
 
Aśka: Cześć kochani, z tej strony Aśka, 
Martina: Martina, 
Olga: Olga. 
Aśka: Witamy was w naszym nowym podcascie o nazwie Weganizujemy: Podcast (śmiech). 
Będziemy tutaj rozmawiać o weganizmie i wszystkich związanych z tym kwestiach. To będą 
po prostu rozmowy na luzie, przemyślenia trzech weganek z różnymi doświadczeniami. 
Dzisiejszy temat brzmi: Czy weganizm jest trudny?  
 
[00:00:35]  
Aśka: Wiecie co mnie wkurza? Weganie, tacy z dłuższym stażem mówią że weganizm jest 
łatwy. W sensie, mówią że jest łatwy i niektórzy to argumentują tym, że to jest łatwe jeśli 
wiesz co cię motywuje, jeżeli wiesz jaki jest powód twojego weganizmu. Np. myślisz tylko o 
zwierzętach i wtedy to jest takie łatwe dla ciebie. 
Olga: Mhm. 
Aśka: Dla mnie to nie było łatwe. Mimo tego że jestem pięć lat weganką i że przeszłam na 
weganizm stricte z powodów etycznych to dalej pamiętam że to nie było dla mnie łatwe.  
Olga: Myślę, że to jest trudne dlatego że lubimy to co jest dla nas znane. Jeśli ktoś 
powiedzmy przez dziesięć, piętnaście lat w swoim dorosłym lub nastoletnim życiu pił kawę z 
mlekiem to mimo tego że powiedzmy wie jak to mleko jest pozyskiwane to te 
przyzwyczajenia będą wychodziły. Np. w takich trudnych momentach kiedy się nie myśli, 
kiedy jest się zabieganym w życiu. Łatwiej jest wtedy pójść do sklepu i kupić te znane 
produkty: mleko, coś tam. Albo jeśli ktoś ma gorszy dzień i powiedzmy zajada jakieś swoje 
problemy czy stres to wejdzie do tej przysłowiowej żabki i kupi lody. 
Aśka: Mhm. 
Olga: Mimo tego, że wie. 
Aśka: Tak, to jest tak jak mówisz że to jest kwestia przyzwyczajeń i kiedy przechodzisz na 
weganizm to nagle musisz myśleć o wszystkich swoich decyzjach. Jak jesz wszystko, to 
pewne rzeczy robisz z automatu. Np. właśnie tę kawę z mlekiem tak jak powiedziałaś; 
automatycznie sobie nalewasz a tutaj musisz zacząć myśleć…  
Martina:...jakie mleko i tak dalej, gdzie kupić. 
Aśka:..gdzie kupić, tak. Gdzie kupić, żeby ci zasmakowało. Jeśli jedno ci nie zasmakowało 
to jakie wybrać. 
Martina: No i czy trzeba gdzieś dalej pojechać żeby je kupić i czy kupisz to u siebie i czy to 
wszystko w ogóle ma sens. 
Olga: Jeśli ktoś w swoim życiu zajmuje się wieloma sprawami, czy to praca rodzina, 
cokolwiek, znajomi, problemy sercowe to jeśli jedzenie do tej pory było czymś o czym się za 
bardzo nie myślało… 
Aśka:...tak, czymś oczywistym. 
Olga: ...To jest następna rzecz, o której trzeba myśleć. Jakiś problem, kwestia, którą trzeba 
rozwiązać w jakiś sposób. Czyli coś o czym musisz myśleć, planować. 
Aśka: Tak. Jednak nasz mózg jest w stanie w ciągu dnia podjąć określoną ilość decyzji. 
Jeżeli  masz podjąć więcej decyzji to wtedy w pewnym momencie on już się czuje zbyt 
zmęczony, zbyt przeciążony. Kolejne decyzje są dla ciebie trudne, już po prostu nie chcesz 
myśleć, nie chcesz już decydować.  



 
Martina: Tak, się odechciewa. 
Aśka: Tak, jeśli masz nagle zacząć myśleć o wszystkim co jesz a wcześniej jadłeś np. 
wszystko a teraz chcesz przejść na weganizm to musisz myśleć dosłownie o wszystkim co 
jesz, no to jest to trudne. 
Olga: Tak, zwłaszcza że jeśli ktoś zaczyna i od razu chce zerojedynkowo podejść do 
tematu, czyli albo… 
Martina:...albo wszystko albo nic (śmiech). 
Olga: (śmiech) tak! Albo wszystko albo nic. Albo jestem 100% weganinem/weganką i już 
nigdy nie będę jadła tego czy tamtego.  
Martina: mhm. 
Olga: Wtedy to może być po prostu za dużo i rzucamy to.  
Aśka: Tak, ja myślę właśnie że jest często problemem właśnie to co powiedziałaś, myślimy 
tak zerojedynkowo. Teraz na szczęście to się powoli zmienia bo więcej osób zaczyna też w 
internecie podkreślać żeby podchodzić tak pragmatycznie... 
Martina: Mhm. 
Aśka:...krok po kroczku ale to ciągle duży problem że dużo osób jakby chciałoby od razu i 
wtedy faktycznie jest dla nich to mega trudne. No bo ja pamiętam że jak ja stopniowo krok 
po kroku rezygnowałam i pod koniec zostały mi tylko słodycze (śmiech). 
Ja jestem wielką fanką słodyczy i samych słodyczy, jakby mleko już miałam jakie lubię 
zapoznane, umiałam robić tofucznicę i wszystkie inne rzeczy zamieniać ale nagle musiałam 
z tych słodyczy zrezygnować. Z jakichś jajek niespodzianek, jakichś kinderków i innych 
czekolad, no to to było trudne. Jeśli chodzi o jedną grupę produktów. A jak ktoś nagle chce 
odstawić wszystko no to tak jak powiedziałaś może to być... no mega trudne (śmiech). 
Martina: Ja nie wiem,  jak rzuciłam wszystko z dnia na dzień po prostu i nie wiem, może z 
parę dni się zastanawiałam: Jezu po co ja to robię? No ale jednak udało się.  
Aśka: Wiesz co, tylko że moim zdaniem też nie powinniśmy myśleć tak… znaczy ja też 
dopiero co podałam mój przykład (śmiech). Ale myślę że powinniśmy bardziej brać pod 
uwagę jakby nie tylko nasze doświadczenia… 
Martina: No jasne. 
Aśka:..ale też np. to co czytamy w internecie. 
Martina: Tak tak, ja wiem, bo ludzie często narzekają że mają z tym problem ale są też 
osoby, którym się udaje... 
Olga:..no oczywiście, no. 
Aśka:…się udaje. Dla mnie to są takie mityczne… osoby. Te, którym się udaje od razu 
rzucić wszystko i przejść na weganizm ot tak. 
(wszyscy się śmieją). 
Olga: Ja jestem np. jestem osobą, która tak nie podąża za tłumem i nie robi tego co ktoś mi 
mówi, raczej odwrotnie. Natomiast też miałam takie momenty że nie wiem, idziemy do 
rodziny, idziemy do znajomych i wszyscy coś tam innego jedzą i to może być trudne żeby 
nosić ciągle swoje, tak?.. 
Aśka:..tak. 
Olga:..albo żeby wymagać od kogoś żeby ktoś jeszcze zrobił coś specjalnie dla ciebie, takie 
sytuacje są trudne. 
Aśka: Albo odmówić babci. 



