgščių, reikalingų raudonųjų
kraujo kūnelių gamybai, trūkumo;
3. B12 vitamino trūkumas.
Beje, CIVILIZUOTOSE šalyse, anemija gydoma vegetarine dieta.

g ) ar mėsa teikia jėgų?
Vienas iš didžiausių nesusipratimų (aišku, susijusių su vegetarizmu), tai
įsitikinimas, kad tokia mityba neužtikrins pakankamo maistinių medžiagų kiekio ir
galiausiai prives prie ligų, anemijos (mažakraujystės), nepakankamo organizmo
vystymosi. Bet galima pastebėti, kad visgi didžiausi, stipriausi, ilgaamžiškiausi
gyvūnai (tokie kaip: drambliai, arkliai, gorilos ir jaučiai) minta augaliniu maistu.
Be to, daug žymių sportininkų buvo vegetarai: Badman Natascha –
triatlonininkė, turnyro Ironlady of Hawaii 1998 nugalėtoja (triatlonas - sporto
rungtis, kuri susideda iš trijų rungčių atliekamų viena po kitos: plaukimo, važiavimo
dviračiu, bėgimo), Navratilova Martina - daugkartinė teniso čempionė, Pearl Bill –
kultūristas, daugkartinis kultūrizmo čempionas (Mr.America, Mr. Universe) ir
daugybė kitų. Jei taip besimaitinant jiems pakako jėgų, tai kaip jų neužteks
paprastam žmogui? Vegetariška mityba tapo ypač populiari ištvermės sporto šakose
– dviračių lenktynėse, triatlone, ilgų nuotolių bėgimuose ir tarp jėgos bei kovų
sporto rungčių atstovų: boksininkų, imtininkų bei kultūristų. Vakarų valstybėse
susikūrė daug elitinių sporto klubų, kuriose sportuoja vien vegetarai.
Vegetariška mityba gali padėti pasiekti puikių sportinių rezultatų, nes
vegetarų organizmas yra ištvermingesnis - organizmas nešvaisto jėgų mėsos
virškinimui ir medžiagų, susidariusių dėl jo irimo šalinimui.

h) mėsa kaip narkotikas
Kodėl gi žmonės valgo mėsą? Kodėl geria alkoholį? Kodėl rūko? Kodėl
vartoja narkotikus, nors žino jų žalingą poveikį? Todėl, kad visi tie produktai turi
substancijų, kurios išsaukia priklausomybę.
Įvairūs azoto junginiai (tame tarpe ir purinos) ksantinas, guaninas, adeninas,
kreatinas, kreatyninas, karnozinas, omazonas, įvairios aminorūgštys ir kitos panašios
substancijos pažadinančiai veikia ne tik skonio ir uoslės nervų receptorius, bet ir
centrinę nervų sistemą, panašiai kaip kofeinas ar teinas. Troškinant ir skrudinant
mėsą, skonio junginių praradimas yra žymiai mažesnis nei ją verdant, todėl tokia
mėsa yra skanesnė. Be to, prie „skonio“ prisideda dar ir įvairūs „prikepimo“

produktai, atsirandantys dėl aukštos temperatūros ir veikiantys baltymus, riebalus,
angliavandenius. Būtent dėl šių žadinančių produktų mėsa yra tokia populiari.
Galima drąsiai teigti, kad pašalinus iš mėsos visas šias substancijas, paliekant tik
tinkamus ir nedenatūruotus maisto elementus (baltymus, riebalus), jos populiarumas
visuomenėje ženkliai sumažėtų.

