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Hyrje  
 

Për shumë njerëz, dieta vegjetariane është e mistershme dhe konfuze. Ata mund ta kenë 
të vështirë të imagjinojnë një pjatë vegjetariane. Për ta, dieta vegjetariane duket boshe 
dhe pa shije duke imagjinuar gjethe sallate dhe qepë. Por e vërteta qëndron ndryshe, 
vegjetarianët hanë një mori ushqimesh bimore përveç sallatës dhe qepëve. Megjithatë 
atyre u vijnë në mendje shumë pyetje. A marrin vegjetarianët mjaftueshëm proteinë duke 
shmangur mishin, a përfshihen vezët dhe qumështi, është kjo dietë për arsye mjekësore, 
ekologjike apo etike? 
 
Për të gjitha këto pyetje ka përgjigje. Së pari të shohim përkufizmin e vegjetarianizmit. 
 
Vegjetarianizmi është praktika e dietës që përjashton mishin (produktet e procesit të 
therjes dhe ato të gjahut, peshqit dhe frutat e detit si dhe shpendarinë).  
Ka disa variante të dietës, disa prej të cilave përjashtojnë vezët dhe/ose produktet me 
origjinë nga kafshët e prodhimit si bulmetrat ose mjalti.                                                                         
Vegjetarinët të cilët hanë vezë shpesh preferojnë vezë nga pula të mbarështimit të lirë 
(organik, natyral dhe janë në kundërshtim total me vezët e industrisë së shpendarisë). 
Shumica e vegjetarianëve konsumojnë bulmetra dhe hanë vezë.  
Lakto-vegjetarianizmi përfshin bulmetin por përjashton vezët ndërsa ovo-vegjetarianizmi 
është e anasjellta. Lakto-ovo-vegjetarianizmi përfshin në dietë si bulmetin edhe vezët. 
 
 
 

 
Disa gatime vegjetariane të 
zakonshme të shtëpisë 

Sipër: Makarona dhe miks perimesh. 
Majtas: Supë pure me brokoli. 
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Arsyeja për zgjedhjen e vegjetarianizmit mund të lidhet me një ose më shumë arsye si më 
poshtë: morale, fetare, kulturore, etike, estetike, mjedisore, shoqërore, ekonomike, 
politike, nga shija ose shëndeti.  
 

1. Historia 
 

Le të kalojmë fillimisht në një fakt historik të veçantë. Figura e gladiatorëve na sjell në 
mendje forcën, ushtrimet e vështira, pathyeshmërinë dhe makinerinë perfekte të luftës: 
njeriu kundër njeriut. Gladiatori ishte një lloj heroi sportiv që u servirej edhe mjekësia e 
kohës. Statujat dhe pikturat na e tregojnë qartë këtë botë të egër të gladiatorëve. 
 
Duke reflektuar mbi dietën moderne të atletëve, ne duhet të prisnim që gladiatorët të 
kishin një dietë të pasur proteinike. Analizat në kockat e tyre kanë shfaqur hipotezën se 
ata ishin atletë vegjetarian ndërsa në të dhënat Romake, Pliniusi, historiani antik i tregon 
gladiatorët si “hordearii” (elb ngrënës). 
 
Sipas disa studjuesve, njerëzit që konsumojnë më shumë bimë dhe më pak mish kanë një 
nivel më të rritur të stronciumit në kockat e tyre. Niveli i stronciumit në kockat e 
gladiatorëve është rreth dy herë më i lartë se niveli në kockat e banorëve bashkohës.  
Me krishtërimin e Perandorisë Romake në antikitet, vegjetarianizmi praktikisht u zhduk 
nga Europa. Disa urdhra murgjish në mesjetë e përjashtuan ose e dënuan ngrënien e 
mishit për arsye ascetike por anjë prej tyre nuk e privoi veten nga peshku.  
 
Vegjetarianizmi u rigjallërua në Europë rreth periudhës së Rilindjes. Ajo u përhap më 
shumë si praktikë në shekujt e 19-të dhe 20-të. Në 1847 Shoqëritë Vegjetariane të para u 
formuan në Angli, në Gjermani, në Hollandë dhe vende të tjera. Bashkimi Vegjetarian 
Ndërkombëtar, një bashkim i shoqërive kombëtare, u themelua në 1908. Në botën 
Perëndimore, popullariteti i vegjetarianizmit u rrit gjatë shekullit të 20-të si rezultat i 
dietës, etikës dhe më së fundmi edhe i mjedisit dhe ekonomisë. Sot, vegjetarianët Indianë, 
më së pari lakto-vegjetarian vlerësohen të përbëjnë rreth 70% të vegjetarianëve të të 
gjithë botës. Ata përbëjnë rreth 20-42% të popullsisë së Indisë ndërsa më pak se 30% janë 
mish ngrënës të rregullt.                                                      
 