 
Martina: O najgorzej!  
(śmiech) 
Martina: No ja tak miałam: nie no, akurat nie mam ochoty. No ale zjedz troszkę, troszkę! 
Serniczek zrobiłam.  
Aśka: No właśnie i jak ty powiedziałaś że przestawiłaś się jakby od razu na weganizm no to 
jakie były takie sytuacje? Bo nie wierzę że wszystko było dla ciebie super łatwe. 
Martina: Nie nie, ja nie mówię że to było łatwe, no bo przecież patrzyłam, nieraz chodziłam 
do lodówki i patrzyłam na te rzeczy, które bym chciała zjeść ale nie zjadłam. 
(wszyscy się śmieją)  
Martina: I tylko takie: no nie, ser. Ale mówię sobie: nie no dobra, nie. Trzasnęłam lodówką i 
starałam się uspokoić. Wiedziałam że nie mogę no bo lekarz mi powiedział że muszę to 
szybko zmienić… 
Olga:...miałaś taką motywację dodatkową. 
Aśka: Tak, motywacja zdrowotna może dodatkowo wzmocnić tą naszą samodyscyplinę.  
Martina: Tak, w sumie mój mózg się tak zaprogramował: jakbym to zjadła, to będzie boleć. 
Olga: No to jest coś co pomaga kiedy wiesz że będziesz się źle czuła po czymś. 
Martina: No u mnie by to szybko wyszło.  
Aśka: Ale to też może być właśnie jakby fajny sposób na przejście na weganizm żeby zrobić 
sobie właśnie testy na nietolerancję bo dużo osób jednak ma nietolerancję laktozy. 
Ale ludzie często mówią: nie no, po mleku tak jest. Zje jogurt na śniadanie i leci od razu do 
kibla. 
(wszyscy się śmieją) 
Martina: Mój dziadek tak mówi, że to tak jest. (śmiech) 
Aśka: No, że po mleku tak jest. 
Martina: Tak, tak! 
Aśka: Ale to nie jest tak, to znaczy że masz jakąś nietolerancję.  
Martina: No właśnie mój dziadek tak mówi, że mleko, masło i śmietana, no tak zawsze było 
- to jest całkowicie normalne. To że boli cię brzuch jest całkowicie normalne. 
Właśnie po to to jesz. 
Aśka: (śmiech)  
Olga: To też jest jakiś sposób na ucięcie komentarza u babci czy cioci ( w sensie nawet jak 
ktoś nie ma): Mam nietolerancję, ja nie mogę tego jeść. 
Martina: Próbowałam, próbowałam tego argumentu i ciotka mi powiedziała: co ty 
wymyślasz? To nie istnieje w ogóle.  
Aśka: Tak, u starszych osób tak może być… 
Martina: Tak, to są tylko wymysły. 
Aśka:..że (śmiech) tak, to jest jakiś kaprys, takie młodzieńcze głupoty… 
Olga: Tak, oni to sobie powymyślali te nietolerancje, kiedyś się wszystko jadło i było dobrze. 
Martina: Tak! 
Olga: No i wszyscy byli szczęśliwi. Kiedyś się miało jedną krowę i brało od niej mleko, swoją 
drogą to mleko też było inne niż to co mamy tutaj. Albo ktoś kupuje to bez laktozy żeby nie 
mieć tych problemów.  
Martina: A bo ja wiem czy to tak działa… 
Aśka: Ja sobie wolę po prostu kupić roślinne.  



 
Olga: Teraz jest ich więcej więc jest prościej.  
Martina: No teraz tak, jak ja zaczynałam no to sojowe z biedronki i jedno alpro gdzieś 
oddalone o nie wiadomo ile kilometrów od mojego domu.  
Aśka: Tak, no jak ja zaczynałam to też było trudniej ale teraz jest o wiele łatwiej niż jak my 
przechodziłyśmy na weganizm ale wydaje mi się że ta dostępność tych produktów nie 
ułatwia tego wszystkiego aż na tyle żeby jakby więcej osób się zdecydowało.  
Często ludzie po prostu że tak powiem nie wiedzą z czym to się je.  
Olga: Mhm. 
Aśka: No że np. nie znają jakichś produktów więc boją się spróbować. Bo nie wiem, 
przyzwyczaili się już do innych więc weźmie jednak ten twaróg zamiast tofu bo nie wiadomo 
co to to tofu całe jest.  
Martina: Wydam pieniądze a okaże się niedobre… 
Olga: Jakaś soja, GMO, nie wiadomo co to jest np. biszkopt bez jajek. To się da tak zrobić? 
Aśka: tak, tak, dokładnie! 
Martina: (śmiech) 
Olga: Da się bez jajek?! No tak, no!  
Martina: No da się. 
Olga: Ale to jest takie że kiedyś to zawsze było, więc ciężko się przestawić. 
Aśka: Tak, no i to jest właśnie znowu, wracamy znowu do tej kwestii przyzwyczajenia. 
Właśnie jak się robiło pewne rzeczy jak np. ten biszkopt, że do biszkoptu dawałaś jajko, to 
jak teraz zrobić bez jajka? Że do kotleta, że nawet kotlety jak robiłaś jakieś ziemniaczane 
niektórzy takie robią i też do nich dają jajko… 
Martina: No, żeby się skleiło… 
Aśka:...żeby się skleiło, tak. No i jak to teraz bez jajka zrobić? Mimo tego że jest taka 
dostępność tych wegańskich produktów to wciąż ludziom może być właśnie ciężko się 
przestawić. 
 
[00:10:15]  
 
Aśka: No a teraz pytanie, jak to sobie ułatwić? 
Martina: Hm…jakby to sobie ułatwić... 
Aśka: (śmiech) 
Olga: Już trochę o tym mówiłyśmy, czyli nie wszystko na raz. 
Aśka: Nie wszystko na raz, tak. Krok po kroczku. Próbować.  
Olga: Być wyrozumiałym dla siebie i żeby nie robić zerojedynkowo. 
Martina: Nie obrażać się na siebie, że skoro nie wyszło to już nie... 
Olga:...tak tak tak, to jest po prostu trudne. Trzeba zdać sobie z tego sprawę że to jest 
bardzo trudne, będą wpadki ale trzeba iść dalej i tyle. 
Aśka: Tak.  
Olga:...i można zjeść kinder niespodziankę… 
(wszyscy śmiech) 
Olga:...jak ktoś już nie wytrzymał i kupił. 



