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PARTEA  I - a 

DE CE ANUMITE ALIMENTE SUNT NESĂNĂTOASE ŞI 

CU CE SE POT ÎNLOCUI? 

 

                                         

 

 

ALIMENTE CARE NU SUNT RECOMANDATE, 

PENTRU CÃ SUNT EXTREM  DE NOCIVE 

 

 

 

 
 

C O N S U M U L  D E  C A R N E  E S T E  U N A   

D I N  S U R S E L E   

M A J O R E  D E  I N T O X I C A T I I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin cantitatea crescută de 
produşi amoniacali rezultaţi 
în urma metabolismului 
proteinelor 

Datorită modificării 
echilibrului florei microbiene 
din intestinul gros 

1. carnea de mamifere (porc, vită, oaie, vânat)  
2. grăsimile animale (untură, slănină, peşte gras, seu)  

3. celelalte tipuri de carne (pasăre, peşte) 
 

cu consecinţe extrem de nefavorabile - produşi toxici:  indol, 
scatol, putresceină, cadaverină  etc.,  care se absorb în sânge. 

Rezultatul  este intoxicaţia organismului ! 

 

se înmulţeşte flora  intestinală de putrefacţie, 



 6 

A C I D U L  U R I C  S I   

H I P E R U R I C E M I I L E 
 

 
     

 

 
   formează 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Excesul de proteine 
provenind din alimentaţia cu  

carne 

cantităţi mari de uree în ficat şi 
acid uric în sânge 

efort suplimentar din  
partea rinichiului şi 
creşterea riscului de 

calculoză urică şi gută. 

creşterea riscului de apariţie a 
leziunilor vasculare, atât la 

rinichi cât şi la arterele 
coronare şi ale membrelor 

inferioare. 

Există studii medicale care arată 
că excesul de proteine este în 
aceeaşi măsură incriminat în 
apariţia cardiopatiei ischemice, ca 
şi excesul de grăsimi sau de 
zahăr. 
 

care duc la: 
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CONŢINUTUL ÎN PROTEINE AL ALIMENTELOR 
 

 Cele mai indicate surse de proteine sunt lactatele, ouăle, cerealele, 

leguminoasele şi legumele ; consumul acestora în combinaţii adecvate poate 

asigura aportul optim şi cantităţile necesare de aminoacizi esenţiali.  

 

ALIMENTELE CELE MAI BOGATE ÎN PROTEINE 
 

70 %   alge 

35-40 %  soia 

30-35 %  ciuperci, anumite brânzeturi tari 

25-30 % linte, mazăre, arahide, unt de arahide, grâu încolţit, drojdie 

de bere, parmezan 

20-25 %       fasole, migdale, vinete, alune, brânză, caşcaval  

18 %   ouă  
13-15 % nuci, grâu, ovăz, secară şi alte cereale 
 
 Deşi carnea crudă conţine 20 – 23 % proteine, prin fierbere sau prăjire 

jumătate din proteine se degradează, fiind inutilizabile pentru organism !  

  

Nucile şi cerealele, deşi conţin între 13 şi 15% proteine, dacă sunt 

consumate ca atare, fără nici un fel de degradare termică, sunt mai bogate în 

proteine decât carnea. 

 
Totalul de proteine necesare pe zi este de 0,75 g/kg corp (pentru un adult de 

70 kg 52 g de proteine) şi poate fi asigurat cu uşurinţă din produsele lactate şi 

alimentele vegetale. 

 

Argumentul cel mai vehiculat de către cei care consumă carne este că 

în hrana lacto-vegetariană nu se găsesc toate substanţele nutritive necesare şi 

mai ales toţi aminoacizii esenţiali (adică cei care nu pot fi sintetizaţi de 

organism şi trebuie aduşi prin alimentaţie). Este fals. Toţi cei 9 aminoacizi 

esenţiali (histidina, izoleucina, leucina, lizina, metionina, fenilalanina, 

treonina, triptofanul, valina) se regăsesc în hrana lacto-vegetariană: unii în 

cereale, alţii în leguminoase, lapte şi ouă. Cei doi aminoacizi controversaţi – 

triptofanul şi valina se găsesc în cereale şi leguminoase, completând astfel 
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ceea ce în fructe şi legume ar putea fi insuficient. Este o eroare „tradiţională” 

de a spune despre carne că este indispensabilă. Laptele, brânza, iaurtul, grâul 

integral, porumbul, nucile etc. conţin cantităţi mari de proteine complete.  