Vëzhgimet në ShBA tregojnë se 1-2.8 e të rriturve nuk hanë mish (duke përfshirë 
shpendët dhe peshqit). Në Mbretërinë e Bashkuar rreth 11% e popullsisë janë vegjetarian. 
Në Maj 2009, Genti u bë qyteti i parë në botë vegjetarian. Të paktën “një herë në javë” 
për arsye mjedisore, autoritetet lokale vendosën të implementonin “ditën pa mish të 
javës”. Administrata publike do të hajë një vakt në javë ushqim vegjetarian, si njohje e 
raportit të Kombeve të Bashkuara. Nga autoritetet lokale u vendosën postera për 
inkurajuar popullsinë  për të marrë pjesë në ditën vegjetariane dhe “harta të rrugëve 
vegjetariane” u printuan për të treguar restorantet vegjetariane. Në shtator 2009, shkollat 
në Gent do të kenë një ditë vegjetariane në javë. 
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Figurat klasike të vegjetarianizmit: 
 
 

   Konfuci           Volteri   Albert Ainshtajn         Aristoteli 
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Leonardo D’Avinci                               Tolstoi                                      Nikola Tesla 
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2. Etika 
 

Vegjetarianizmi sugjerohet për arsye të ndryshme etike. Argumentohet se prodhimi, 
therja dhe konsumi i mishit ose produkteve të kafshëve është jo-etike. Arsyet për këtë 
përfshijnë besimin tek të drejtat e kafshëve, kundërshtimin për të shkaktuar dhimbje, 
kundërshtia ndaj dëmtimit të qënieve të tjera të ndjeshme ose besimi që vrasja e kafshëve 
është e pa nevojshme. 
 

Gjithashtu është argumentuar se, 
prodhimi dhe konsumi i mishit mund 
të jetë e pranueshme në vetvete por 
metoda me të cilën ato rriten në 
industrinë komerciale është jo-etike. 
Në vendet e zhvilluara, vegjetarianizmi 
etik është bërë shumë popullor pas 
përhapjes së fermave fabrika, një 
sistem në të cilin kafshët, psh derrat, 
pulat dhe lopët mbahen mbyllur në 
pjesën më të madhe të jetës së tyre me 
kushte shumë strikte të lëvizjes. 

 
Blegtoria është një çelës në çështjen e ngrohjes 
globale në vegjetarianët ambientalistë. Sipas një 
studimi të Universitetit të Çikagos botuar në Time 
Magazine, kalimi nga dieta mishngrënëse në atë 
vegjetariane redukton gjurmët e karbonit me 1.4 
herë të sasisë të kalimit nga Toyota Camry në një 
makinë Hibride. Kjo sepse sasia e metanit të 
prodhuar nga bagëtija, është 32% gaz më i 
fuqishëm serë sesa dioksidi i karbonit. Transporti 
i drithit dhe gjedhi luajnë vetë një rol në këtë 
çështje, duke qenë se duhet 3,6 kg drith për të 
marrë gjysëm kile mish. Shumë vegjetarianë 
ndiejnë se ngrënia e kësaj sasie të lartë mishi në 
zinxhirin ushqimor luan një rol të madh në urinë 
botërore. 
 
“Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë (FAO) ka 
vlerësuar çlirimin direkt nga prodhimi i mishit si 
18% të gazeve të emetuara në botë. Kështu që dua 
të theksoj faktin se përkrah opsioneve për zbutjen 
e ndryshimeve klimatike, ndryshimi i dietës është 
diçka që duhet të konsiderohet.” – theksonte 
Rajendra Pachauri, ish kryetar i panelit 
ndërshtetëror mbi ndryshimin klimatik. 
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3. Feja 
 

Hinduizmi - Disa hapa të hinduizmit e konsiderojnë vegjetarianizmin si ideal për tre 
arsye: principi i evitimit të dhunës ndaj kafshëve, qëllimi për të ofruar vetëm ushqim të 
“pastër” (vegjetarian) ndaj një hyjnie dhe bindja se ushqimi jo vegjetarian është i 
dëmshëm për mendjen dhe çlirimin shpirtëror. Vegjetarianët hinduist janë kryesisht 
lakto-vegjetarian. 
 
Jainizmi - Ndjekësit e Jainizmit janë kryesisht lakto-vegjetarian. Asnjë produkt nga 
kafshët e vdekura nuk lejohet. Vegjetarianizmi është një ideal i ngjashëm me atë të 
hinduizmit.  
 