 
Aśka: (śmiech) dokładnie, żeby dać sobie to prawo do popełniania błędów. Myślę że w 
ogóle jak sobie dasz takie prawo do popełniania błędów to w ogóle życie jest o wiele 
prostsze. Że nie wyzywasz siebie w myślach (śmiech): Ty tumanie, jak mogłeś! 
Olga i Martina: (śmiech) 
Olga: Jestem słaba… 
Aśka: Tak 
Martina:Jezu, nawet tego nie umiem zrobić. 
Olga: O,o!  
Aśka: Tylko po prostu no kurcze, jestem człowiekiem i się zdarzyło tak? Nie musisz zerować 
wegańskiego licznika.  
Martina: (śmiech) Nie musisz biczować się porem.  
Aśka: (śmiech)  Biczować się porem! 
Olga: To jest dobry tekst! No to prawda. Brak wyrozumiałości dla siebie jest chyba 
największym problemem. To bardzo zniechęca i można się po prostu w mig… ja nie wiem. 
To nie dla mnie i nie będę tego robił, nie wychodzi mi. Jak spróbuję zrobić biszkopt 
powiedzmy bez jajek to nie wyjdzie mi i już nie będę tego robić bo...no bo nie wyszło.  
Martina: Tak. Mi na początku nic nie wychodziło.  
Aśka: (śmiech)  
Martina: Jak pierwszy raz tofu zrobiłam to stwierdziłam że nigdy więcej tego nie zjem bo... 
Olga: Ale marynowałaś, tak? 
Martina: Nie no, po prostu… 
Aśka: (śmiech) zjadła w kostce! 
Olga: Wy się śmiejecie ale mój syn, starszy, ten trzyletni uwielbia nie jak ja mu wędzone 
zamarynuje - nie! On zwykłe tofu takie bez niczego. 
Martina: Aha. 
Aśka: Ale Ty Martina mówiłaś, że ty też teraz jesz tofu jak batona. 
Martina: Teraz tak, tak!  
Olga: Ja w takie paski kroję i on normalnie sobie to je.  
Martina: Ja teraz też tak zjem, ale wtedy to było takie jak papier, jak karton.  
Olga: Ja nie przepadam za takim… 
Aśka: Ja też nie  lubię, ale myślę że… 
Martina: Żal mi was… 
(Wszyscy śmiech) 
Martina: Tofu jest super. 
Olga: Też kocham tofu ale wędzone albo jakieś takie marynowane. 
Aśka: Tak. Ale wydaje mi się że to co ty powiedziałaś, że kiedyś na początku mówiłaś: o 
jezu, co to jest, a teraz potrafisz jeść tofu naturalne jak batona to jest też przykład tego, jak 
bardzo nam się zmieniają smaki.  
Martina: Bardzo. 
Aśka: Ja też jak na początku pamiętam jak szukałam mleka do kawy (uwielbiam kawę z 
mlekiem) to najpopularniejsze były te mleka sojowe z biedronki i to było z pięć lat temu… 
Olga: Mhm, mhm, mhm… 
Aśka:..No i z tym próbowałam pić kawę, to mówię nie no fuj to jest w ogóle… 
Martina:...ja miałam  to samo. 



 
Aśka:...inny smak. Ta soja w ogóle… może nie soja. Po prostu jakiś taki dziwny smak 
przebijany przez tą kawę.  
Martina: Taki karton. 
Aśka: No dziwne po prostu. Nie czuć kawy tylko karton. (śmiech) 
Martina: No… 
Aśka:..i próbowałam innych. W Piotrze i Pawle wtedy były jakieś takie… 
Olga: Bogolka! 
(Wszyscy śmiech) 
Aśka:.. No drogie były, ale musiałam znaleźć dobre mleko! 
Olga: Wiadomo, jak to samo… 
Aśka:...i w końcu spróbowałam ryżowego. U mnie ryżowe się sprawdza. 
Martina: A ja nie wiem...Ja się uczyłam na tym Alpro dla dzieci do trzech lat.  
Aśka: O, to z żyrafką? 
Martina: Tak! Ono mi smakowało do kawy bo było takie słodkie i gęste. 
Aśka: No to też bogolka bo ono też drogie mleko! 
Martina: Tak! 
Olga: No dobra. Ja najbardziej to uhm kokosowe dla baristów teraz… 
Aśka: A na początku? 
Olga: A na początku to kupowałam chyba też ryżowe z tej firmy, jak ona się nazywała… ta 
co jest w Auchan? Takie niebieskie kartony. 
Aśka: Ja nie wiem.  
Olga: Ja wiedziałam że musi być fortyfikowane wapniem. Więc takie kupowałam.  
Mało tego, mój trzyletni syn to kocha… 
Martina: … ja wtedy nawet nie wiedziałam, co to znaczy fortyfikowane.  
Aśka: (śmiech)  
Olga: A teraz to te owsiane, którego ty nie lubisz.  
Aśka: Oatly! 
Olga: Dokładnie, ja je kocham. 
Martina: Ja go nie piłam… 
Aśka: No dla mnie ono jest po prostu jak zwykłe owsiane.  
Martina: Ja teraz już każde wypije… 
(Wszyscy mówią naraz: ja też)  
Olga:...a teraz lubię jak bogolka z ekspresu!  
Martina: A mi to bez różnicy. 
Olga: To co dzisiaj piłyśmy było super. A to jest biedronka! Ryżowe tak? 
Martina: Nie.. z EnerBio. 
Aśka: Nie, ryżowe z EnerBio. 
Olga: Okej, Rossmann. 
Aśka: Mhm. 
Aśka: Tak, to jest tak jak mówisz Martina, że teraz już każde wypijesz, ja tak samo mam z 
każdym. Teraz nawet z niesłodzonym mlekiem (co kiedyś było dla mnie takie bleh) 
Martina: No ja teraz niesłodzone piję.  
Aśka: A teraz nawet niesłodzone, które ma tak łagodny smak, że równie dobrze mogłabym 
wody sobie dolać (śmiech) to i tak smakuje. 



 
Olga: Mogłaby być biała woda to też by poszło. 
Aśka: (śmiech) 
Martina: (śmiech) Woda z mąką! 
Aśka: (śmiech) 
Olga: Albo z tofu takim… 
Aśka: Fuu...Z tofu może nie.  
Olga: Ale ile białka!  
Olga: Jak kawa kuloodporna z olejem kokosowym! (śmiech) Dobra, teraz to się śmiejemy bo 
teraz to wszystko możemy ale ktoś jak tak pójdzie do kogoś i spróbuje to powie: fuj, nie, nie 
dam rady tego pić. 
 