Un regim având la bază fructe, legume, cereale, produse lactate şi 1-2 

ouă pe săptămână poate fi considerat ca perfect echilibrat. Chiar şi pentru 

creşterea unui copil nu este nevoie de carne în alimentaţie. Din experienţa 

îndelungată a unor popoare orientale (chinez şi indian), copiii cresc mai 

sănătoşi şi mai inteligenţi dacă sunt hrăniţi cu seminţe oleaginoase, cereale, 

legume şi fructe, excluzând total carnea. 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 bolile ficatului hipertensiunea ateroscleroza 

guta (hiperuricemia) afecţiunile renale 
 

Supraabundenţa în 
proteine datorată  
consumului de   
carne este foarte 
gravă, antrenând: 
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D E  C E 

       C A R N E A  S I   G R A S I M I L E 

  A N I M A L E  T R E B U I E   E V I T A T E 
 

Sunt sursa cea mai mare de colesterol 

Provoacă aciditatea sângelui, cu o serie de consecinţe negative 

Demineralizează organismul în modul următor: 

 

 
 

 
 

 

 

Produc fenomene de putrefacţie în tubul digestiv, ducând la intoxicarea 

organismului. 

Au foarte multe calorii, care evident se depun tot sub formă de grăsime în 

corpul uman. 

energia cheltuită pentru digestia cărnii este foarte mare, aproape 

echivalentă cu energia pe care carnea o cedează corpului, motiv pentru care 

cei care consumă carne se vor simţi sătui, dar moleşiţi (această masă fiind 

greu digerabilă) şi aparent puternici, dar de fapt obosiţi (fiind ameţiţi de 

hormonii excitanţi). 

     Scade calciul din sânge 
şi oase - este sustras 
consecinte :  

spasmofilie, osteoporoză 

        Creşte calciul din 
ţesuturi - este depus 

consecinte :     

calculi în diferite organe 
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1. D e ş e u r i provenite din vasele sanguine ale animalului tăiat; erbicide 

şi pesticide provenite din furaje; diferiţi microbi şi urme de medicamente 

administrate animalului sub forma vaccinelor, antibioticelor şi hormonilor 

de creştere. 

2.  S u b s t a n ţ e  d e  s t r e s  sintetizate de animal ca urmare a 

spaimei din momentul tăierii (hormoni excitanţi: adrenalina, 

noradrenalina). 

3.  B a c t e r i i  provenite din descompunerea ţesuturilor, care începe 

imediat după moartea animalului; carnea fiind un bun izolator termic, 

fierberea sau prăjirea nu ajung niciodată să le distrugă pe toate.    

4.  T o x i n e provenite din descompunerea proteinelor care intră în 

putrefacţie imediat după ce viaţa încetează. 
 

Cei care cred că alimentaţia cu carne le conferă forţă şi putere de muncă se 

înşeală, alunecând în capcana neştiinţei şi a concepţiilor nesănătoase. 
 

 Aparenta putere care apare după consumul de carne se datorează acestor 

substanţe excitante şi stresante  (hormonii de stres), eliberate în sânge ca 

urmare a durerii şi spaimei din momentul omorârii animalului. Ele acţionează 

asupra sistemului nervos supra-stimulându-l, la fel ca şi alcoolul şi cafeaua. 
 

 Aceste substanţe influenţează psihicul, astfel încât cei care consumă carne 

vor fi mai: 

I r a s c i b i l i, a n x i o ş i, n e r v o ş i, s p e r i a t i
 decât vegetarienii. 

 
 

 Carnea nu are o mare capacitate de hrănire, aşa cum se crede în mod 

eronat. Deşi este bogată în grăsimi saturate şi are astfel multe calorii, carnea 

se digeră foarte greu, o mare parte a acestor calorii fiind consumate de 

organele digestive.  

 Tot mai mulţi sportivi de performanţă sunt sfătuiţi de medici să renunţe la 

consumul de carne pentru a-şi îmbunătăţi în mod vizibil capacităţile sportive. 
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În special gimnaştii şi atleţii din probele de viteză resimt diferenţa dintre 

caloriile de proastă calitate ale alimen- taţiei cu carne şi caloriile tonice şi 

vitalizante ale alimentaţiei lacto-vegetariene. 