Budizmi - Në këtë fe konsiderohet se marrja e jetës dhe ngrënia e mishit i cili është vrarë 
është e njëjta gjë. Buda nuk ka bërë asnjë koment mbi shkurajimin për të ngrënë mish 
(me përjashtim të mishit të njeriut). Megjithatë vrasja e çdo krijese është sulmues ndaj 
parimeve. Në budizmin Mahajan ka disa tekste në të cilat Buda instrukton ndjekësit e tij 
se si të evitojnë mishin ndërsa murgjit duhet të jenë vegjetarian strikt.  
 
Sikizmi - Guruja i dhjetë, guru Gobind Sing, ndaloi Sikët nga konsumi i Kutha (mishit të 
therur për rituale) sepse besimi thot që sakrifikimi i kafshës në emër të Zotit është diçka 
që duhet të evitohet. 
 
Judaizmi - Një numër shkollarësh mesjetar si Xhosef Albo e shihte vegjetarianizmin si 
një ideal moral jo prej mirëqënies së kafshëve por për faktin se kasapët zhvillonin një 
karakter të keq personal dhe në komunitet.  
Një shkollar juadaik modern, Rabbi Abraham Isak Kuk në shënimet e tij e sheh 
vegjetarianizmin si ideal. Ai i rekthehej Adamit i cili përfaqsonte moralin e njeriut dhe që 
refuzoi ngrënien e mishit përpara mëkateve. 
Përkthimi i Dhjetë komandave “ju nuk duhet të vrisni” shumë e argumentojnë që 
domethënia ka të bëjë me evitimin e çdo lloj vrasjeje, njerëz ose kafshë, ose të paktën që 
njeriu nuk duhet të vrasë një krijesë pa patur dobi. 
 
Krishterimi - Ndërsa vegjetarianizmi 
nuk është praktikë e zakontë në 
krishterimin perëndimor, në kulturë, 
në koncepte dhe në praktikë ka 
mbështetje në shkrime dhe histori. 
Sipas Biblës, fillesa e njerëzve dhe 
kafshëve ka qenë me dietën 
vegjetariane. Menjëherë pas Noes, 
Zoti lejoi ngrënien e mishit 
përkohësisht sepse bimët u shkatërruan 
plotësisht si rezultat i përmbytjes. Disa 
të krishterë mendojnë se në të ardhmen 
njerëzit dhe kafshët do të kthehen sërisht në vegjetarianë. 
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Islami - Islami e lejon konsumin e mishit vetëm nëse është “Hallall”. Zgjidhja për të 
përdorur dietë vegjetariane është zgjedhje përsonale. Vegjetarianizmi është praktikuar 
nga disa Musliman me influencë duke përfshirë edhe teologen Irakiene dhe poete Râbi‘ah 
al-‘Adauîyah of Basrah, e cila vdiq në vitin 801, dhe mjeshtrin e Sli Lankës Baua 
Muhaiyaddeen. 
Në janar të vitit 1996, Unioni Ndërkombëtar i Vegjetarianëve shpalli formimin e 
Shoqërisë Muslimane Vegjetariane. Shumë musliman që normalisht hanë mish zgjedhin 
opsione vegjetarine ku drekojnë nëpër restorante “jo hallall”.  
 
Rastafari - Shumica e ortodoksëve të linjës Rastafari të komunitetit Afro-Karaibian hanë 
vetëm ushqime natyrale si rezultat i ruajtjes së traditës të të parëve të tyre. Shumica e 
rastafarianëve janë vegjetarianë.    
 
Neopaganizmi - Shumë prej atyre që praktikojnë fenë nën çadrën e Neopaganizmit 
praktikojnë vegjetarianizmin sepse ky lloj besimi thekson shenjtërinë e Tokës dhe 
Natyrës që shumë herë përkthehet si çështje e mjedisit dhe/ ose mirëqënies së kafshëve. 
 

 

Petull me boronicë 
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4. Ekonomike 
 

E ngjashme me konceptin mjedisor, vegjetarianizmi ekonomik praktikohet si çështje që 
ka të bëjë me urinë botëre, duke argumentuar që konsumi i mishit është ekonomikisht i pa 
kuptimtë, pjesë e ndërgjegjes së jetesës së thjeshtë ose thjeshtë jashtë dobisë.  
Sipas World Watch me rritjen e popullatës botërore, duke ulur konsumin e mishit në 
mbarë botën do të arrihet shfrytëzimi më efiçent i tokës dhe burimeve ujore, ndërsa në të 
njëjtën kohë gruri do të jetë më i disponueshmë për të shuar urinë kronike të botës.  
Në botën e tretë ka njerëz që kalojnë në dieta vegjetariane si rezultat i çmimit të lartë të 
mishit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
    
    

             Pastë kremoze, me salcë nga arra shqerrne! 
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5. Psikologjike 
 

Metafora nga Daglas Dun thotë se po t’i japësh një fëmije të vogël një mollë dhe një pulë 
të gjallë, fëmija instiktivisht do të luajë me pulën dhe do të hajë mollën, ndërsa një mace 
me të njëjtat zgjedhje do të bëjë krejtësisht të kundërtën. 
Skot Adams me metaforë të ngjashme shkruante: “nëse i tregon një luani një lopë, ai do 
të jargëzohet ndërsa njerëzit thjesht do të thonë “muu” dhe do të presin nëse lopa 
përgjigjet. 
 