Ekonomija
F. Moore-Lappe savo knygoje „dieta mūsų mažajai planetai“ prašo mūsų
įsivaizduoti 45-50 žmonių sėdinčių priešais tuščias lėkštes ir žiūrinčių i mus,
valgančius 250 gr. kotletą. Dėl mūsų kotleto, kiekvieno iš tų žmonių lėkštė yra
tuščia, nors galėtų buti pripildyta grūdų koše. Būtent tiek kainuoja 250 gr. sveriančio
kotleto „pagaminimas“.
Besivystančių šalių tragedija yra ta, kad jų vyriausybės yra labiau
susidomėjusios pinigais iš derliaus, skirto skerdžiamų gyvūnų maisto pašarui,
eksporto į vakarų valstybes (pvz., kasmet eksportuojama 4 mln. tonų aliejinių
grudų). Tas paradoksas auga, nes besivystančios šalys neišgalėdamos savo
gyventojų aprūpinti maistu, importuoja mažesnę mitybos vertę (baltymų kiekį)
turinčius grūdus (3 mln. tonų kasmet, pvz. kviečių).
Daugiausia ūkio produktų importuotoja Vokietija, Danija, Olandija, Belgija,
Japonija, t.y. apie 20% daugiau grūdų nei visos
neišsivysčiusios šalys, nors žmonių jos turi 6 kartus
mažiau.
Yra glaudus ryšys tarp bado trečiojo pasaulio
šalyse ir mėsos valgymo vakarų valstybėse. Mėsa tai
labiausiai neekonomiškas ir neefektyvus maistas iš visų
galimų variantų. Siekiant pagaminti 1 kg gyvulinės
kilmės proteinų, reikia net 20 kartų didesnių sąnaudų
nei 1 kg augalinės kilmės proteinų gamybai. Tiktai 10% kalorijų ir proteinų, kuriais
maitinami gyvūnai, yra atgaunami mėsoje esančių gyvulinės kilmės proteinų
pavidalu. Taigi pakeliui dingsta apie 90% energijos ir masės! Siekiant pagaminti 1
kg gyvulinės kilmės produkto reikia net 3 kartus daugiau vandens sąnaudų, nei
gaminant tą patį kiekį augalinės kilmės proteinų. Turtingo žemės savininko ar
vakarų fermerio gyvuliai suėda badaujančių žmonių maistą. TOKIA yra tikroji
pasaulio padėtis. Iš vieno hektaro, kuriame auginami lęšinės kultūros augalai,
gaunama 10 kartų daugiau baltymų, nei panaudojant tą pati žemės sklypą mėsos
produkcijai. O iš vieno hektaro žemės, skirto lapinių daržovių auginimui, gaunama
net 15-26 kartų daugiau baltymų, nei skiriant jį jautienos „gamybai“.

Psichika
Ajurveda (Indijos senovės medicina) teigė, jog sukaupta šlapimo rūgštis
pakelia kraujo temperatūrą iki tokio lygio, kuriame būna pažadinami žemiausi
instinktai: geismas, pyktis, godumas, t.t.. Dabartinė medicina patvirtino, kad

žmogaus organizme šlapimo rūgšties gamyba padidėja dėl mėsos ir jos produktų,
žuvies ir kiaušinių vartojimo. Būtent dėl to indų jogos ir mistikai tų produktų
niekada nepripažindavo, kaip tinkamų vartojimui žmogaus mityboje.
Mėsos valgymo poveikį psichikai lengviausiai galima pastebėti gyvūnų
pasaulyje. Mėsėdžiai gyvūnai yra agresyvūs, spontaniški ir žiaurūs, tuo tarpu
augalais mintantys gyvūnai yra ramūs bei švelnūs. Žmonės, siekiantys turėti piktą
šunį, maitina jį tik žalia mėsa. Viduramžiais taip buvo elgiamasi su dalyvaujančiais
mūšyje arkliais. Pirmiausiai jie priverstinai būdavo marinami badu, o po to
maitinami žalia mėsa.
Dėl nuslopinto gailestingumo jausmo, 3 dešimtmetyje JAV įstatymas draudė
į prisekusiųjų tarpą rinkti skerdikus.

Etika
Kasmet pasaulyje yra žudomi
milijonai gyvūnų, tačiau nedaug žmonių
sąmoningai pagalvoja, koks yra ryšys tarp
skerdyklų ir mėsos produktų, kurie patenka i
jų virtuvę (pvz. TV reklamoje klounas
Ronaldas McDonaldas vaikams teigia, kad
mėsainiai auga mėsainių sode). Deja, tiesa
nėra tokia maloni. Pramoninės skerdyklos
tai lyg pragaro vizija. Staugiantys gyvūnai
yra
„nuraminami/apsvaiginami“
kūju,
elektrošoku ar specialiais šautuvais. Po to yra pakabinami už kojų ir jiems yra
perpjaunama gerklė. Dažnai gerklė perpjaunama ir mėsa išpjaunama dar
gyvūnui nemirus.
Jei prarasime pagarbą gyvūnų gyvybei, tai tuo labiau prarasime pagarbą ir
žmogaus gyvybei. Jau prieš 26 amžius Pitagoras sakė, kad „tie, kurio žudo gyvūnus
dėl jų mėsos, prisideda prie savo kūnų žudynių“.
Prieš 100 metų rusų rašytojas L. Tolstojus perspėjo: „kaip galime laukti
idealių sąlygų žemėje, jei mūsų pačių kūnai yra virtę nužudytų gyvūnų kapais? Kol
žemėje egzistuos skerdyklos, tol egzistuos ir mūšio laukai“.
Kompozitorius Ričardas Vagnerius tikėjo,
kad visos gyvybės formos yra šventos.
Vegetarizmą jis vadino „gamtos dieta“, galinčia
išgelbėti žmoniją nuo polinkio i prievartą ir padėti
sugrįžti i senai prarastą rojų.
A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada
dažnai įspėdavo žmones dėl galimų pasekmių už
skerdyklų išlaikymą: „tie, kas profesionaliai žudo
tūkstančius gyvūnų, tam, kad žmonės galėtų
nusipirkti mėsos, turi būti pasiruošę, kad ateityje bus irgi žudomi panašiu būdu,
gyvenimas po gyvenimo....“.

