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Dieta vegană – noua paradigmă alimentară
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Terminologie
Termenul de „vegan“ s-a
născut în 1944, când Donald
Watson – împreună cu alţi 5
vegetarieni stricţi – a pus
bazele „Societăţii Vegane“ –
„The Vegan Society“, ce s-a
caracterizat prin următoarea
poziţie:
„Veganismul este un stil
de viaţă ce caută să excludă,
pe cât posibil și practicabil,
toate formele de exploatare și
cruzime faţă de animalele
folosite pentru mâncare,
îmbrăcăminte și oricare alt
scop. Extrapolând, veganismul
promovează dezvoltarea și
uzul alternativelor, în beneficiul
oamenilor, al animalelor și al
mediului înconjurător. În ceea
ce privește regimul alimentar,
termenul denotă evitarea
tuturor produselor de origine
animală.“

http://FARMA.com.ro
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„Nimic nu este mai puternic decât o idee căreia i-a venit vremea.“
– Victor Hugo

D

ieta plant-based sau
dieta vegană/
vegetariană strictă
este reprezentată
de o alimentaţie
bazată pe consumul de fructe,
legume, leguminoase, verdeţuri,
cereale, nuci și seminţe, cu excluderea tuturor alimentelor de origine
animală: carne, pește, produse
lactate, ouă și miere de albine.

MOTIVELE ALEGERII
UNEI DIETE VEGANE

asupra dietei vegane erau, în marea
lor majoritate, negative.

Motivele pentru care din ce în ce
mai mulţi oameni aderă la alimentaţia vegană sunt diverse.

Datorită numărului tot mai mare de
dovezi care susţin beneficiile dietei
vegane asupra stării de sănătate,
astăzi, atitudinea generală faţă de
aceasta s-a schimbat.

Dietele flexitariene, lacto-ovo-vegetariene, pesco-vegetariene și
pollo-vegetariene reprezintă
variante ale dietei vegetariane și
includ alimente de origine animală,
motiv pentru care nu vor face
subiectul articolului de faţă.

ATITUDINEA ACTUALĂ
FAŢĂ DE DIETA VEGANĂ

POZIŢIILE OFICIALE
ALE EXPERŢILOR ÎN
NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ
CU PRIVIRE LA DIETA
VEGANĂ

Până nu demult, alimentaţia vegană
era văzută ca un moft, iar veganii
erau consideraţi extremiști ciudaţi
și anemici, iar referirile mass-media

Academy of Nutrition and Dietetics:
“Dietele vegetariene bine planificate, inclusiv cele vegane, sunt
sănătoase, adecvate din punct de

Unii aleg alimentaţia vegană din
considerente etice, unii din considerente religioase sau de poluare,
dar foarte mulţi aleg dieta vegană
din considerente de sănătate.

Notă:
Deși există diferenţe de viziune și de percepţie între conceptul de veganism, vegetarianism și dieta plant-based, când vine vorba de alimentaţie,
toate au o caracteristică comună, și anume excluderea oricărui aliment de origine animală, iar pentru a simplifica discursul voi aborda subiectul
alimentaţiei plant-based sub denumirea comună de alimentaţie vegană. În cazul abordării subiectului alimentaţiei care conţine ouă și produse
lactate, voi folosi formularea „alimentaţie ovo-lacto-vegetariană“.
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vedere nutritiv și chiar pot aduce
beneficii sănătăţii, prevenind și
tratând anumite boli. Aceste diete
sunt adecvate tuturor etapelor
ciclului de viaţă: sarcina, lactaţie,
pruncie, copilărie, adolescenţă,
bătrâneţe, fiind destinate inclusiv
sportivilor.”
The Association of the UK Dietitians: “ Dietele vegetariene și strict
vegetariene bine planificate pot fi
nutritive și sănătoase. Ele sunt
asociate cu un risc redus de boli
cardiovasculare, HTA, diabet de tip
2, obezitate, anumite tipuri de
cancere și pot reduce nivelul
colesterolului. Acestea se pot
datora faptului că astfel de diete
conţin mai puţine grăsimi săturate,
mai puţine calorii și mai multe fibre
și fitonutrienţi decât dietele
non-vegetariene.”
Dietitians of Canada: “O dietă
vegană sănătoasă aduce multe
beneficii sănătăţii, inclusiv o
scădare a incidenţei obezităţii, HTA,
bolilor de inimă, a hipercolesterolemiei, a diabetului de tip 2 și a
anumitor tipuri de cancer. O dietă
vegană sănătoasă poate asigura
toate substanţele nutritive în orice
stadiu al vieţii, inclusiv în sarcină,
lactaţie, în perioada de adolescenţă, în perioada de adult sau vârstnic.”
Dietitians Association of Australia:
“În ciuda restricţiilor prin excluderea alimentelor de origine animală,
cu o bună planificare, este posibil
să se obţină toate substanţele
nutritive necesare menţinerii
sănătăţii, în cadrul unei diete
vegane.”