[00:15:30]  
 
Martina: Ja się do tofu przekonałam w ogóle przez to że w Anglii próbowałam właśnie tych 
zamienników ich i przeczytałam w składzie że to jest zrobione z tofu. Skoro oni to zrobili tak, 
to może… 
Aśka: To może jest jadalne. 
Martina:...to da się zrobić... 
Aśka: (śmiech)  
Martina:...że może to jednak jest dobre. Ja to skreśliłam na początku… 
Olga: Aha, widzisz, widzisz, bo ty jesteś taka dociekliwa… 
Martina: Tak.  
Olga: Ale nie każdy jest, są ludzie, którzy wolą, nie wiem… nie mają czasu, nie lubią… 
Aśka: Tak. 
Olga:..wolą pójść do sklepu i kupić sprawdzone, gotowca. 
Martina: I teraz mogą to zrobić. 
Olga: Mogą, bo jest. 
Aśka: Tak, ale może też być tak że właśnie ludzie - to co powiedziałaś wcześniej - że się za 
szybko poddają. Że ktoś usłyszy: tofu, super zamiennik dla mięsa, dla jajka i powie: no 
dobra to jak tofu to spróbuje. I próbuje tego naturalnego i mówi:fuj, co to jest? Cholera jasna! 
Olga: Taki karton, gorzej niż Wasa.  
Olga i Martina: (śmiech) 
Aśka: I się zniechęci (śmiech) - gorzej niż Wasa. 
Martina: Takie z tofu jajka jak z Wasy chleb. 
Olga: No taka Wasa stara jak kiedyś była i na to tofu.  
(Wszyscy śmiech) 
Aśka: Mmm...karton z kartonem. No tak. 
Olga: My się śmiejemy ale to tak może być. Mój brat np. mówi Tofu tofu. Kupiłem w Lidlu, 
spróbowałem i mówię super: jak ser! Kiedyś kupiłem, spróbowałem i smakowało jak karton, 
ja w ogóle nie wiedziałem co to jest. 
Aśka: Tak, kiedyś też przyniosłam wędzone do pracy… 
Martina: Ja się na wędzonym w sumie nauczyłam jeść. 
Aśka:...przyniosłam wędzone do pracy i (w urzędzie skarbowym jeszcze pracowałam) tam 
dziewczyny normalnie jadły. Jeszcze jakieś wcześniej hot-dogi z żabki jadłyśmy i jakieś takie 



 
syfne mięsne rzeczy no a później ja się przestawiłam najpierw na wegetarianizm, potem na 
weganizm. Przyniosłam to tofu wędzone i one mówią: daj, spróbujemy jak to smakuje. 
No i mówią: smakuje jak oscypek, strukturę ma jakiegoś tam innego sera… 
Olga: Mhm. No bo to takie podwędzone. 
Martina: No, to tak smakuje. 
Aśka:...tak. 
Olga: No zależy jeszcze jaka firme. Jedno będzie twardsze, drugie będzie miększe ale to 
rzeczywiście jest… 
Martina: Ja jak kupiłam pierwszy raz to wędzone, to wykrawałam te same brzegi bo one 
były najbardziej takie ciemne. 
Aśka i Olga: (śmiech) 
Aśka: Najbardziej uwędzone. 
Martina: Najlepsze były! A teraz to mi już bez różnicy, teraz zjem jak baton. 
Aśka: (śmiech) 
Martina: Naprawdę, mogę to sobie tak jeść. 
Aśka: To może to jest właśnie sposób dla osób, które się przestawiają żeby zaczęły właśnie 
od wędzonego. 
Martina: Albo marynowane, też jest spoko. 
Olga: Tylko tutaj trzeba już robić coś.. 
Martina: No nie no, można kupić marynowane… 
Aśka:...można kupić też. Ale dla mnie to marynowane jest za słabe, za słaby smak ma. 
Martina: Czeskie też jest pyszne marynowane w eko sklepach… 
Aśka: To z pandą? 
Martina: Nie nie, jeszcze inne. Nie pamiętam jak się nazywało.  
Aśka: Jakieś eko w carrefourze? Tak jak my wczoraj szukałyśmy… 
Martina: ale znalazłyśmy! 
(wszyscy śmiech) 
Olga: Ale z tym marynowanym ja mam to samo. One są dla mnie za słabo. To jest takie, ja 
muszę to jeszcze… (klepanie rękami) 
Aśka: Tak. 
Martina: Ja miałam to szczęście że był taki duży eko sklep wtedy w Kato, teraz już go nie 
ma. I tam było właśnie wszystko z tej czeskiej firmy. Ono było tak marynowane, że aż 
ciemne. Było pyszne! 
Aśka: No widzisz, ale to jest to żeby marynowane kupić faktycznie dobre no to już jest dla 
wybranych. Jak masz gdzie je kupić. 
Martina: No ja go już nie widziałam dawno… 
Aśka: Też było z Polsoi, nie wiem czy dalej jest i ono właśnie ma słaby smak. 
Martina: Blade jest.  
Aśka: Blade! (śmiech) 
Olga: Blaade! (śmiech) 
Olga:...ja w Auchan… z Polsoi jest jakieś takie w curry? Takie żółte? 
Martina: Co? 
Olga: W curry. 
Martina: W curry? 



 
Olga: Takie żółte. 
Martina: Tego nie jadłam! 
Olga: Mąż mi kupił któregoś razu i ono jest jakby no ok natomiast trzeba je tam do… 
Martina: Doprawić… 
Olga:...dosojowić. Mhm, mhm. Tak. Ale my tu mówimy o tofu, mówimy o czymś takim do 
kawy ale tak naprawdę no jak ktoś idzie na bazarek i jeszcze mamy dużo warzyw i owoców 
to to wszystko wegańskie.. Można robić. 
Aśka: Tak, tylko że (śmiech) myślę że ludzie jak nagle mają przestawić się… a wcześniej 
używali np. mięsa i nie wiem, gotowali np. rosół na mięsie… 
Olga: Mhm. 
Aśka:..to im się ciężko jest przestawić i uważają że nagle rosół z samych warzyw to że jest 
bez smaku. Że trzeba się też… bardzo ważne jest, żeby się nauczyć też jak nadawać smak 
tym warzywom.  
Olga i Martina: Mhm. 
Aśka: Tak? Bo np. mój Kajtek to on ma z tymi ostrymi sosami tak przepalone po prostu 
kubki smakowe… 
Olga i Martina: (śmiech) 
Aśka:...(śmiech) tak się śmieję, ale jak ja zrobię coś łagodnego co dla mnie ma smak tylko 
że po prostu łagodny, nie jest pieprzne, nie jest pikantne to on mówi: przecież to jest w ogóle 
bez smaku! Dawaj mnie tu srirache! 
Martina i Olga: (śmiech) 
Aśka: (śmiech) Także no tak… 
Olga: Tak, rozumiem to. Mhm.  
Aśka:...sos sojowy! To jest moim zdaniem na początku ważny składnik… 
Martina: Tak! 
Aśka:...że z sosem sojowym bardzo łatwo nadać smak. 
Olga: Umami! Mhm.  
Aśka:...umami. 
Olga: I dzięki temu to jest to jest to. Albo jeśli ktoś lubi pomidory suszone takie... 
Aśka: Suszone! 
Ola:...w oliwie i ka… 
Aśka: Kapary. 
Olga: Tak. To daje taki posmak... 
Aśka: Umami. 
Olga: Dokładnie tak. Ja potrafię czasami: bułka, wędzone… 
Aśka: Tofu. 
Olga:...tofu i te pomidory. 
Martina: Ja też tak jem. 
Olga:...i z oliwą. 
Martina: Pycha! 
Aśka: Ale to jest do smarowania? 
Martina: Nie, jak jeszcze… 
Olga: Nie! 
Martina:...np. jakieś wegańskie masełko, no to już w ogóle… 