Netgi politiniai lyderiai sutaria dėl to, kad didesnė galimybė pasauliniai taikai
būtų galima tik daugumai žmonių tapus vegetarais. Buvęs Birmos premjeras U Nu
teigė: „Pasaulinė taika ir kitos taikos formos yra priklausomos nuo protų
nusistatymo. Vegetarizmas gali suformuoti tinkamą taikai mentalitetą. Tai kova
dėl geresnio gyvenimo stiliaus, kuris gali privesti prie geresnių, sąžiningesnių ir
labiau taikių santykių tarp tautų“.
Bijome teroristų išpuolių, priešų patrankų, bombų ir sviedinių, bet ar galime
primerkti akis i skausmą ir baimę, kurias patys sukeliame nužudydami virš 50
milijardų gyvūnų per metus? Ar tas žiaurumas nepaveiks ir mūsų?

Žengiant nauju vegetarizmo keliu…
Nėra tokios dietos, kuri būtų tinkamiausia kiekvienam ir kiekvienas turi
atrasti savo maitinimosi būdą tam, kad būtų sveikas, gražus ir laimingas. Anglai,
ieškodami to idealo, vadovaujasi trimis žodžiais: sveikas, laimingas ir šventas –
healthy, happy and holy. Vieninteliu kelrodžiu paieškose galėtų būti natūralūs
biologiniai mechanizmai, kuriais aprūpino mus milijonų metų evoliucijos patirtis –
skonio pojūtis, kvapo pojūtis ir apetito. Užtenka jų neiškraipyti ir tarnaus jums
teisingai.
Neiškraipytas, sveikas apetito jausmas signalizuoja tam tikrų medžiagų
trūkumą organizme. Šio reiškinio mechanizmas pasireiškia tuo, kad iš organizmo
vidaus į smegenis patenka informacija dėl konkrečių maistinių medžiagų trūkumo, o
smegenys, savo ruožtu perduoda šią informaciją apetito mechanizmui. Tuo tarpu
valgymo metu, skonio signalai „perbėga“ priešinga kryptimi. Per skonio pojūčius
smegenys gauna informaciją apie maistinių medžiagų kokybę
ir į organizmo gelmes siunčia signalą, lemiantį tinkamų jo
suvirškinimui fermentų išsiskirimą. Deja, pas didžiąją
daugumą šiuolaikinio civilizuoto pasaulio žmonių šie
mechanizmai buvo iškraipyti ir taip prarado savo biologinį
funkcionalumą. Pasiekia mus dar vienas įspėjamasis signalas,
kurio neužgoždami ir anie palaipsniui atgaus savo efektyvumą
bei patikimumą. Signalas tas gaunamas per morališką,
natūralų jautrumą kitų kančioms. Sprendimai, susiję su tokiu jautrumu, dažniausiai
būna vegetarizmo šaltiniu ir pagrindu. Tolesni to pirmo sprendimo rezultatai
atsiranda savaime. Agresyvus mėsos skonis ir kvapas atbukina pojūčių jautrumą,
todėl jie sugeba reaguoti tik į stipriausius impulsus. Taip kaip apkurtęs žmogus
reaguoja tik į rėkimą, taip ir mėsėdis sugeba jausti tik labai aštrių, sūrių, karštų,
prikepusių, rūgščių patiekalų skonį.
Nustojus valgyti mėsą, skonio, kvapo bei apetito pojūtis atgauna savo
pirminį jautrumą ir funkcionalumą, tai reiškia pradeda tiksliai informuoti apie
realius organizmo poreikius. Atgavus aukštesnio lygio skonio ir kvapo pojūčius,
siauras spektras to, kas anksčiau patiko vis sparčiau platėja ir grįžta susidomėjimas
tais patiekalais, kurie anksčiau atrodė neįdomūs bei nuobodūs. Pradedama suvokti,
kad kiekvienas patiekalas turi savitą, atskirą kvapą ir individualų, subtilų skonį,