 Din relatările unor salvamontişti supuşi la eforturi foarte intense, uneori 

zile la rând, pe timp de iarnă, am constatat că cei care s-au hrănit vegetarian, 

folosind şi un amestec energizant preparat din nuci, miere, stafide, susan şi 

unt clarificat au rezistat mai bine decât cei care s-au alimentat cu grăsimi 

animale. 

 

DEOSEBIRI  FUNDAMENTALE ÎNTRE  

CARNIVORE  SI  OM 

 
1. INTESTINELE unui animal carnivor au de 3 ori lungimea trunchiului şi 

sunt destinate unei expulzări rapide a reziduurilor toxice rezultate în urma 

digestiei cărnii. La om, intestinele au de 12 ori lungimea trunchiului, 

hrana rămânând în ele până când toţi nutrienţii sunt extraşi. Dacă omul 

consumă carne, procesele normale de fermentaţie se transformă în 

procese de putrefacţie, antrenând mari cantităţi de toxine  în sânge. 

 Alimente obţinute prin fermentaţie: varza murată, vinul, oţetul, borşul, 

iaurtul, socata etc. 

 Alimente intrate în procese de putrefacţie:   tot ceea ce este alterat, 

descompus (alimente cu miros respingător: peşte, carne stricată, ou sau 

lapte alterat). 

2.  STOMACUL carnivorelor este un sac rotund şi simplu care secretă de 

10 ori mai mult acid clorhidric decât cel al omului. Stomacul uman are 

formă alungită, structură complexă şi se termină cu duodenul. 

3.  MAXILARELE unui carnivor se mişcă numai în sus şi în jos pentru a 

putea muşca şi sfâşia. Maxilarele omului se mişcă şi în lateral, ca la 

animalele ierbivore, pentru a putea mesteca. 

4.  DINŢII carnivorelor sunt ascuţiţi şi lungi, ai omului sunt plaţi. 

5.   FICATUL unui animal carnivor poate să descompună de 10 - 15 ori 

mai mult acid uric decât ficatul omului. Dacă depăşeşte concentraţia 

normală, acidul uric este o substanţă extrem de toxică. Concentraţia de 

acid uric creşte în organism ori de câte ori se consumă carne. 

6.  URINA carnivorelor este acidă, a omului sănătos este alcalină. 
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7. SALIVA omului este alcalină şi conţine ptialină - o enzimă care 

descompune amidonul. Saliva carnivorelor este acidă, potrivită pentru 

descompunerea proteinelor animale şi îi lipseşte ptialina. 

8.  Omul nu este dotat cu COLŢI ŞI GHEARE, pentru a sfâşia carnea. 

Mâinile  omului  sunt  . destinate pentru culesul fructelor. Toate 

particularităţile anatomice situează omul cel mai. aproape de maimuţe, 

faţă de oricare altă specie animală, de aceea putem concluziona că hrana 

destinată omului constă din fructe, cereale şi  legume. 

 
 
 

Este cunoscut că pe întregul glob, populaţiile care se hrănesc 

preponderent cu carne sunt mult mai afectate de boli, având un sistem 

imunitar deficitar şi o durată de viaţă mult mai scurtă. 
 

 

 

 

 

 

 

ŞTIAŢI CĂ CIUPERCILE … 
 

 

 

 Sunt o excelentă sursă de nutrienţi. În compoziţia lor glucidele se 

combină cu proteinele într-un raport optim.  Carnea nu conţine glucide 

şi este mai săracă în proteine decât ciupercile.  

 Conţin multe minerale (potasiu, fosfor, calciu, magneziu, seleniu, 

cupru), substanţe organice (zaharuri, proteine, lecitină), acizi organici 

(tartric, malic, citric), oligoelemente şi numeroase vitamine (A1, B1, B2, 

D). 

 Sunt alimente alcalinizante, arsurile la stomac apărute după consumul 

de alimente cu aciditate ridicată sunt alungate cu ciuperci. 

 Au proprietăţi care împiedică formarea şi dezvoltarea tumorilor. 

 Sunt energizante deşi au puţine calorii, fiind utile în curele de slăbire.  
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CONSIDERAÞII   IGIENICE  CU   PRIVIRE   LA 

CONSUMUL  DE  CARNE 
 

Consumul de carne dă naştere unor tulburări multiple în organismul uman, 

al cărui colon este mult mai lung decât cel al carnivorelor.  