Kushtet e punëtorëve. Disa grupe mbi të 
drejtat e kafshëve e promovojnë 
vegjetarianizmin si rrugë për t’i dhënë fund 
trajtimit të keq dhe kushteve të këqija të 
punëtorëve në industritë e mishit aktuale. 
Studimet e tyre tregojnë dëmtimet 
psikologjike të shkaktuara nga puna në këto 
industri, veçanërisht në ferma dhe asetet 
industriale. Ato argumentojnë se industria e 
mishit dhunon të drejtat njerëzore të 
punëtorëve të saj duke i caktuar atyre punë të 
vështira dhe stresuese pa u këshilluar më parë me ta. Në fakt sipas Organizatës 
Ndërkombëtare të Punëtorëve bujqësia është një nga tre punët më të rrezikshme në botë. 
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6. Kultura 
 

Vegjetarianizmi shihet në mënyra të ndryshme përreth botës. Në disa zona është kulturë 
madje ka mbështetje ligjore ndërsa në disa të tjera dieta nuk është e kuptueshme madje 
edhe e ndaluar.      
Njerëzit mund të bëhen vegjetarian sepse ata mund të jenë rritur në një shtëpi 
vegjetarianësh ose për shkak të partnerit të tyre, shokëve, filozofisë, hulumtimit vetjak 
etj.  
  

             Krem me qershi 
 
 
 
 

7. Fiziologjia. 
 
Në shumë arguente thuhet se njeriu është fiziologjikisht herbivor, me trakt të gjatë 
intestinal dhe me dhëmbë përtypës ndryshe nga gjithshka ngrënësit dhe mishngrënësit. 
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8. Dobia shëndetsore 

 
Vegjetarianizmi konsiderohet një dietë e shëndetshme dhe praktike. Shoqata e 
Dietologëve Amerikanë (ADAD) dhe Dietologët Kanadezë (DC) kanë përllogaritur një 
dietë vegjetarine për të plotësuar nevojat ushqimore për të gjitha ciklet e jetës dhe 
studime në shkallë të gjerë tregojnë se vegjetarianizmi ul drastikisht rrezikun për kancer, 
sëmundjet e iskemisë së zemrës dhe sëmundje të tjera vdekjeprurëse. Përbërësit e 
nevojshëm, proteinat dhe aminoacidet për mbajtjen e trupit mund të gjenden në perime, 
drithëra, fara, qumësht, soje, vezë dhe bulmet. 
 
Dieta vegjetariane ndihmon në mbajtjen e peshës së trupit në kontroll dhe redukton 
thelbësisht rreziqet nga sëmundjet e zemrës dhe osteoporozës. Veçanërisht mishi i kuq pa 
dhjam është lidhur direkt me rritjen e rreziqeve të kancerit të mushkërisë, ezofagut, 
mëlçisë dhe kolonit. Studime të tjera tregojnë se nuk ka patur diferenca të mëdha midis 
vegjetarianëve dhe jo-vegjetarianëve në vdekshmërinë nga sëmundjet cerebrovaskulare, 
ulçerat e stomakut, tumoret e gjirit apo prostatës, por vegjetarianët e marrë në konsideratë 
qenë ish duhan-pirës dhe ishin konvertuar në vegjetarian vetëm në 5 vitet e fundit.  
ADAD dhe DC theksojnë se: “Dietat vegjetariane ofrojnë një numër dobish ushqimore, 
duke përfshirë marrjen e sasive të vogla të kolesterolit, të yndyrnave të saturuara, dhe 
proteinave shtazore, dhe marrjen e sasive të konsiderueshme të karbohidrateve, fibrave, 
magneziumit, potasiumit, antioksidantëve si vit C dhe E dhe fitokimikateve”. 
Vegjetarinët tentojnë të kenë më pak shtim të indeksit të masës trupore, nivele më të ulta 
të kolesterolit, nivel më të ulët të presionit të gjakut dhe incidencë më të ultë të 
sëmundjeve të zemrës, hipertensionit, diabetit tipi 2, sëmundjeve të veshkave, 
osteoporozës, sëmundjen e Alzhaimer dhe çrregullime të tjera. 
 
