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Гэ та най больш стро гая фор ма 

ве ге та ры ян ства, якая вы клю чае 

спа жы ван не пра дук таў жы вёль на-

га па хо джан ня: мя са, ры бы, яек, 

сы ру, ма ла ка і мё ду. Так са ма ве-

га ны не вы ка рыс тоў ва юць фут ра, 

ску ру і поўсць жы вёл, вы сту па юць 

су праць во пы таў на апош ніх і іх вы-

ка ры стан ні ў ін дуст рыі за баў.

— З дзя цін ства я бы ла ак тыў-

ным дзі цем: спар тыў ная гім нас ты-

ка, ма дэль ная шко ла, эст рад ныя 

тан цы. Баць кі кар мі лі як на ле жыць: 

ман ная ка ша на сня да нак, пю рэ з 

кат ле та мі на абед, ры ба на вя чэ-

ру. Да пе ра ез ду ў Мінск на ву чо бу 

(са ма з Ор шы) асаб лі вых ве даў у 

га лі не хар ча ван ня ў мя не не бы-

ло, у ра цы ё не прысутнічаў «стан-

дарт ны на бор бе ла ру са»: ма ла ко, 

буль ба, га род ні на/са да ві на, сыр, 

ча сам мя са/ры ба. Ад нак у 2015 

го дзе я на тра пі ла на блог ад ной 

бе ла рус кі, якая ра зам з му жам ужо 

сем га доў бы лі ве ге та ры ян ца мі і 

дзя лі лі ся сва ім во пы там з чы та ча мі 

сай та. Мя не гэ та за ці ка ві ла, 

па ча ла вы ву чаць на ву ко выя 

ар ты ку лы, гля дзець ві дэа ро-

лі кі па тэ ме. Так я ста ла ве-

ге та рыян кай, інакш ка жу чы, 

ад мо ві ла ся ад мя са птуш кі, 

ры бы, жы вё лы, мо рап ра-

дук таў, — пры гад вае Воль-

га. — У 2016 го дзе ў мя не 

па ча лі з'яў ляц ца праб ле мы 

са зда роў ем, але гэ та не 

бы ло звя за на з абра най сіс-

тэ май хар ча ван ня. Стрэ сы і 

пе ра жы ван ні ад бі лі ся ў вы-

гля дзе хва роб, якія ні я са ма, 

ні ме ды кі не маг лі вы ле чыць. 

Та ды вы ра шы ла па чаць ме-

ды та ваць і зай мац ца ёгай. 

З ча сам на ву чы ла ся кан-

цэнт ра вац ца на па трэб ным, 

пры бі раць ліш нія дум кі з га ла вы, 

цал кам па глыб ляц ца ў ат мас фе ру 

спа кою і ду шэў най раў на ва гі.

Та ды ж я да ве да ла ся пра ле ка-

ра-на ту ра па та, бія хі мі ка з 45-га до-

вым ста жам Мар ве Ага нян і пра яе 

ля чэб нае га ла дан не. Пас ля гэ та га 

пе ра ка на ла ся, што трэ ба вы клю-

чаць са свай го ра цы ё ну не толь кі 

мяс ныя пра дук ты, але і ма лоч ныя, 

і пе ра хо дзіць на ве ган ства.

Пер шым кро кам быў Вя лі кі 

пост. Па яго за кан чэн ні дзяў чы на 

зра зу ме ла, што цал кам га то вая да 

змя нен няў у сва ім жыц ці.

— Вар та ска заць, што ве ге та-

ры ян цы дзе ляц ца на роз ныя ты пы 

і ма юць роз ную па зі цыю: хтось ці 

ад маў ля ец ца ад пра дук таў жы-

вёль на га па хо джан ня з-за этыч-

ных мер ка ван няў (шка да жы вёл), 

нех та з-за ста ну зда роўя, а ін шыя 

з рэ лі гій ных мер ка ван няў. Ма ёй 

асноў най пры чы най бы ло зда-

роўе. З ча сам ста ла за ўва жаць 

па ляп шэн не ста ну ва ла соў, ску ры, 

па зног цяў. Ча су на сон па тра ба-

ва ла ся менш, чым ра ней, а энер-

гіі ста на ві ла ся ўсё больш. Акра мя 

та го, змя ні ла ся стаў лен не да лю-

дзей — я зрабілася больш вет лі вай 

і доб рай, знік лі та кія ры сы ха рак та-

ру, як зайз драсць, злосць, — рас-

каз вае Воль га.

— Ад сва іх род ных не ка то ры 

пе ры яд ча су я ха ва ла, што ста ла 

ве ган кай: ве да ла, якой рэ ак цыі 

мож на ча каць. До ма ка за ла, што 

прос та не ха чу ес ці. Пра сцей ра-

біць так, чым да каз ваць і пе ра кон-

ваць бліз кіх, што мя са і ма лоч ныя 

пра дук ты — не па трэб ныя май му 

ар га ніз му. Але ка лі яны да ве да-

лі ся, як я хар чу ю ся, быў скан дал. 