kuriuos pajūsti galima tik neiškraipytais pojūčiais. Svarbiausia visgi tai, kad dėl
atgauto jautrumo skonis vėl sugeba vykdyti savo svarbiausią biologinę funkciją –
atsižvelgęs į autentiškus organizmo poreikius, gali įspėti apie kenksmingus ir
skatinti valgyti naudingesnius patiekalus. Užtenka tik atsiduoti apetito jausmui.
Vieną dieną norėsis duonos, kitą – vaisių ir t.t. Atsibunda ir pradeda mus valdyti
nuostabus kiekvieno organizmo gebėjimas, kurį daktaras Williams pavadino „kūno
išmintimi“.
Visa ši programa turi būti realizuojama palaipsniui, etapais, tam, kad
nesukeltų fizinio ar psichologinio šoko ir suteiktų organizmui laiko persistatyti
naujam mitybos bei pasisavinimo būdui. Virškinimo sulčių išskyrimas yra
reguliuojamas per „įaugusius“ skonio įpročius ir todėl staigiai bei kardinaliai
pakeičiant mitybos būdą, galima „užsišokti“ ant nesugebėjimo suvirškinti to, kas
buvo suvalgyta. Taigi svarbiausia, kad organizmo pokyčiai fiziologinėje struktūroje
vyktų palaipsniui, lygiagrečiai su virškinimo sulčių ir metabolinių mechanizmų
pokyčiais. Net jei kas nors nuspręs visiškai atsisakyti mėsos produktų, nereiškia, kad
taip pat lengvai iškart sugebės atsisakyti kiaušinių, saldumynų, keptų patiekalų,
apriboti druskos kiekį ir t.t. Galima pradėti nuo tam tikro vieno kenksmingo
produkto atsisakymo kas kažkurį laiką. Štai vienas iš tokių pasiūlymų:
1. Pirmiausia greitai ir be gailesčio iš savo valgiaraščio reikia pašalinti
gyvulinės kilmės riebalus: lašinius, taukus, šoninę ir pakeisti aliejumi bei sviestu.
Abu šiuos riebalus naudoti kaip įmanoma šviežesnius. Į gaminamą valgį aliejų pilti
jau išjungus ugnį, net galima įsidėjus į lėkštę.
2. Po tam tikro laiko reikia atsisakyti rūkytos mėsos, kuri, dėl cheminių skonio
ir konservacinių medžiagų naudojimo, yra dar kenksmingesnė nei šviežia mėsa. Su
duona rekomenduojama dažnai valgyti visokiausius daržovinius paštetus ir baltą
sūrį.
3. Patiekalus iš žuvies ir mėsos pakeisti pieno produktais, miltiniais, košėmis,
ryžiais, makaronais su kiaušiniais, sūriu, pienu, o taip pat ankštiniais augalais –
pupelėmis, žirniais, soja. Vadovautis aminorūgščių komplektavimo metodu.
4. Tuo pat laiku būtina nustoti virti sriubas „ant kaulų ir mėsos“, o pakeisti juos
didesniu kiekiu daržovių, prieskonių ir pan.
5. Cukrų ir saldumynus stengtis naudoti kuo rečiau ir keisti juos medumi,
saldžiais šviežiais ir džiovintais vaisiais.
6. Košė arba ryžiai valgomi vieni arba su kiaušiniais, varške, pupelėmis bei
grybų, pomidorų padažu – tai patiekalas nepelnytai nuvertinamas. Būtina jam skirti
didesnę vietą savo valgiaraštyje.
7. Po tam tikro laiko rekomenduojama įvesti vieną patiekalą per dieną vien iš
virtų daržovių, net jei jos būtų vien su bulvėmis. Tokia porcija turėtų būti
pakankamai didelė, tam, kad ja būtų galima pasisotinti.
8. Įvesti vieną patiekalą vien iš vaisių. Pradžioje kartą per savaitę, o jei patiks –
dažniau.
9. Valgyti kuo paprasčiausius patiekalus, su kuo mažesniu kiekiu sudedamųjų
produktų.