 
A. DIABETI 

 
Nëse diabeti nuk trajtohet ai mund të çojë në verbëri, dështim të veshkave dhe deri në 
humbje të gjymtyrëve. Një gjë duket të jetë e sigurtë, tashmë ai mund të prekë të gjitha 
moshat. Në të gjithë botën vuajnë rreth 30 milionë diabetikë, por që mesa duket numri 
është në rritje.  
Në thelb kjo gjendje ka të bëjë me pa aftësinë e trupit për të përpunuar me efikasitet 
përbërësit ushqimor. Në një trup “normal”, sheqeri transportohet me anë të gjakut sipas 
nevojave të trupit duke u ndihmuar nga hormoni i insulinës. Diabetikët kanë një 
mosbalancim të këtij hormoni çka do të thotë se i gjithë trupi ka vështirësi në konvertimin 
e sheqerit në energji për funksionet e oganizmit. Kjo do të thotë se mbetja e glukozës në 
gjak e pa transformuar nuk shkon aty ku është e nevojshme dhe njeriu ndien lodhje, 
dhimbje muskulare dhe pamje të turbullt. Në rastin e hipoglicemisë sasia e sheqerit të 
përdorur në gjakun e tyre është shumë e ulët. Në raste ekstreme mund të jetë edhe 
vdekjeprurëse. Të gjitha këto e detyrojnë “pacientin” të bëhet maniak i dietës, i doktorëve 
dhe etiketave të produkteve që ata blejnë.   
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Kjo patologji është një sëmundje që e ndan jetën nga vdekja vetëm në sajë të zgjedhjes së 
ushqimit. Pra vija e parë e luftës është gjithmonë dieta, sepse është ajo që zëvendëson 
medikamentet dhe ushtrimet e personave të sëmurë me diabet.                                  
Për një kohë të gjatë besohej se ishin karbohidratet ato që ndikonin më shumë tek diabeti 
duke këshilluar pacientët për kufizimin e konsumit të tyre e për të marrë vetëm 20% të 
tyre. Studimet aktuale theksojnë së problemi nuk janë karbohidratet, por tipi i atyre që ne 
marrim. Karbohidratet e thjeshta 
si ato në sheqer dhe në miellin e 
përpunuar e rritin aq shpejt 
nivelin e sheqerit në gjak sa 
pankresi është i detyruar të 
prodhojë hormonin insulinë për 
të ruajtur normën. Karbohidratet 
komplekse, forma që gjendet në 
fruta dhe në drithra, kërkon më 
shumë kohë për tu shpërbërë në 
glukozë kështu trupi nuk ka 
reaksione të fuqishme të 
prodhimit të insulinës sikurse 
ndodh me sheqernat e thjeshta. 
Shoqatat prestigjoze Amerikane 
të diabetit rekomandojnë që diabetikët duhet të marrin një dietë që përmban karbohidrate 
komplekse (me tretje të ngadaltë), duke përfshirë shumë fibër dhe një sasi të moderuar 
proteine por vetëm një sasi të vogël të kufizuar yndyrnash.  
Por cila është ajo dietë që i përshtatet më shumë kësaj recete? Dieta që i përshtatet më 
shumë është ajo vegjetarine. Sipas një tjetër Instituti prestigjioz, atij të Pritkin Longevity, 
një dietë me 10% yndyrë dhe me vetëm 80 gram mish në javë (kujdes: edhe gjella me 
lëng mishi quhet mish) i ndihmon në mënyrë të theksuar pacientët me diabetin e tipit të 
II-të të ndalojnë marrjen e medikamenteve. 
 
Studimet kanë treguar se dieta vegjetariane e cila bazohet në ushqime të varfëra në 
yndyrë dhe të pasura në karbohidrate dhe fibra ka ndikim të dobishëm mbi metabolizmin 
e karbohidrateve, duke ulur nivelin e sheqerit në gjak. Kështu kjo dietë minimizon 
rrezikun e tipit të II-të të diabetit dhe problemeve të tjera.          
 
 
B. SIGURIA USHQIMORE 
 
Escherichia coli. Mendohet se vegjetarianizmi i ul infektimet nga E.coli dhe pikat e 
kontaktit me kontaminimin e ushqimit, mishit dhe bulmetrave në shkallë. Në vitin 2003 
në një artikull të Revistës së Shkencës së Prodhimeve të Qumështit (Journal of Dairy 
Science) ishte gjetur se midis 30 dhe 80% e gjedhit strehonte bakterin E.coli O157:H7 
(vdekjeprurës për njeriun në rrethana të caktuara). Gjithashtu aty citohej se: Lopët që 
kalojnë nga ushqim koncentrat në ushqim me foragjere, brenda 5 ditëve ulnin bollëkun e 
shtamit O157. Por për aq kohë sa të bëhen të tilla ndryshime, kërcënimi qëndron i njëjtë. 
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Të tjera. Kërcënime të tjera përfshijnë Influencën Aviare në shpendari, Aftën e deleve, 
PCB-të në salmonët e kultivuar, merkurin në peshq, dioksinat e rritura në përgjithsi tek 
produktet e kafshëve dhe hormonet për rritjen artificiale, antibiotikët, sëmundja e lopës së 
çmendur (BSE) ose ndryshe sëmundja e Krojcfill - Xhekob në njerëz.  
 