За раз сі ту а цыя кры ху па леп шы-

ла ся. Ка лі пры яз джаю да до му, 

ад ра зу ка жу, што з Ор шы ў Мінск 

не па вя зу ба бу лі ны кат ле ты і ма-

мі ны пі раж кі, — пра цяг вае дзяў-

чы на. — Ве га ну скла да на зна хо-

дзіц ца ў ася род дзі мя са едаў. Мой 

бы лы ма ла ды ча ла век быў ама-

та рам гэ тых пра дук таў. Спа чат ку 

я спра ба ва ла змі рыц ца, што ў нас 

роз ныя сіс тэ мы хар ча ван ня, по тым 

па ка заць і да ка заць яму, што та кі 

ра цы ён дрэн на ўплы вае на стан 

яго зда роўя. Але ка лі гас па ды ня ў 

до ме я, і сма жыць стэйк, на прык-

лад, з ця ля ці ны, трэ ба мне, гэ та 

ма раль на скла да на. Ця пе раш ні 

мой хло пец — трэ нер па пі ла тэ се, 

і ён ве ган. Сам Іл ья ка жа, што ка лі 

еў мя са, агуль ны стан зда-

роўя быў гор шы, чым ця пер. 

У вы пад ку з ма ёй най леп-

шай сяб роў кай ад роз нен ні 

ў сма ка вых пе ра ва гах ні 

на што не паў плы ва лі. Яна 

так са ма мя са ед, але, на вед-

ва ю чы ка вяр ню або пры хо-

дзя чы ад на да ад ной у гос ці, 

мы не гля дзім ад но ад ной 

у та лер кі і па ва жа ем вы бар 

кож най з нас.

Зна хо дзя чы ся ў Мін ску 

або ад па чы ва ю чы за мя жой, 

я не шу каю спе цы яль ных 

мес цаў для ве га наў, па ды-

дзе лю бое. Заў сё ды мож на 

па пра сіць чай за мест ка вы 

(ка лі ня ма ка вы на со е вым 

ма ла цэ), са ла ту або па сту 

без сы ру і яек, боршч без смя та-

ны і мя са.

Воль га не лю біць ся дзець доў га 

на ад ным мес цы, ста ра ец ца па-

да рож ні чаць. Ле тась, на прык лад, 

бы ла ў Аб ха зіі, дзе па тра пі ла на 

дзень на ра джэн ня не зна ё ма га 

хлоп ца. Усе ж ве да юць, якія там 

гас цін ныя мяс цо выя жы ха ры?

— Мя не час та ва лі смач ны мі сы-

ра мі, на па ілі дух мя ным са лод кім 

ві ном, але я не шка дую пра гэ та. 

Вы яз джа ю чы за мя жу, люб лю пес-

ціць ся бе кру а са на мі (вель мі іх люб-

лю) і хле бам, але пас ля пры сма каў 

пы та ю ся ў ся бе: ці бы ло смач на? 

Бы ло. Гэ та да ло та бе што-не будзь 

ка рыс нае? Не. У та кім вы пад ку, 

каб па зба віц ца ад ліш ніх шла каў 

і так сі наў, га ла даю не каль кі дзён. 

Ве ган ства — гэ та сіс-

тэ ма для ся бе, ні хто 

не мае пра ва ка заць: 

яна з'е ла ад ну пя чэнь-

ку, зна чыць, яна не ве-

ган, — дзе ліц ца дзяў-

чы на. — Мно гія ду ма-

юць, што пе рай шоў шы 

на рас лін ную ежу, яны 

ад ра зу ж на бу дуць 

моц нае зда роўе і ду-

шэў ную гар мо нію, 

схуд не юць, па зба-

вяц ца ад вы па дзен ня 

ва ла саў або лом кас-

ці па зног цяў. Але ве-

ган ства не па на цэя. 

Праў да за клю ча ец ца ў тым, што 

ва ўсіх лю дзей ар га нізм роз ны, і 

ні хто не ве дае, як ён ад рэ агуе на 

рэз кую пе ра ме ну ў хар ча ван ні. 

У ма ім вы пад ку ва га з пе ра хо дам на 

ве ган ства ад ра зу змен шы ла ся на 

тры кі ла гра мы (ар га нізм пры браў 

ліш няе), ва ла сы спа чат ку вы па да лі, 

але ця пер та ко га не на зі раю, ску ра 

ста ла на шмат чыс цей шай.