 

Iată principalele tulburări la care poate să se aştepte  

cel care consumă carne: 
 

1. Bacteriile intestinale, în loc să fermenteze, provoacă putrefacţia 

alimentelor;            

        apare   I nt o x I c a t I a   s â n g e l u i 
2.  Sinteza vitaminei B12 (vitamina regenerării celulare) este mult frânată, 

scade absorbţia intestinală de fier;       

  rezultă   a n e m i a  
 

3.  Substanţele acide rezultate în urma digestiei cărnii  au tendinţa să 

perturbe metabolismul glucidic;            

                              apare mult mai frecvent   d i a b e t u l 
 

4.  Toxinele din carne şi cele produse datorită stagnării ei în tubul digestiv, 

sub efectul aditivilor alimentari cancerigeni, se pot localiza în zonele unde 

organismul este mai sensibil;  

           apar   t u m o r i ,   a d e s e a   c a n c e r o a s e 
 

5.  Preparatele din carne sunt greu digerabile, fapt care determină şi senzaţia 

de „saţietate”. Pentru a le digera, organismul va trebui să cheltuiască 

energie sustrasă din ceea ce ar trebui să alimenteze alte funcţii vitale 

(activitatea creierului, a muşchilor);       

                                         rezultă     O b o s e a l a   
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D I G E S T I A   C Ã R N I I . 

PUTREFACTIA ÎN TUBUL DIGESTIV 
 

   Spre deosebire de plante, care au o membrană celulară rigidă şi un sistem 

circulator simplu, celulele animale mor foarte rapid când circulaţia este oprită. 

Imediat ce viaţa încetează, proteinele animale se coagulează şi sunt secretate 

enzime autodistructive; se formează noi substanţe numite ptomaina, 

putresceina şi cadaverina, provenite din degradarea proteinelor.  
 

Carnea si pestele se descompun si putrezesc 

rapid. 
 

 Cea mai mare cantitate de carne este 

consumată de obicei la un interval de o 

săptămână sau două după tăiere, dar putrefacţia şi 

creşterea numărului de bacterii începe imediat 

după moarte.  

 Obişnuinţa de a consuma o asemenea 

carne animală, în starea sa caracteristică de  

descompunere rapidă creează otrăvuri foar-te 

violente în colon şi îmbătrâneşte pre-matur tractul 

intestinal şi întregul organism. 
 

 „Nimic nu va îmbunătăţi starea speciei umane şi nu va creşte şansele de 

supravieţuire pe pământ ca dieta lacto-vegetariană.” 

                                                                                           Albert Einstein 
 

 În mormintele egiptene s-au găsit seminţe care au  

germinat? 

 Lemnul din gardurile noi, nevopsite poate să  înmugurească 

şi să înfrunzească primăvara ? 

 Morcovii, ceapa etc. puse în pământ după ce au stat un an în 

pivniţă fac din nou frunze şi seminţe? 
 
 

 
 

 
 

CONCLUZIE:   Plantele îşi păstrează foarte mult timp vitalitatea  (energia 

vieţii), dar celula animală moare rapid. 

, , , 

ŞTIAŢI CĂ ? 



 15 

CAR E S U N T C E LE  3  M A RI  P E R I C O LE  

ALE C O N S U M U LU I   D E   C A R N E 
     

Eschimoşii, care trăiesc preponderent cu carne şi grăsimi animale îmbătrânesc 

foarte rapid, având o medie de viaţă de numai 27 de ani şi jumătate! 

Paradoxal, ei nu sunt atât de afectaţi de ateroscleroză, datorită uleiurilor de 

peşte consumate, dar organele interne le sunt grav afectate datorită cantităţilor 

mari de toxine provenite din carne. Kirghizii, trib nomad din Rusia orientală, 

al căror regim se compune în mod esenţial din carne, îmbătrânesc la rândul lor 

prematur şi nu depăşesc, cel mai adesea, vârsta de 40 de ani.  
 

      La polul opus, poporul din Valea Hunza (Pakistanul de nord), locuitorii 

din Okinawa şi şerpaşii din Nepal au atras atenţia cercetătorilor prin 

longevitate şi lipsa bolilor degenerative, în special cancerul şi bolile cardio-

vasculare. 