 
Olga: Nie nie, ja najczęściej właśnie ten olej z tych pomidorów i pomidory i to wtedy. 
Aśka: Aaa…! 
Martina: No to ja sobie daję masełko, na to olej (śmiech) i na to pomidory. 
Aśka: Masełko i jeszcze olej! (śmiech) 
Olga: (śmiech) 
Martina: No pewnie, że tak! 
Aśka: Na bogato! 
Martina: Pfff! 
Olga: Z tym olejem to odważnie. 
Martina: No… 
Olga: No więc ja tak. I to jest bardzo proste. Jeśli ktoś np. je kanapki rano albo na kolację to 
jednak jest popularne chyba. 
Aśka: To jest proste, ale wydaje mi się że olej do smarowania to takim osobom, które 
wcześniej używały mimo wszystko nie wiem, masła czy margaryny to olej… 
Olga:...no tak.  
Martina:...nie wystarcza. 
Aśka:...to olej jest kontrowersyjną rzeczą. Bo mówią: Boże, olejem smarować, to jest takie 
tłuste (śmiech). 
Martina: Ale wiecie co? To była moja pierwsza kanapka na weganiźmie (weganizmie w 
sumie), to była właśnie kanapka, którą sobie posmarowałam oliwą bo nie było takich 
roślinnych zamienników masła wtedy… 
Aśka: I grubą solą! 
Martina:...nie no właśnie kupiłam sobie wtedy te plastry z Polsoi a’la ser… 
Aśka: A...wege plastry! 
Martina: Z internetu zamówiłam jakąś tam wędlinę, zjadłam tę kanapkę i to było jakieś takie: 
meh. 
Aśka: (śmiech). 
Martina: Mówię: aha. Niby już byłam wcześniej wegetarianką więc wędliny [roślinne] 
znałam, ten ser mi smakował także no… odłożyłam go na później…  
Aśka: (śmiech) 
Martina:... i mówię, jak brak masła! Jak wcześniej tak dużo tego masła dawałam, to było 
takie: łe…. 
Olga: Uhm. Czyli… 
Martina:...czyli chyba nie będę jadła kanapek! 
Aśka: Czyli to też może być dobre dla osób, które są do smaku masła przyzwyczajone. 
Oleje do smarowania mogą mieć taki smak...meh. 
Martina: Noo…  
Olga: Ale jest teraz pełno tych past, np. z Lidla z tofu wędzonego właśnie, one są takie 
pełne tego smaku umami. 
Aśka: Tak! 
Martina: No są! 
Aśka: Tak, pasty są super do smarowania… 
Martina: Ale obok masełka to to nie stało.  
Aśka i Olga: (śmiech). 



 
Olga: No tak…  
Aśka: No obok masełka nie, ale… 
Martina:...ale są pyszne, jasne! No ale to nie jest masło. A jak ktoś np. całe życie jadł z 
takim krowim masłem… 
Olga: … ja wiem, ja też lubiłam masło.  
Aśka:...ale to…. no dobra, to już jeśli musisz koniecznie mieć masło no to u nas w ebookach 
są przepisy na wegańskie masła! 
Martina: No! 
Olga: Tak! 
Aśka: I są pyszne. 
Olga: I tak, i będzie masełko, ono poleży, można zamrozić… 
Aśka: Tak, i to jest właśnie najlepsze, że sobie faktycznie w tej lodówce… ono twardnieje, a 
później możesz se na nim coś usmażyć albo możesz se posmarować… 
Martina: No ja robiłam kiedyś właśnie jak już się załamałam tą kanapką z tą oliwą… 
Aśka i Olga: (śmiech) 
Martina:...to znalazłam jakiś przepis na to masło...\ 
Olga: Tak, to było dawno temu. 
Martina:...tak no i to było nawet ok.  
Olga: ...No teraz już nie trzeba tak szukać.  
Martina:...ono mi trochę przywróciło wiarę w to wszystko. 
Olga: (śmiech) 
Aśka: Ale teraz jest to masło, to Naturli… 
Martina: Tak, kocham je! 
Aśka:...i ono jest w coraz większej ilości sklepów chociaż dla mnie osobiście to jest bez 
szału. Ale dużo osób mówi że jest super, więc… 
Martina: A mi bardzo smakowało! Ono smakuje jak masło z solą. 
Olga: Tak? 
Aśka: Dla mnie ma właśnie...dla mnie nie ma takiego solonego smaku… 
Martina: Serio? 
Aśka:...takiego mlecznego nie ma smaku. 
Olga: Ok… 
Martina: Ja czuję. (śmiech) 
Olga: To jest coś, o czym warto powiedzieć że będą weganie rozmawiali między sobą i 
każdy będzie miał inne doświadczenie. 
Martina i Aśka: Tak. 
Olga: Nie należy się tym kierować bo zupełnie może być inaczej. 
Aśka: Tak. 
Martina: Po prostu trzeba spróbować. 
Aśka: Trzeba testować. 
Olga: Tak. 
Aśka: Testować co nam podpasuje. 
Olga: Dokładnie tak, bo jednemu to, drugiemu tamto i właśnie komuś to przypomina jak ja 
coś np...o. Jak ja coś zrobię, daję mojemu mężowi i mówię że to smakuje jak coś tam a mój 
mąż, który je np. ser powie: no nie. 



 
(wszyscy śmiech) 
Martina: No chyba jednak nie.  
Olga: A ja to tak zajadam, mi to tak naprawdę, naprawdę przypomina. Ja nie chcę tego 
jakoś nakręcać ale naprawdę, a on… 
Aśka: No tak, no bo jakby jeżeli my nie pamiętamy jakiegoś smaku to może nam się 
wydawać. Ja np. z mięsem to Kajtek jest takim moim testerem no bo on faktycznie raz na 
jakiś czas zje to mięso, no raz na ruski rok bo zazwyczaj je wegańsko no ale czasem zje. 
Więc on kojarzy ten smak mięsa, wie jak to mięso smakuje więc jak ja coś zrobię i mu daję 
to się pytam czy to faktycznie smakuje jak mięso? Tak jak z beyond burgerem było, że jakaś 
dyskusja w internecie była: Jedni mówią że jak mięso, drugi że to obok mięsa nie leżało… 
Martina:...że nie… 
Aśka:...i ja mówię do Kajtka: jak Ty uważasz? A on mówi: dla mnie to jest bardziej mięsne 
niż mięso! (śmiech) Także… 
Olga: Ok…. 
Aśka:...tak samo, tak jak wcześniej powiedziałaś że jednym będzie przypominać a innym 
nie będzie. Nawet jeśli jedzą mięso.  
Martina: No tak.  
Aśka: No więc te smaki są jednak bardzo różne. 
 