Ста ноў чы вы нік ад рас лін на-

га хар ча ван ня, па сло вах Воль гі, 

мо жа быць толь кі ў тым вы пад ку, 

ка лі вы кон ваць усе пра ві лы. «Без 

да во лі шы ро кай ба зы ве даў, якія я 

атры ма ла з кніг, на ву ко вых філь-

маў, ад спе цы я ліс таў у сфе ры хар-

ча ван ня, мож на па да рваць сваё 

зда роўе. Ад на з ты по вых па мы лак 

ве га наў-па чат коў цаў — на ля ган-

не на са лод кае, муч ное і са да ві ну. 

Ар га ніз му лю бо га ча ла ве ка трэ ба 

раз на стай нае хар ча ван не: кру пы, 

ба бо выя (доб рая кры ні ца бял ку), 

арэ хі (тлу шчы), алей, га род ні на 

(клят чат ка), ар га ніч нае ма ла ко і 

г. д. Пры та кім хар ча ван ні не па-

він на быць праб лем ні з са ма ад чу-

ван нем, ні з дэ фі цы там ві та мі наў. 

Га ла даць так са ма трэ ба ўмець, 

нель га чыс ціць ар га нізм без ачы-

шчэн ня га ла вы.

На пры кан цы на шай раз мо вы 

Воль га ска за ла:

— Я не агі тую ўсіх лю дзей быць 

ве га на мі, бо ра зу мею, што гэ та не-

маг чы ма. Ка лі вам хо чац ца ес ці 

мя са — еш це, хо чац ца хле ба або 

ма ла ка — ка лі лас ка. Не трэ ба 

пры трым лі вац ца мод ных трэн даў 

і пры гэ тым быць не шчас лі вым 

ча ла ве кам. Зра зу мей це, што ваш 

ар га нізм жы вы, ён усё ра зу мее і 

мо жа па ку та ваць, ка лі яму штось ці 

не па да ба ец ца. Усім хо чац ца жыць 

у пры ем най, утуль най аб ста ноў цы. 

Дык ства ры це яе для ся бе!

Да р'я ШЛА ПА КО ВА, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

Суб куль ту раСуб куль ту ра

ШТО Ў ВЕ ГА НА Ў ГА ЛА ВЕ 
І НА ТА ЛЕР ЦЫ?

«Ад сва іх род ных не ка то ры 
пе ры яд ча су я ха ва ла, што 
ста ла ве ган кай: ве да ла, якой 
рэ ак цыі мож на ча каць».

«На вед ва ю чы ка вяр ню або 
пры хо дзя чы ад на да ад ной 
у гос ці, мы не гля дзім ад но 
ад ной у та лер кі і па ва жа ем 
вы бар кож най з нас».

Ка мен та рый спе цы я ліс та
Вік то рыя БОЛ БАТ, Вік то рыя БОЛ БАТ, 
урач-ды е то лаг:урач-ды е то лаг:

— Пры пра віль на спла на ва-
ным ве ган скім ра цы ё не мож на 
атры маць прак тыч на поў ны 
на бор не аб ход ных па жыў ных 
рэ чы ваў, за вы клю чэн нем ві-
та мі на В
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. Жа ле за з рас лін най 

ежы за свой ва ец ца горш, ві та-

мін А так са ма не ўтрым лі ва ец-

ца ў рас лі нах, але ў чыр во най і 

аран жа вай га род ні не і са да ві не 

змя шча ец ца яго па пя рэд нік —- 

бэ та-ка ра цін. Трэ ба са чыць за 

тым, каб бы ло да стат ко ва і ві та-

мі на D: па больш зна хо дзіц ца на 

све жым па вет ры, на ват у зі мо вы 

час. Каб атрым лі ваць ёд, вар та 

ўклю чаць у хар ча ван не мар скія 

во да рас ці, хур му, фей хоа. Ве-

га ны, акра мя рас лін най ежы, 

звы чай на ўжы ва юць да баў кі да 

ежы (ві та мін B
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 — як мі ні мум, ві та мін D або ві-

та мін ныя комп лек сы). На конт та го, лепш быць 

мя са едам або ве га нам, ска заць неш та цяж ка. 

Усё доб ра ў ме ру. Так, лі шак жы вёль най ежы 

ў хар ча ван ні мо жа ад біц ца на зда роўі вель мі 

не га тыў на, асаб лі ва ў лю дзей, схіль ных да за-

хвор ван няў сар дэч на-са су дзіс тай сіс тэ мы, ан-
ка ло гіі і інш. І ка лі вы ба і це ся та ко га эфек ту ад 
тлус тых мяс ных страў, мож на вы бі раць за мест 
іх ры бу аль бо да зво ліць са бе ін шыя пра дук-
ты жы вёль на га па хо джан ня: яй кі, ма лоч ныя. 
Ка лі ж ве ган ства пра дык та ва на ней кі мі ўнут-