BENEFICIILE UNEI DIETE
VEGANE
Contrar tuturor miturilor legate de
conţinutul sărac în proteine și fier al
alimentelor de origine vegetală, s-a
demonstrat că dietele vegane, bine

planificate, conţin și asigură toţi
nutrienţii de care avem nevoie
pentru a ne menţine puternici și
sănătoși. Indivizii care au o dietă
vegană consumă cantităţi mai mari
de fructe și legume, bogate în fibre
și nutrienţi și sărace în grăsimi
saturate, având o rezistenţă
crescută la efort și posibilitatea să
își recupereze forţele mai ușor și
mai rapid.
Alimentaţia vegană a explodat în
popularitate și datorită faptului că
beneficiile sale sunt din ce în ce mai
bine documentate, prin numărul
impresionant de studii și cercetări
făcute în relaţia acesteia cu bolile
cronice, cum ar fi diabetul, bolile
cardio-vasculare, obezitatea și
cancerul (1).
Dietele vegane au fost asociate cu
scăderea mortalităţii de cauză
ischemică (2), cu susţinerea unui
management durabil al greutăţii
(3), cu reducerea necesarului de
medicamente (4-6), cu scăderea
riscului pentru majoritatea bolilor
cronice (7-8), cu scăderea incidenţei și severităţii condiţiilor cu risc
înalt cum sunt: obezitatea (9),
hipertensiunea (10), hiperlipidemia
și hiperglicemia (11) și chiar cu
tratarea bolilor coronariene (12-14)
și a diabetului de tip 2 (6).
Câștigul în ansamblu al dietei
vegane este dublu: prin beneficiile
inerente oferite de consumul unei
mari varietăţi de alimente ce
promovează sănătatea și prin
eliminarea consumului de compuși
nocivi care se regăsesc în produsele
de origine animală.
Agenţia Internaţională pentru
Cercetare a Cancerului a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a clasificat carnea procesată că fiind IARC
Group 1 (alături de tutun și azbest)
– carcinogen pentru om și carnea
roșie în general căa probabil
carcinogen – octombrie 2015
http://FARMA.com.ro