Lëndët si plumbi dhe mërkuri mund të bio-akumulohen në indet e kafshëve në 
përqëndrime të mëdha mbi atë që mund të konsiderohen të sigurta.  
 
Lidhja midis kafshëve të infektuara dhe sëmurjes së njerëzve është mjaft e njohur në 
rastin e salmonelozës. Vlerësohet se një e treta e mishit të pulave të tregtuar në ShBA 
është e ndotur me salmonelë. 
 
 
C. JETËGJATËSIA 
 
Një metastudim i vitit 1999 krahasoi 5 studimet kryesore nga shtetet perëndimore. 
Studimi gjeti se raporti i vdekshmërisë ishte më e ulët në peshk ngrënësit (0.82) e ndjekur 
nga vegjetarianët (0.84) dhe mishngrënësit rastësor (0.84) dhe më pas vinin 
mishngrënësit e rregullt (1.0) dhe veganët (1.0). Kur u krye studimi, më e mira ishte 
përllogaritja e raportit me faktorët ndërhyrës, ku raporti i vdekshmërisë për vegjetarinët 
ishte (0.94). 
 
Në “vdekshmërinë e vegjetarinëve Britanikë” u konkludua se ata kishin vdekshmëri më të 
ulët se sa popullata e përgjithshme. Raporti i vdekjeve të tyre është e ngjashme me të 
atyre të matjeve të jo-vegjetarinëve, duke sugjeruar se dobi në këtë jetëgjatësi i atribohet 
faktorëve të jetës jo-dietike si prevalencë e vogël e konsumit të duhanit dhe gjendja e 
përgjithshme e mirë ekonomike ose me aspekte të dietës që përjashtonte mishin dhe 
peshkun. 
 
Sipas Adventist Health Study nëpërmjet metodologjisë së ngjashme me të parën kërkuesit 
gjetën se kombinimi i stileve të ndryshëm të jetesës mund të influenconte në jetëgjatësi 
me pritshmëri prej 10 vjetësh. Midis këtyre stileve të jetesës të hetuara, dieta vegjetarine 
mesatarisht konfirmon 1-1/2 deri në dy vjet jetë plus. Publikuar në American Journal of 
Clinical Nutrition.  
 
Instituti i Mjekësisë Parandaluese dhe Klinike dhe Instituti i Kimisë Fiziologjike kryen 
një studim krahasimor midis grupeve të Ovo-lakto-vegjetarinaëve dhe mishngrënësve. 
Studimi konkludoi se grupi i vegjetarianëve kishin sasi të larta të plazmës 
carboxymetilizin dhe fund prodhim të avancuar të glukatimit (AGEs) krahasuar me 
gjithshkangrënësit. Carboksimetilizina është një produkt glukationi i cili përfaqson një 
“shënjues të përgjithshëm të procesit oksidativ dhe dëmtim afat-gjatë i proteinave në 
rritje, arteriosklerozës dhe diabetit”. Produktet përfundimtare të glukationit mund të 
luajnë një rol të rëndësishëm në kundërshtimin e procesit të arteriosklerozës, 
diabetit dhe dështimit renal kronik apo nga plakja. Kërkuesit mendojnë se kjo ka të 
bëjë me sasinë e lartë të fruktozës së marrë nga dieta me shumë fruta dhe perimeve e 
vegjetarinëve. 
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Femrat vegjetariane janë ¼ më pak të predispozuara për shfaqjen e kancerit të gjirit, 
ndërsa burrat vegjetarian kanë 46% më pak shance për të patur atak zemre. Për më tepër 
dieta vegjetariane parandalon osteoporozën, gurët e veshkave, diabetin, hipogliceminë, 
sëmundjet e veshkave, ulçerat peptike, herniet, shëndoshjen, hipertensionin, asmën, 
impotencën. 
 
Mjekët theksojnë se mbipesha ose obeziteti shtojnë rreziqet e shfaqjes tumorale. Në një 
studim të prezantuar në Kongresin Europian të Onkologjisë (Berlin, 2009) sipas Dr. 
Renehan gjatë vitit 2008 janë vënë re të pakën 124 mijë raste të reja kanceri në Europë. 
Sipas studimit përveç aktivitetit fizik, kjo i referohet zakoneve të të ngrënit ku vend të 
veçantë zënë ushqimet me yndyrna, ushqimet e skuqura dhe pikantë, konsumi i një sasie 
të madhe mishi dhe së fundi ngrënia në sasi të vogël të frutave dhe perimeve.  
         