Secretele lor sunt:   alimentaţia vegetariană 

    consumul de apă pură (apa fosilă provenită din 

                                        topirea gheţarilor) 

    climatul uscat şi însorit 

    stil de viaţă auster, cu mult exerciţiu fizic 

 

   O T R Ã V I R E A 
 Lupta inutilă a animalelor terifiate care se zbat pentru a-şi păstra viaţa, 

agonia lor în abatoare antrenează mari schimbări biochimice, care fac să 

apară la acestea subproduse toxice şi o mare cantitate de adrenalină, emisă 

în mod abundent în întregul lor corp, otrăvind prin durere trupul lor angoasat 

într-un asemenea grad încât carnea este deja otrăvită de suferinţa cumplită a 

animalului înainte de moarte.  

        C A N C E R U L  
 

 Un studiu efectuat în SUA pe 50.000 de lacto-vegetarieni a şocat 

lumea cercetătorilor în domeniul cancerului:  

1 

2 
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Aceste rezultate au fost 

confirmate şi la noi în ţară prin studii recente făcute la Craiova, în care s-au 

urmărit bolile cardio-vasculare şi hipertensiunea arterială. 

 

DE CE PERSOANELE CARE CONSUMÃ CARNE 

SUNT MAI VULNERABILE LA CANCER ? 

  O bucată de carne, după numai câteva zile de la sacrificarea animalului 

capătă o culoare nesănătoasă, gri-verzuie măslinie; ca să împiedice această 

degradare, industria cărnii adaugă nitraţi şi alţi conservanţi, pentru a o face în 

mod artificial (dar nesănătos) să apară roşie. Nitraţii se transformă în corpul 

uman în nitriţi. Cercetările au demonstrat că aceste substanţe sunt profund 

cancerigene. 

  Pentru a creşte cât mai repede şi pentru a aduce cât mai mult profit, 

animalele sunt deseori îndopate: li se administrează mari cantităţi de 

hormoni, care le stimulează în mod haotic creşterea şi  stimulenţi în exces ai 

apetitului, antibiotice, calmante si amestecuri furajere chimice. Această 

hrană impură şi extrem de nocivă pentru animale este din păcate prezentă nu 

numai în ferme, ci şi în majoritatea gospodăriilor ţărăneşti, iar implicaţiile ei 

asupra vieţii oamenilor sunt dezastruoase pe termen lung. 

 consumatori de carne  
foarte multe persoane bolnave 
de cancer 

bolile cardio-vasculare  
sunt prezente într-un procent 
mult mai mare 
 

 lacto-vegetarieni  
un procent incredibil de scăzut 
de persoane bolnave de cancer  

speranţa de viaţă a 
grupului lacto-vegetarian este 
cu mult mai mare 
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          B O L I L E  C A R D I A C E 
Grăsimile animale se depun pe pereţii vaselor sanguine şi pe măsură ce 

persoana îmbătrâneşte, calibrul acestor vase se reduce din ce în ce mai mult. 

Se instalează astfel ateroscleroza; irigarea cu sânge a organelor vitale (inimă, 

creier) devine insuficientă şi dacă arterele se astupă apar boli extrem de grave 

precum infarctul miocardic sau accidentul vascular cerebral. În imaginea 

alăturată sunt prezentate o arteră normală (stânga) şi artere cu depuneri de 

colesterol - ateroscleroză  (centru şi dreapta). 
 

 Este inutil să  . înlocuiţi laptele integral (3% grăsime) cu lapte degresat 

(1,8 %), atât timp cât chiar şi cea mai slabă carne pe care o consumaţi (vită) 

are 18 % grăsime, iar carnea slabă de porc 20 % grăsime. 

 În societatea noastră, o persoană din două care consumă carne va fi atinsă  

de o maladie cardiacă sau vasculară, în timp ce aceste boli sunt aproape 

necunoscute în ţările în care consumul de carne este foarte scăzut.  

 Autopsia soldaţilor americani omorâţi în războiul din Coreea arată că, deşi 

erau la vârsta de 22 de ani, ei aveau deja semne  caracteristice de ateroscleroză 

coronariană, semne care erau total inexistente la soldaţii coreeni, care erau 

preponderent lacto-vegetarieni. 

 

 
„Inima ta este 

în mâinile tale.” 

3 
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ESTE OMUL CREAT 

PENTRU A SE HRÃNI CU CARNE ? 