Câteva exemple de compuși nocivi
care se regăsesc în produsele de
origine animală sunt:
– Grăsimile saturate: regăsite în
primul rând în alimentele de
provenienţă animală, dar și în
câteva de provenienţă vegetală
(cum ar fi uleiul de cocos și cel de
palmier), sunt bine cunoscute ca
fiind promotorii bolilor cardio-vasculare. Recomandarile AHA (American Heart Association) cu privire la
caloriile provenite din grăsimi
saturate sunt să nu depășească
5-6% din totalul de calorii, ceea ce
reprezintă de fapt cantitatea
regăsită în mod natural în dieta
vegană (15).
– Colesterolul: corpul uman
produce suficient colesterol pentru
o funcţionare adecvată; consumul
unor cantităţi mari de colesterol
prin ingestia de alimente de origine
animală (colesterolul se găsește
aproape exlusiv în alimentele de
origine animală) determină creșterea susceptibilităţii oxidării LDL,
fapt ce duce la riscul crescut al
bolilor CV (16).
– Antibioticele: statisticile arată că
marea majoritate a antibioticelor
folosite în SUA (70-80%) sunt date
animalelor sănătoase din ferme
pentru a evita infecţiile inerente
mediului în care sunt crescute și reprezintă, așadar, factorul numărul
unu care contribuie la infecţiile bacteriene rezistente la antibiotice (17).
– Insulin-like growth factor-1: este
un hormon specific oamenilor și
animalelor care stimulează creșterea. Aportul exogen de insulin-like
growth factor-1, prin consumul
alimentelor de origine animală, și
profilul specific de aminoacizi al
proteinelor animale care stimulează
producerea endogenă a acestui
hormon, pot determina la adult
proliferarea tumorală (18).
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– Fierul heme: absorbţia fierului de
tip heme (procurat din alimentele
de origine animală) este mai bună
decât a formei non-heme (care se
gasește în plante și în alimente
fortificate – în acest caz există
posibilitatea asocierii alimentelor
bogate în vitamina C, care ajută la o
mai bună absorbţie). Problema ar fi
că excesul de fier este prooxidativ și
poate duce la creșterea riscului de
cancer colorectal, la intensificarea
procesului de ateroscleroză și la reducerea sensibilităţii la insulină (19).
– Compușii chimici rezultaţi prin
prepararea cărnii la temperaturi
înalte, cum sunt hidrocarburile
policiclice aromate, aminele heterociclice și AGEs (advanced glycation
end products), sunt compuși carcinogeni, proinflamatori, prooxidativi, care contribuie la apariţia și
progresul bolilor cronice (20).
– Carnitina: găsită în principal în
carne, poate fi convertită de către
bacteriile de la nivelul florei
intestinale să producă TMAO
(trimethylamine N-oxide), care, la
valori înalte, este asociat cu inflamaţia, ateroscleroza, infarctul și accidentele vasculare cerebrale (21).
Acidul N-glicolilneuraminic (Neu5Gc): compus care se regăsește în

carne și favorizează procesele
inflamatorii (22).

viaţă greșit, asociat cu o nutriţie
proastă și inactivitate fizică (27).

Pe de altă parte, există infinite
beneficii atribuite multitudinii
nutrienţilor care se regăsesc în
alimentele vegetale. Fitochimicalele
și fibrele sunt, probabil, cei mai utili
compuși în promovarea sănătăţii și
în combaterea bolilor și plantele
reprezintă singura sursă a acestora.

Prin urmare, este destul de avantajos ca medicii să recomande și să
sprijine alimentaţia vegană în
vederea obţinerii unor rezultate
benefice și sănatoase la pacienţii
lor, reducând nevoia de medicaţie,
tratamente și proceduri (28).

Plantele conţin mii de fitochimicale,
cum sunt carotenoizii, glucozinolaţii
și flavonoidele, cu numeroase
funcţii benefice: antioxidare și
neutralizarea radicalilor liberi; efect
antiinflamator; reducerea activităţii
tumorale prin diferite mecanisme:
inhibarea creșterii tumorale,
detoxifierea carcinogenilor și
prevenirea formării tumorale;
optimizarea valorilor colesterolului
seric; stimularea imunităţii; rol de
protecţie împotriva unor boli
precum: unele forme de cancer,
osteoporoza, degenerescenţa
maculară, cataractă sau boli
cardio-vasculare (23-26).
Numeroase studii epidemiologice și
intervenţionale au indicat în mod
repetat faptul că majoritatea bolilor
cronice (boli cardio-vasculare,
diabet de tip 2 și unele tipuri de
cancer) sunt rezultatele stilului de
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În cele din urmă, a avea la îndemână și a folosi dieta vegană ca
instrument în prevenţia și tratarea
bolilor este o situatie de “win-win”,
atât pentru pacienţi, cât și pentru
medici. Tratamentele medicamentoase sunt unelte importante aflate
la îndemâna medicilor, utilitatea lor
fiind incontestabilă, mai ales în
bolile acute, dar schimbarea stilului
greșit de viaţă, cum poate fi
schimbarea dietei, poate reprezenta un instrument important în
gestionarea și tratarea bolilor
cronice.
Pentru a facilita diminuarea
costurilor de îngrijire în sănătate și
pentru a obţine rezultate mai bune
în starea de sănătate a pacienţilor,
ar fi foarte bine să lăsăm hrana să
facă parte din tratamentul pacienţilor noștri.
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