[00:24:53] 
 
Olga: Jeden będzie szukał tego smaku. Ja np. niekoniecznie szukam. Lubię tofu, lubię 
tempeh ale jakieś mięso mielone np. żeby kupować te takie...Naturli ono chyba jest, tak? 
Martina: Tak. 
Aśka: Tak, Naturli. 
Olga: No to niekoniecznie. Od czasu do czasu zrobię np. z granulatu robiłam takie mięso… 
Aśka: Masło? 
Aśka i Olga: (śmiech) 
Olga: Nie, mięso.  
Aśka i Olga: (śmiech) 
Olga: Mięso. Robiłam i spoko. Makaron taki jeju a’la bolognese… 
Aśka: Mhm.  
Olga:...i spoko, okej. Natomiast nie szukam tego, a będzie osoba, która będzie szukała tego 
smaku bo bardzo lubi i jest przyzwyczajona i chce odtworzyć. Na szczęście może teraz. 
Aśka: Tak.  
Olga: W prosty sposób to zrobić. Znaleźć jakieś tam… 
Aśka: Tak. Ja np. jakby nie szukam, bo nie byłam nigdy fanką mięsa ale jakieś te zamienniki 
mięsa to jest dla mnie fajny sposób żeby sobie urozmaicić dietę. Że znam jakieś potrawy np. 
właśnie to spaghetti bolońskie - znam tę potrawę, lubię i sobie właśnie odtworzę z tym 
granulatem sojowym i mi smakuje mimo że za smakiem mięsa nie tęsknię ale tą konkretną 
potrawę lubię. 
Olga: Czy mielone.  



 
Aśka: No, albo mielone. Chociaż nie, to mielone, które ja robię z granulatu sojowego to dla 
mnie są właśnie zbyt mięsne że one mi i w smaku i w strukturze tak przypominają mięso, że 
ja ostatnio Kajtkowi oddałam i powiedziałam: ja nie chcę tego jeść! 
Martina: (śmiech)  
Aśka: Ja wiedziałam że to jest wegańskie bo sama to przygotowałam tymi ręcyma (śmiech) 
ale powiedziałam: to jest zbyt mięsne, zabieraj to ode mnie! (śmiech) 
Martina: To ja właśnie w Anglii kupiłam jakieś mielone takie lepsze, wegańskie właśnie. 
Napis Vegan, mówię: biorę!  
Aśka: (śmiech) 
Martina: Zrobiłyśmy to i było tak mięsne że jedząc to wróciłam się do kuchni do śmietnika i 
czytałam skład, czy na pewno. 
Aśka: (śmiech) 
Martina:... okazało się że tak. To też chyba było z jakiegoś granulatu tylko jakby już 
zrobionego i zamrożonego? Nie wiem… 
Aśka: Mhm, jakieś przetworzone. 
Martina: Tak, na pewno nic zdrowego, ale dobre! 
Aśka: (śmiech) takie mięsne. 
Martina: Tak, takie mięsne i dobre. Więc spoko, lokatorzy się nabrali. 
Aśka: (śmiech) 
Olga: Aha. 
Martina: Ale no nie wiem, tamten skład był bardzo dziwny. 
Aśka: Ale często właśnie są składy (tak tylko napomknę) (śmiech) takie długie np. jest dużo 
przypraw a ludzie: łee długi skład. 
Martina: Tak, tak. Długi skład to już nie biorę. Co z tego że tam pięć przypraw będzie jakichś 
fajnych… 
Aśka: Tak, ale na samym końcu benzoesan sodu więc już nie biorę. 
Martina: Tak, tak. To już nie! 
Aśka: No dobra… 
Martina: Albo glutaminian sodu. Ja tam lubię glutaminian sodu. Spoko jest. 
Aśka: (śmiech) akurat glutaminian sodu to jest też ten smak umami właśnie, którego nam 
tak brakuje i też dlatego… 
Olga: Magi! 
Aśka:..tak, magi czy właśnie u nas sos sojowy… zastanawiam się właśnie czym się różni 
sos sojowy od magi. (śmiech) 
Martina: Smakiem. (śmiech) 
Olga: Nie no… 
Martina: Znaczy podobne są trochę te smaki ale… 
Olga: Ty mówisz o składzie? Czy mówisz o… 
Aśka: No tak, w sensie o sposobie jak się to przyrządza… 
Olga: Przygotowania, okej. Jakby co to lubczyk. Jak już mówiliśmy o rosole, naprawdę. 
Dużo lubczyku… 
Martina: Tak! Świeżo zmielonego… 
Olga: Ja to po prostu wrzucam lubczyk, który się potem wyjmuje… 
Aśka: Nie, u mnie sos sojowy. 



 
Olga: Ja tak robię. No i tak jest lepiej. 
Martina: Sos sojowy też. 
Aśka: O właśnie, jeszcze jak już wróciliśmy do tego rosołu (śmiech) szukając tego smaku 
umami warto też dodać np. suszone grzyby bo grzyby też mają smak umami. 
Np. ja uwielbiam grzybki shitake. 
Olga: Mhm.  
Martina: No dobre są.  
Aśka: Np. w sklepach azjatyckich kupuję suszone i sobie taki suszone wrzucam do rosołku 
jak sobie gotuję… 
Olga: Mhm, mhm, mhm. 
Aśka:...i jest mua! 
 
[00:28:40] 
 
Aśka: Jak jeszcze można sobie ułatwić przechodzenie na weganizm? 
Martina: Pochwalić się tym, że się to zrobi. Wtedy to jest takie: aa, już wszyscy wiedzą, to 
już wytrwam. 
Aśka: (śmiech) 
Olga: No to już zależy jak kto do tego podchodzi. 
Martina: Chociaż ja się pochwaliłam jak przechodziłam na wegetarianizm i to nie był dobry 
pomysł bo tam się wywiązała taka kłótnia na tym moim facebooku że szok. Ale już nawet nie 
będę wspominać tego. 
Aśka: Właśnie a propos tego chwalenia się że przechodzisz na weganizm to mi się wydaje 
że to jest taki obosieczny miecz. No bo dobra, z jednej strony się pochwalisz czujesz to 
zobowiązanie ale z drugiej strony później ludzie mówią: o, ci weganie! Skąd wiedzieć że ktoś 
jest weganinem? Sam ci o tym powie! 
Martina: Powie! 
Olga: (śmiech) 
Martina: No jest tak trochę. 
Aśka: Więc tak, to może być trochę tam że my sami sobie robimy tym trochę dobrze ale 
skolei weganom robimy jakiś czarny PR własnie tym że się pochwalimy. 
Martina: Tak. 
Olga: Mhm. 
Aśka: Więc… no nie wiem.  
Olga: Może warto powiedzieć że się ogranicza. 
Aśka: Tak. 
Martina: No. 
Olga: Staram się nie jeść jak nie muszę. Ja tak czasem mówię jak nie chcę wchodzić w 
dyskusje z powodu miejsca, czasu, osoby z którą rozmawiam… 
Aśka: Tak. 
Martina: Mhm. 
Olga:..Staram się nie jeść albo czasem nie jem, po prostu. 
Aśka: Mhm. 