 
 

La o analiză psihologică atentă apare evident faptul că instinctul 

natural al omului nu este înclinat către hrana pe bază de carne. 

 

 Faceţi un test simplu pentru a vă da seama ce vă atrage mai mult. 

Bifaţi cu un X una dintre căsuţe: 

 

   pe mine mă atrage               pe mine mă atrage      

   această imagine                   această imagine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Alimentaţia echilibrată lacto-vegetariană, din care s-a exclus complet 

carnea va determina în timp o stare de sănătate excelentă, generând totodată 

ca reflex lăuntric în sfera psihică a fiinţei o trăire complexă, euforică, foarte 

armonioasă. 
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Sã vedem Ce este mai atrãgãtor . . . 

 
 

      O plimbare în 

mijlocul naturii, într-

o pădure, o livadă 

înflorită ori într-o 

grădină de legume 

plină de roade         
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          sau o confruntare cu 

mirosul de sânge proaspăt şi 

cu urletele de teroare şi 

agonie ale animalelor dintr-

un    abator? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Este evident pentru 

fiecare că experienţele 
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produc groază modifică buna funcţionare a organismului: creşte tensiunea 

arterială, extremităţile se răcesc, apar transpiraţii reci. După o experienţă 

stresantă sau terifiantă (cum ar fi spre exemplu vizionarea unui film de 

groază) echilibrul organismului este bulversat, persistând zile în şir o stare de 

proastă dispoziţie fizică şi psihică. 

 

 Psihologii au demonstrat predispoziţia alimentară a rasei prin 

următorul experiment: Puneţi în pătuţul unui copil un iepuraş şi un măr. Dacă 

el va mânca iepuraşul şi se va juca cu mărul, putem spune că rasa umană este 

creată pentru a se hrăni cu carne… dar nu este aşa. 
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V I A T A  Î N T R-O   

F E R M Ã  D E  A N I M A L E 
 

 Fermele s-au schimbat în adevărate fabrici de accelerare a creşterii 

animalelor. Numeroase animale nu mai ajung niciodată, până în momentul 

tăierii, să vadă lumina zilei. Viaţa lor se desfăşoară total forţat într-un mediu 

restrâns, neprielnic şi  se  sfârşeşte  printr–o  moarte  brutală. 

 

 

Iată un exemplu dezgustător:  

Fermele de creştere a puilor de găină într-un ritm accelerat. 

 
 Ouăle sunt clocite la etajul superior.   

 

Puii sunt în mod curent drogaţi şi îndopaţi. Ei mănâncă cu lăcomie, 

fără posibilitatea de a se mişca prea mult şi fără aer curat.  
 

Pe măsură ce cresc sunt deplasaţi către etajele inferioare.  
 

Când ating etajul de jos ei sunt tăiaţi. 
 

Cu toţii intuim condiţiile mizere ale acestor ferme, chiar şi după mirosul 

respingător pe care îl degajă în jurul lor pe o distanţă de câţiva km. Nu mai 

este nevoie să spunem că este un proces nefiresc de creştere a animalelor şi 

putem intui ce dezechilibre se află în corpul acestor animale, pe care omul le 

asimilează inconştient ! 

 

 

 

 În SUA chiar şi aceste fabrici de carne vie sunt azi demodate. Fermele 

moderne sunt acum giganţi de metal, sub forma unor trenuri de 15 km 

lungime, amplasate pe un sistem de canale care colectează excrementele. 

 Puii proaspăt ieşiţi din incubatoare se pun în cuşti care se deplasează 

lent, parcurgând cei 15 km în 3 zile, la capătul opus fiind abatorul. În acest 

timp puilor li se dezvoltă pulpele de 4–5 cm, restul corpului fiind prea mic 

se toacă pentru a fi folosit ca hrană pentru ceilalţi pui.  
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 Evident că aceşti pui nu seamănă cu puii pe care noi îi cunoaştem. 

Corpul lor este un  „dezastru genetic” ; ei nu pot sta în picioare    şi nu au 

pene, pentru ca toată energia lor să  se transforme în carne. 

 Excrementele lor sunt foarte bogate în proteine (peste 60 %),  motiv 

pentru care dejecţiile „valoroase” nu se aruncă, ci se amestecă în furaj. 