Perime në krem arre kokosi 
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KONSIDERATA MBI DIETËN VEGJETARIANE! 
 

1. RËNIA E MITIT TË MISHIT DHE ALTERNATIVA QË OFRON DIETA 
VEGJETARIANE?  
 
Duart tona janë perfekte për të kapur dhe 
këputur frutat dhe perimet. Ngjashmërisht 
si zorrët e herbivorëve të tjerë, edhe ato të 
njeriut janë shumë të gjata. Shumicës prej 
nesh (shpresojmë) i mungojnë instiktet që 
do të vrisnin një kafshë dhe të hanin mishin 
e tyre më pas. 
Nga ana tjetër dieta vegjetariane mund të 
duket e çuditshme për një njeri që ka qenë 
gjithmonë mish ngrënës, por proteinat e 
bimëve (farat, frutat e thata dhe familja e 
fasuleve) janë po aq të disponueshme dhe të 
përshtatshme sikurse mishi. Për disa 
gjendje shëndetsore dhe disa njerëz dieta 
vegjetarine mund të jetë jetësore.       
 
Dieta vegjetariane është një alternativë 
shumë e gjerë në koncept. Ajo “merr gjërat 
e mira” (proteinat, vitaminën B-12, 
përbërës të tjerë) dhe “shmang të këqijat” 
(sëmundjet e zemrës, kancerin, sëmundje të 
tjera).                                                                                                                                  
 
Kjo dietë është e pasur në shëndet, në 
përbërës që dhurojnë jetëgjatësi, në 
shpërthime ngjyrash dhe shijesh ekzotike, 
duke evituar dëmtimin e mjedisit dhe 
shpërdorimin ekonomik, vrasjen e kafshëve dhe urinë botërore.                                                                                             
Shumë njerëz duan të dinë si mund ta përshtatin dietën e tyre vegjetariane me stilin e tyre 
të jetës së përditshme. Shumë njerëz mendojnë se është e vështirë madje deri diku e 
komplikuar për të ndjekur një dietë të tillë. Fakti që ka shumë njerëz me probleme të 
mbipeshës trupore që mbushin trupin e tyre me ilaçe dhe ushtrime të stërmundimshme, na 
sugjeron se asnjë zgjidhje nuk mund të krahasohet me dietën vegjetariane të kombinuar 
me fitnes dhe masazh. 
 
Lista e të “këqijave” të mishit është e gjatë. Së pari janë hormonet që gjenden në mishin e 
kuq dhe ndikojnë tek njeriu.                                                                                                                 
Së dyti janë substancat toksike që bio-akumulohen fillimisht tek kafshët (psh, pesticidet 
ose mërkuri) dhe pastaj tek njeriu që i konsumon.                                                                                 
E treta është vështirësia për të tretur mishin në sistemin tretës të njeriut.                                
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Redaktori i Revistës Amerikane të Kardiologjisë, Dr. Uilliam C. Roberts, shpjegon se 
“Megjithëse ne mund të mendojmë dhe sillemi, ne nuk jemi mishngrënës natyror. Kur ne 
i vrasim kafshët për t’i ngrënë, në fakt ato na vrasin ne sepse mishi i tyre i cili përmban 
kolesterol dhe yndyrna të saturuara të cilat nuk janë programuar nga natyra për konsum 
human”. 
 
Një nga avantazhet e dietës vegjetariane është se ajo lejon fleksibilitet, sepse ushqimi 
lëviz në sitemin tretës në vend që të bllokohet aty sikurse ndodh me mishin. Duhet të 
dimë se mishi është një produktet që prishet më shpejtë.         
 
 
2. DIETA E KUJDESSHME VEGJETARIANE QË PËRFSHIN PËRBËRËSIT 
USHQIMOR THELBËSOR. 
 
Proteina: Proteina në dietat vegjetariane është vetëm pak më e ulët se sa në dietat 
shtazore dhe është mëse e mjaftueshme për nevojat e çdo njeriu, duke përfshirë atletët 
dhe bodibuldierët. Studime nga universiteti i Hawardit dhe qëndra të tjera studimore në të 
tërë botën konfirmojnë se dietat vegjetariane sigurojnë proteinë të mjaftueshme. Proteinat 
përbëhen nga aminoacidet dhe disa kundërshtarë të vegjetarianizmit theksojnë se 
“aminoacidet esenciale” mungojnë në këto dieta dhe nuk mund të prodhohen nga trupi 
njerëzor. Megjithatë dietat lakto-ovo vegjetariane i sigurojnë ato por ka edhe bimë që i 
përmbajnë këto aminoacide esenciale si lupini, soja, disa lloje farërash, hikrra. Gjithsesi 
nuk është e nevojshme për t’i marrë këto aminoacide nga këto burime. Ato mund të 
merren edhe nga ngrënia e një varieteti të bimëve që duke u kombinuar sigurojnë të 8-të 
acidet e aminoacideve esenciale (psh, oriz i kaftë me fasule)  
Gati të gjitha ushqimet përveç alkolit, sheqerit dhe yndyrnave janë burim i mirë i 
proteinës. Proteinat nga bimët sigurojnë aminoacidet esenciale dhe jo esenciale për sa 
kohë që burimi i proteinës të llojshmëria dhe kaloritë e ushqimeve të marra të sigurojnë 
bashkërenditjen me nevojat energjitike. Drithërat, leguminozet, perimet, farat (frutat e 
thata) përmbajnë si aminoacidet esenciale edhe ato jo esenciale. Madje proteinat e sojës 
janë të barabarta me proteinat me origjinë shtazore.                                                                                 
 