ра ны мі пе ра ка нан ня мі, то тут не 
абы сці ся без да дат ко вых ве даў 
у сфе ры хар ча ван ня. Бе ла русь у 
лет ні і во сень скі пе ры яд — прос-
та рай для ве ге та ры ян цаў. Ця пер 
се лек цы я не ры вы вод зяць шмат 
эк за тыч ных сар тоў ага род ні ны 
і са да ві ны, якія доб ра пры жы ва-
юц ца ў на шай кра і не. Так, у іх бу-
дзе больш «хі міі», але гэ та не зна-
чыць, што там ня ма не аб ход ных 
нам ві та мі наў і мі не ра лаў. Але я 
ні ко лі не бу ду ра іць вы ключ на 
рас лін ную ды е ту, ка лі для гэ та га 
не бу дзе якіх-не будзь ме ды цын-
скіх па ка зан няў.

Не за леж на ад та го, ве ган ты ці 
не, вар та рэ гу ляр на ра біць ме ды-
цын скія аб сле да ван ні. Наш ар га-
нізм здоль ны да са ма рэ гу ля цыі, 

ён бу дзе імк нуц ца па поў ніць дэ фі цыт не аб ход-
ных нут ры ен таў пры лю бым ты пе хар ча ван ня. 
Але па ру шэн ні са ма рэ гу ля цыі су стра ка юц ца 
як у ве га наў, так і ў мя са едаў. Ча ла ве ку прос та 
па він на быць кам форт на хар ча вац ца пэў ным 
чы нам увесь час. А вось баць кі-ве га ны, якія 

пры ву ча юць дзі цей да ве ган ства з ран ніх га-
доў, бя руць на ся бе вель мі вя лі кую ад каз насць 
за іх жыц цё і зда роўе. Акра мя рэ гу ляр на га 
пры ёму бія ла гіч на ак тыў ных да ба вак, та кое 
дзі ця па він на гэ так жа рэ гу ляр на пра хо дзіць 
ме ды цын скае аб сле да ван не.

Са мае важ нае, на мой по гляд, што мы атрым-
лі ва ем з рас лін най ежай, — гэ та вя лі кая коль-
касць клят чат кі, якая па вя ліч вае аб' ём з'е дзе на-
га, пад аў жа ю чы па чуц цё на сы чэн ня, за па воль-
ва ю чы ўсмокт ван не вуг ля во даў, яна аб сар бі руе 
і вы во дзіць ліш нія тлу шчы, ха лес тэ рын, так сі ны, 
спры яе доб рай ра бо це страў ні ка ва-кі шач на га 
трак ту і пра фі лак ты цы ан ка ла гіч ных, сар дэч-
на-са су дзіс тых за хвор ван няў. Ну і, вя до ма, ві та-
мі ны, ка рыс ныя тлу шчы але яў — усё гэ та вель-
мі важ ныя кам па не нты рас лін най ежы. Ад нак 
нель га з упэў не нас цю сцвяр джаць, што ве га ны 
жы вуць даў жэй за мя са едаў, ад цяж кіх за хвор-
ван няў па ку ту юць лю дзі, якія пры трым лі ва юц ца 
роз ных сіс тэм хар ча ван ня. Так, ёсць су вязь па-
між за ліш кам мя са ў ра цы ё не і ра кам кі шэч ні-
ка. Та му вя лі кая коль касць клят чат кі ў ра цы ё не 
з'яў ля ец ца га лоў най пра фі лак ты кай для гэ та га 
ві ду ра ку. Па ста тыс ты цы, чым больш рас лін най 
ежы ў ра цы ё не, тым больш зда ро вы ча ла век 
у пла не сар дэч на-са су дзіс тых і ан ка ла гіч ных 
за хвор ван няў. Але гэ та не азна чае, што трэ ба 
цал кам ад маў ляц ца ад мя са і ін шых пра дук таў 
жы вёль на га па хо джан ня. Паў та ру ся, усё доб ра 
ў ме ру. А са чыць за сва ім хар ча ван нем вар та 
не за леж на ад та го, ве ган вы або мя са ед.

У хар ча ван ні, як і ў лю бой ін шай сфе ры 

ча ла ве ча га жыц ця, трэ ба быць асаб лі ва ўваж лі вым, 

каб не на шко дзіць. Толь кі як вы свет ліць, 

якая сіс тэ ма з'яў ля ец ца най больш пра віль най? 

Вы пуск ні ца Дзяр жаў на га ін сты ту та кі ра ван ня 

і са цы яль ных тэх на ло гій БДУ Воль га КУ РА КО ВА 

лі чыць, што ве ган ства — най леп шы вы бар 

для пад тры ман ня зда роўя і пры га жос ці.

Без драж джа вы хлеб.

Сыр ні кі з то фу.

Воль га Ку ра ко ва.