10. Valgyti maistą kuo natūralesnėje jam būsenoje: nekepti to, ką galima išvirti,
nevirti to, ką galima suvalgyti natūraliai.
11. Nepamiršti apie baltymus ir apie tai, jog mūsų organizmas per dieną
reikalauja jų 0,47g. kiekvienam kūno kilogramui – ne daugiau, bet ir ne mažiau.
12. Paskutinė vakarienė turėtų būti ne vėliau nei 3-4 val. iki miego. Miego metu
dirba širdis ir plaučiai, bet skrandis miega kartu su mumis. Tai, kas jame lieka iš
vakaro, gulės jame nesuvirškinta iki ryto. Geriausia, kad naktinė pertrauka tarp
pasistiprinimų būtų ne mažesnė nei 16 val.
13. Vandens gėrimą ryte ir vakare traktuoti kaip virškinimo trakto sienelių
skalavimą – ši higieninė procedūra lygiai taip pat reikalinga, kaip rankų plovimas
prieš kiekvieną pasistiprinimą.
14. Šiuo pereinamuoju laikotarpiu sūrio, vaisių, daržovių bei košių galima valgyti
daugiau tam, kad numalšinti nemalonų nuolatinį bado jausmą. Po tam tikro laiko
apetitas pats susinormalizuos ir apsiribos tik realiais organizmo poreikiais.
Laipsniškas perėjimas prie naujo mitybos būdo – nėra griežta taisyklė.
Kartais veiksmingiau pavyksta tai padaryti iš karto. Tai ypač pasireiškia pas
asmenis, turinčius labai stiprią vidinę motyvaciją, kuri išlaisvina poreikį tučtuojau
atsisakyti mėsos. Tuo atveju stipri emocinė ir protinė įtampa pagreitina
adaptavimosi procesus bei fiziologinius pokyčius organizme.

Vegetariški receptai
Tofu spurgos
350g vidutinio kietumo tofu
1/2 st avižinių dribsnių
1/2 st miltų
1/3 st cukraus (smaližiai gali dėti ir daugiau)
1 v.š. vanilinio cukraus
1 a.š. kepimo miltelių
Sumaišyti visus sausus ingredientus ir įmaišyti nuspaustą tofu. Išminkyti tešlą (turi
gautis nekieta ir lipni). Drėgnomis rankomis iš tešlos suformuoti kąsnio dydžio
kamuoliukus, įdėti į gerai įkaitintą aliejų ir sumažinus ugnį kepti kol gražiai
paruduos. Išėmus padėti ant pasvirusios lėkštės arba popierinio rankšluosčio, kad
nutekėtų perteklinis aliejus

Sojos kotletai migdoluose
Sausi sojos kotletai
Vanduo
Džiūvėsėliai
Miltai

Malta kurkuma, juodi pipirai, druska, raudonosios paprikos milteliai
Migdolų drožlės
Užvirti vandenį. Sojos kotletus įdėti į puodą ir užpilti verdančiu vandeniu, įberti
0,5 šaukštelio druskos. Į dubenėlį įberti truputį miltų, prieskonių ir įpilti vandens,
viską išmaišyti (tešla turi būti tiršta). Galiausiai įberti migdolų drožlių ir vėl
išmaišyti. Išmirkytus, minkštus kotletus išimti iš vandens, nukošti ir pirmiausiai
apvolioti tešloje su migdolais, o po to džiūvėsėliuose. Trumpai pakepinti iš abiejų
pusių ir….gatava!

Avinžirnių ir raudonųjų lęšių paštetas
200g avinžirnių
200g raudonųjų lęšių
Dvi morkos
Petražolių šaknis
Trys salierai
Didelis svogūnas
Poras
Pomidorų padažas (150g)
Druska, pipirai, rozmarinas, česnakas
Avinžirnius, pamirkytus nakčiai, virti apie 15min lengvai sūdytame vandenyje –
nukošti. Raudonuosius lęšius virti nedideliame kiekyje vandens 8-10 min. Visus
ingredientus sumalti mėsmale, pridėti pomidorų padažo ir daug prieskonių. Įdėti į
kepimo folija išklotą formą (28-30 cm) ir pašauti į orkaitę maždaug valandai (180
laipsnių).
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