 Hrana lor este foarte  concentrată în  proteine: amestecuri provenite  din 

industria chimică (hormoni, factori de creştere, vitamine, antibiotice) 

amestecate cu carnea puilor tăiaţi şi cu... excrementele puilor anteriori. 

 O astfel de fermă produce în jur de 15 milioane de pulpe de pui pe 

săptămână. 

 Puiul parcurge astfel trei zile cu „trenul morţii”, ajungând apoi mâncarea 

preferată şi tradiţională a americanilor – sandwich-ul cu pulpe de pui sau 

alte preparate Fast-Food. 

 
Asemenea practici artificiale dezechilibrea-ză starea chimică a corpului 

puiului de găină, distrugându-i obiceiurile naturale şi îi determină chiar  

apariţia tumorilor maligne şi a altor malformaţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C O N S I D E R A T I I  

 DE  O R D I N  M O R A L 
 

 
1)  Uciderea îi cauzează animalului suferinţe atroce, acesta resimţind durerea 

întocmai ca şi fiinţa umană. Animalele, mai ales vacile simt mirosul de sânge 

prezent în abatoare şi ştiu că este un loc al morţii,  trăind o cumplită groază.  
 

„Animalele sunt prietenele mele… iar eu nu îmi mănânc prietenii.”    
  George Bernard Shaw 

 

„Am crescut la o fermă,  de aceea am devenit vegetarian. Carnea e 
îngrozitoare, atât din punctul de vedere al animalelor, cât şi al sănătăţii 
noastre.” 
                                                                        K.D. Lang (muzician) 
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2)  Nici un drept natural nu ne autorizează să condamnăm la moarte un 

animal.  
 

3) Practica uciderii animalelor dezvoltă la om insensibilitatea, sadismul şi 

totala lipsă de respect faţă de viaţă.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Asupra acestui aspect Pitagora spune:  
 

„Aceia care ucid animalele şi le consumă 
carnea vor avea cu atât mai mult tendinţa 
să-şi masacreze semenii.” 
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Citate ale unor vegetarieni celebri 
 
 „Doar pentru plăcerea de a avea o dată gura plină de carne, noi 

privăm un suflet de soare şi lumină şi de acea bucăţică de viaţă şi timp 

pentru care se  născuse pe lume să se bucure.”    

                                                      Plutarh                    

 

     

„Bietele animale, cu câtă gelozie îşi păzesc sărmanele trupuri…care 

pentru noi de abia dacă ajung pentru o masă de seară, însă pentru ele sunt 

viaţa însăşi.” 

                                        Iris Murdoch 

 

 „Nu pot să mănânc carne pentru că am văzut miei şi porci ucişi. Am 

văzut şi am simţit durerea lor. Simţeau că moartea se apropie. Nu am putut 

suporta. Am plâns ca un copil. Am alergat până în vârful unui deal şi nu mai 

puteam respira. Simţisem moartea unui miel.    

                Vaslav Nijinski   (dansator şi coregraf) 

 

 

 

 „Unii spun adesea că oamenii au mâncat dintotdeauna carnea 

animalelor, ca şi cum asta ar fi o justificare pentru a continua să  

o facă. După această logică, n-ar mai trebui să încercăm să oprim oamenii 

să ucidă alţi oameni, de vreme ce asta se petrece, de asemenea, din cele mai 

vechi timpuri.” 

       I. Bashevis Singer  

(scriitor, laureat al premiului Nobel - 1983) 

 

 

 „Când un om distruge cu nesăbuinţă vreuna din operele omului, îl 

numim vandal. Când distruge vreuna din lucrările Domnului, îl numim 

vânător…”    

 Joseph Wood Krutch (naturalist şi eseist) 
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  „Dacă abatoarele ar avea pereţi de sticlă, cu toţii am fi vegetarieni. 

Ne simţim mult mai bine faţă de noi înşine şi faţă de animale, ştiind că noi nu 

contribuim la suferinţa lor.” 

      Linda şi Paul McCartney 

 

 „Oamenii hrăniţi cu carne şi care au băut băuturi tari, au sângele 

otrăvit şi arid şi aceasta îi face să înnebunească într-o sută de feluri 

diferite.”                             

Voltaire 

              

 
 

 „În vreme ce noi înşine suntem mormintele însufleţite ale animalelor 

ucise, cum ne putem aştepta la condiţii ideale de trai pe acest pământ?”                                            

                                                                                       George Bernard Shaw 