 
Olga: Chyba że ktoś wchodzi w jakąś wielką dyskusję i mnie pyta no to wtedy wyjaśniam np. 
ale co? ale co? Ale jak to nie jesz? Ale co? Ale od dawna? Ale co? Ale jak się czujesz? Albo 
np. jakie masz wyniki? ale co to? (śmiech) 
Martina: Powinnaś nosić ze sobą i pokazywać. 
Olga: (śmiech) Ja robiłam po raz enty już, kolejny badania więc… 
Aśka: No to teraz musisz ze sobą nosić te wyniki (śmiech). 
Olga: Najnowsze będę nosiła. Tak! Ostatnio chyba robiłam na początku roku więc… 
A takie newralgiczne typu żelazo, b12 to rzadziej… 
Aśka: No właśnie! Skoro już wspomniałyśmy o badaniach to myślę że to też może być jakiś 
sposób ułatwienia sobie przechodzenie na weganizm w sensie że wiele osób się mimo 
wszystko obawia czy to faktycznie jest takie dobre dla zdrowia czy nie będą miały jakichś 
niedoborów. To jest też dobry sposób żeby sobie to ułatwić że właśnie po prostu badamy się 
co te pół roku chociaż nawet to nie jest konieczne żeby tak często się badać. Raz na rok 
wystarczy. Ale dla własnego jakby spokoju no żeby się uspokoić że wszystko jest ok to robić 
sobie te badania te raz na pół roku. 
Olga: Tak. 
Aśka: Nawet jeśli masz zapłacić to te badanie krwi to jest jakieś kilkanaście złotych. 
Martina: Mhm. Coś koło tego. 
Aśka: …te takie podstawowe. Także… 
Olga: Tak, tak. Ja też, jeśli ktoś oczywiście ma możliwość lubi i w ogóle, kontaktowałabym 
się z dietetykiem. Nie po to, żeby mi tam ułożył dietę na jakieś schudnięcie tudzież przytycie 
ale żeby mi pokazała jak ja powinnam jeść np. jaka powinna być porcja tego białka, jak 
zbilansować te posiłki… 
Martina: Tak. 
Olga:...dla mnie to jest osobiście ważne i bardzo mi pomogła tym że mi nie rozpisała jakiejś 
tam diety… 
Aśka: Tylko doradziła. 
Olga:...pokazała: niech to będzie pół szklanki fasoli do tej sałatki, niech to będzie kromka 
razowego chleba, żeby te witaminy z grupy B i w ogóle, i w ogóle. Więc o to mi tylko 
chodziło. 
Aśka: Spoko, czyli po prostu żeby ci ten dietetyk doradził plus minus jak komponować dietę, 
jak komponować posiłki a nie ją układał. Bo też nie każdy chce żeby ktoś mu układał. 
Olga: Tak, tak. 
Martina: Mhm. 
Olga: Bo to jest pracochłonne jeśli później chcemy się tego trzymać bo mamy tam 40g tego 
czy tamtego. Chodzi o to, żeby mi pokazała jak to powinno wyglądać zwłaszcza że ja 
niedoborów nie miałam. Tak więc nie musiałam niczego tam uzupełniać. 
Aśka: Mhm.  No dobra, czyli to jest też tak naprawdę żeby się po prostu nie stresować że 
sobie źle zbilansujemy dietę: porozmawiać na spokojnie z dietetykiem. 
Olga: Zwłaszcza że można to też teraz zrobić online i nawet jak się nie mieszka w dużym 
mieście to jest dużo łatwiej. 
Aśka: Można zrobić online i myślę że też w wielu przypadkach można zrobić to bezpłatnie 
bo wielu dietetyków też prowadzi swoje instagramy, blogi, facebooki żeby się zareklamować. 
Martina: Jasne! 



 
Aśka:...I różne treści tworzą też bezpłatnie żeby się wypromować.  
Olga: Tak. 
Aśka: Więc często można zapytać np. na instagramie… 
Martina: Często też w komentarzach. 
Aśka: Tak, dokładnie. Np. w komentarzu i może to będzie dla takiej osoby inspiracja żeby 
stworzyć jakiegoś posta o tej tematyce i dowiesz się za darmo. Zresztą dużo treści jest 
dostępnych za darmo. Warto nawet poszukać, czy takie rady od dietetyka, czy taki dietetyk 
już czegoś takiego nie napisał na swoim blogu czy swoim instagramie bo dużo rzeczy 
można się teraz dowiedzieć po prostu za darmo więc też nie trzeba nawet płacić za tą 
konsultacje. 
Martina i Olga: Mhm. 
 
[00:33:27] 
 
Aśka: Wiem już jak jeszcze można sobie ułatwić! 
Martina: Jak? 
Aśka: Właśnie jak ktoś ma jakieś swoje ulubione dania albo ulubiony produkt, jakieś 
słodycze np. to usilnie poszukiwać alternatywy dla tego produktu. 
Martina: Mhm. 
Aśka: Czy to w postaci jakiegoś innego produktu czy przepisu, zależy co to jest.  
Ale żeby znaleźć coś czym możesz to sobie zamienić. Wiadomo że to nie będzie smakowało 
identycznie ale może ci to pomóc zaspokoić apetyt na tą ulubioną rzecz. Myślę że dużo 
osób ma jakieś takie swoje ulubione dania, za którymi na początku tęskni i mówi: o, już nie 
mogę zjeść pizzy z serem. No to szukaj spoko sera wegańskiego, który będzie ci na tej pizzy 
smakował. 
Martina: Mhm. 
Aśka: Zwłaszcza, że teraz jest taki wybór tych serów… 
Martina: No, mega duży jest. 
Aśka:.. no że popróbujesz sobie różne. Jeden będzie dla ciebie zbyt kleisty (śmiech) 
Martina: No tak się zdarza. 
Aśka:..no dla mnie to było na początku takie trochę… 
Olga: No zwłaszcza jak trochę przestygnie to się robi taki… 
Aśka: O nie, jak jeszcze jest gorący i się klei do podniebienia. 
Olga: O nie. 
Martina: O nie. 
Olga: Tak jak kiedyś były te takie tostowe w takich folijkach, wiecie o co chodzi. 
Martina: No dalej są, te takie Hohlandy. 
Aśka: Są, są. 
Olga: No to ja już nie wiem czy są, ale ile to plastiku! Ale są. To one takie były, że się 
przyklejały. 
Aśka: Tak. 
Martina: Nie pamiętam. 
Aśka: Tak. 



