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Varför ska man börja med små steg? För att skapa optimala förutsättningar att lyckas med
sin omställning. 

Första steget kan vara att sikta på 1 växtbaserad måltid per dag. De måltider som oftast
innehåller kött är lunch och middag och därför svårast att ”ge upp”. Så börja med
frukosten (om du äter frukost, dvs). 

Beroende på hur hungrig du är på morgonen kan du välja att äta frukt eller göra en
smoothie som innehåller både frukt och grönsaker (t ex spenat, linfrö och valnötter). 

Del 1 
"Börja smått"
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Varje gång som du märker att bananer riskerar att inte bli uppätna innan de blir dåliga,
skiva dem och lägg i frysen. Sedan använd dem som bas till alla smoothies. 



Havregrynsgröt - Snabb, nyttig och mättande. Grundreceptet består ju av enbart
havregryn, salt och vatten. Äter man gröt med mjölk kan man byta ut den mot en
växtdryck, t ex havremjölk och toppa med valfri sylt, frukt eller/och nötter.

Overnight oats och chiapudding är det bästa alternativet för den morgontrötte :) Till
overnight oats blandar du bara lika delar havregryn med havre- eller sojamjölk och lite
socker (eller agavesirap om man vill ha ett mer hälsosamt alternativ). Toppa på
morgonen med valfri frukt och/eller bär. 

Chiapudding gör man på samma sätt: blanda chiafröna med havremjölk plus lite
agavesirap. Rör om ett par gånger så att fröna inte klumpar ihop sig! Låt stå i kylen
under natten och toppa på morgonen enligt egen smak. Gott med en sked
mandelsmör.

Helgfrukost – vad ska man ha istället för skinka, ost, ägg, yoghurt eller keso? 

#egenHistoria: Jag har alltid ätit keso till frukost, varje dag, vardag och helg. På
helgerna brukade vi lyxa till det med varma frallor, apelsinjuice, frukt och lite fler
pålägg. Det var just denna festliga måltid som skapade mest rädslor hos mig samtidigt
som jag idag kan nästan lida av beslutsångest och äta alldeles för mycket då det finns
så många veganska alternativ. Här kommer mina favoritpålägg:
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”Skinka” – det finns många alternativ men
hemma hos oss äter vi nästan uteslutande
Quorns rökta skivor. 

”Ost” – här behöver man också prova sig fram
och jag har landat i rökt ost från Violife medan
min dotter tycker bäst om SimplyV.
 
”Färskost” – favoriten är Påmackan men det
finns en uppsjö av bredbara färskostar –
sortimentet kan variera från butik till butik. 

Ägg – här har jag inget bra alternativ. Jag
testade att köpa ägg från en 4H-gård då hönsen
där är frigående och har ingen belysning dygnet
runt som stimulerar onaturlig äggproduktion.
Dessvärre (eller lyckligtvis) efter att ha varit
äggfri i drygt ett år tyckte jag att både smaken
och lukten var minst sagt osmaklig.

Yoghurt – det tillkommer hela tiden nya märken.
Min absoluta favorit är Plantis soygurt (jordgubb-
och smultron). Föredrar man havre så har Oatly
störst utbud men även Planti har några smaker.

https://www.quorn.se/produkter/quorn-vegan-skivor-med-roktsmak
https://violifefoods.com/product/smoked-flavour-block/
https://www.simply-v.de/en/simply-v-vegan-slices.html
https://www.oatly.com/stuff-we-make/cooking/oat-spread-plain
https://planti.se/produkter/soygurt-eko-jordgubb-smultron-750-g
https://www.oatly.com/stuff-we-make/oatgurt
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"Pastej" - Lönnebergs. Det står vegetarisk men när
man läser innehållsförteckning så finns det inga
animalier. 

"Kaviar" -Vegiar från Fiskeriet

Marinerad Tofu - hör som pålägg men har många
användningsområden. Kung Markatta är ett märke
som jag uppskattar väldigt mycket för deras
ekologiska och högkvalitativa produkter.

Guacamole – avokado i alla dess former: skivad eller
mosad till en röra och kryddad enligt egen smak.
 
Stekta champinjoner med persilja. Väldigt gott som
tillbehör eller på en toast. 

Plats för egna
anteckningar och idéer.

https://www.lonneberga.se/produkter/pastejkoket-vegetarisk-pastej-200g
https://fiskeriet.se/product/vegiar/
https://www.kungmarkatta.se/produkter/tofu--tempeh/tofu-marinerad/


Barbara
Jag har varit vegan i drygt 4 år, har inte
druckit mjölk ännu längre och samlat på mig
mängder med tips och erfarenheter hur man
kan närma sig veganismen. 

Jag är certifierad coach och stor anhängare
av den enkla principen att om vi vet bättre,
så agerar vi bättre. Vi måste bara förstå hur.

Har du några frågor eller funderingar är du
alltid välkommen att höra av dig till mig:

barbara@grabowska.nu

Kontakt

Vill du dela innehållet i detta dokument be dina
vänner att kontakta mig för att beställa egen kopia.
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