 
Olga: No nieważne, ja mam chyba trochę krótszy staż niż ty i pamiętam. Chociaż takich tych 
to już dawno nie jadłam. Ale jak kiedyś jeszcze jadłam jakieś sery. No to tak. Ale jeszcze w 
jakichś knajpach jest już pełno teraz tego. 
Aśka: Tak. A jaką wy miałyście, miałyście może jakąś taką potrawę lub produkt, za którymi 
tęskniłyście na początku jak przeszłyście na weganizm? Jak już zdecydowałyście się że się 
odcinacie.  
Olga: Jajecznica. 
Martina: No, jajecznica. 
Olga: Naleśniki bo ja wtedy jeszcze nie myślałam że bez jajek będzie okej. No więc ta 
jajecznica, takie śniadaniowe bardziej rzeczy. 
Aśka: Mhm. Tak, jajecznica to jest totalnie… 
Olga: Ja jeszcze miałam taką, jak nawet   już byłam u tej dietetyczki i ona ze mną 
rozmawiała, ja mówię że generalnie jem roślinnie, roślinnie ale masło klarowane. To tak 
apropos masła. 
Martina: Mhm. 
Olga: Bo ja się interesuje medycyną chińską ajurwedą i w ajurwedzie to masło klarowane… 
Aśka: Masło klarowane. 
Olga: Tak jest. To wydłuży i ma przepyszny taki maślany… nadaje posmak tym 
pieczonym… i oh, to mnie jeszcze bardzo tak to mnie jeszcze. Ale no, no, ale mi, ale się 
przyzwyczaiłam. 
Wiecie, że jakbym zjadła coś to by mi moje kubki smakowe oszalały.  
Aśka: (śmiech) 
Martina: No u mnie to przede wszystkim jajecznica, majonez, ser… 
Aśka: Majonez… 
Martina: ...ale wszystko sobie zastąpiłam. 
Aśka: Tych majonezów jest mega dużo. Ale ja właśnie miałam z tą jajecznicą bardzo długo 
problem bo tofucznica, która jest chyba najpopularniejszą alternatywą dla jajecznicy… lubię, 
ale jakby zupełnie nie ma tej struktury jak jajecznica. I wtedy odkryłam silken tofu… 
Martina: To z silken tofu. 
Aśka:..które można kupić w azjatyckich sklepach. 
Martina: Przez to, że ty o tym wspomniałaś ja sobie zrobiłam bo mówię: skoro to jest tak 
realne a ja tak za tym tęsknię to spróbuję. I stwierdziłam że to jest aż zbyt realne i w końcu 
miałam problem to dojeść. 
Aśka: (śmiech). 
Olga: Tak polecacie? 
Martina: No, ona była taka mokra.  
Aśka: Bo to silken tofu jest takie właśnie galaretowate i ma taką strukturę, jak ścięte jajko.  
Martina: Tak, tak. 
Olga: Aha. 
Martina: Jak takie ugotowane pół na pół. 
Aśka: Tak, ja właśnie miałam problem z tym, że mi tej struktury brakuje. Że jem te 
tofucznicę i ja wiem że to jest usmażone tofu. A jak sobie zrobiłam z tym silken tofu… 
Martina: Tak, to jest bardzo realne. 
Aśka:...no to mówię… 



 
Olga: Ja jadłam taką ściętą jajecznicę. No to będzie okej dla mnie czy nie? 
Aśka: Taką ścięta… 
Olga: Nie miałam takiego rozlanego. 
Aśka: Ja też nie lubiłam takiego rozlanego. 
Olga: Aha, czyli ok, czyli ok. 
Aśka: Tak, tak, taką ściętą. 
Martina: No. Jest dobre, no. Chociaż przeraziło mnie to, to było takie… 
Aśka: (śmiech) 
Martina: ...takie: co? 
Aśka: (śmiech) 
Olga: Aha. To muszę spróbować, bo jak miałam silken to robiłam placki z tego. 
Martina: Ja chciałam właśnie Oli pokazać a Ola mówi: fuj, weź mi to. Bo ona nigdy nie lubiła 
jajecznicy 
Aśka: (śmiech) 
Olga i Aśka: Aha, aha, no tak. 
Martina: Więc dla niej to było zbyt realne. Nawet dla mnie było zbyt realne. Tak się 
odzwyczaiłam że aż mi było dziwnie jeść to. 
Aśka: A właśnie, jak mówimy już o jajkach to ja muszę jeszcze wspomnieć, że dla mnie 
mega zaskoczeniem było (i to jest chyba hit z ostatnich miesięcy) było wegańskie jajko 
sadzone. Widziałam to u MniuMniu i widziałam to też chyba u WeganNerd… 
Martina: Tak, Wegan Nerd też robiła, mhm. 
Aśka:...że jajko wegańskie sadzone, że to naprawdę wygląda. Nie wiem jak smakuje bo ja 
nigdy nie lubiłam jajka… 
Martina: Też nie jadłam.  
Aśka:...sadzonego, ale na zdjęciach wygląda jak jajko sadzone. 
Martina: Tak! 
Olga: Tak, mhm, widziałam, ale nie jadłam. 
Martina: To tak jak te kulki, które się robi na wielkanoc… 
Aśka: Kulki jajeczne! Tak, od Weganona. 
Martina: Jezu! Ta konsystencja jest naprawdę jak żółtko. 
Aśka: Świetne są! I z majonezem są mua! 
Olga: Tak? 
Martina: Wszystko z majonezem jest mua! 
Aśka:...pyszne są. 
Aśka: (śmiech) Tak, Martina kiedyś z majonezem jadła kanapkę z herbatą granulowaną. 
Aśka i Olga: (śmiech) 
Martina: Taak...zdarzyło się. 
Olga: I tym akcentem chyba (śmiech) chyba (śmiech) herbatą granulowaną! (śmiech) 
Aśka: My z Olgą odcinamy się od kanapek z majonezem i herbatą granulowaną (śmiech) 
Olga: (śmiech) 
Martina: Ja już się też odcięłam, ale zjadłam. 
Olga: Hit! 
Aśka: No dobra, może tym radosnym akcentem… 
(wszyscy śmiech) 



 
Aśka:...zakończymy. 
Olga: Tak. 
Aśka: Bo chyba powiedziałyśmy już wszystko co chciałyśmy… 
Olga: Aż za dużo. 
Aśka: Tak, za dużo. 
(Wszyscy śmiech) 
Martina: Za dużo. 
Wszyscy: Dziękujemy! 
 
[00:39:10] 
 
Olga: Dziękujemy wam za wysłuchanie tego podcastu, kolejny odcinek zamierzamy nagrać 
na temat: O co chodzi w ogóle w Weganizmie? 
Aśka: Także my mamy nadzieję że wam się podobało, dajcie znać i co, i do usłyszenia w 
kolejnym odcinku. 
 
 
 
 