Hekuri: fasulet e thata, spinaqi, produktet e majave dhe frutat e thata janë të gjitha burim 
i mirë hekuri.             
                                                                                                                      
Vitamina B12: Ajo gjendet në produktet e sojës. Ajo mund të sigurohet edhe nga 
bulmetrat dhe nga vezët (të preferueshme nga pula me sistem të lirë mbarështimi).                                                              
Vitaminat e tjera (A, C, E) gjenden me bollëk në dietën vegjetariane.  
 
Kalciumi: Studimet tregojnë se vegjetarianët thithin më shumë kalçium se sa jo 
vegjetarianët me ushqimin e tyre. Ushqimet që përmbajnë më shumë kalçium janë 
perimet e errrëta si spinaqi, brokolit dhe disa leguminoze.                                                                                       
 
Zinku: Burim i mirë i zinkut janë drithërat, farat dhe leguminozet.                                            
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Yndyrnat: Dietat vegjetariane janë të “pastra” nga kolesteroli dhe të ulëta në yndyrna. 
Megjithatë ka edhe ushqime vegjetariane të pasura me yndyrë si farat, kikirikët, 
avokadoja dhe arrat e kokosit të cilat duhet të përdoren me kursim.                                                               
Kur përdoret qumështi ose bulmetrat duhet të zgjidhen ato që janë të lira nga yndyra apo 
llojet me sasi të ulët.                                                                                                                       
Vezët kanë shumë kolesterol kështu që duhet të kufizohet ngrënia e tyre.                                
Duhet patur parasysh se dieta vegjetariane është e pa vlefshme nëse në të ka shumë kalori 
dhe nuk ka përbërës të rëndësishsëm në sasinë e mjaftueshme, sidoemos kur kjo dietë 
shfrytëzohet nga persona të sëmurë të cilëve iu rekomandohet. 
Gjithashtu në dietën vegjetarine ka disa rregulla psh, frutat dhe perimet nuk duhet përzier 
bashkë sepse ato kanë tretje të ndryshme.                                                                                          
Disa prej acideve yndyrore që janë të zakonshme në ushqim, trupi nuk i sintetizon. Nga 
ana tjetër, gatimi i dëmton acidet yndyrore të cilat mund të merren vetëm në ushqimin e 
gjallë. Në dietën vegjetarine shumica e acideve yndyrore merren, por acidi i quajtur 
Omega 3 mund të mos merret. Në trup ka një molekulë perkursore që konvertohet dhe 
quhet Acidi Alfa Linoleik. Ky prekursor mund të merret nga ushqimet e gjelbërta me 
lëkurë, nga arra dhe farat e lirit. Megjithatë një vegjetarian nuk duhet t’i konsumojë këto 
nëse nuk ka nevojë. 
 

 
                                        
 
Byrek me mollë 
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3. NUK ËSHTA SASIA, ËSHTË CILËSIA 
 
Dietat për humbjen e peshës së gjithshka-ngrënësve zakonisht përfshin kufizim të një 
asortimenti: yndyrës ose karbohidrateve ose kalorive. Këto dieta janë të mira për rënien 
në peshë por shumica e njerëzve e rrimarrin peshën që kishin më parë për dy arsye. Ata 
nuk mund ta shtyjnë jetën e tyre gjithmonë me këtë dietë dhe dietat ekstreme ulin 
metabolizmin. 
Për shembull, ata që humbin peshë duke kufizuar sasinë e ushqimit që ata hanë quhet 
ngordhje urie. Ata ndihen nevrik, kanë dhimbje koke ose humbje energjie. Kjo ndodh 
ngaqë trupi nuk i merr të gjithë përbërësit që ka nevojë për humbjen e peshës. Nga ana 
tjetër ato zakonisht çojnë në shtimin e peshës. Si ndodh kjo e fundit? 
 
Trupi i njeriut është ndërtuar në mënyrë që t’i mbijetojë urisë. Kur ushqimi është i mirë, 
trupi e ruan energjinë në formën e yndyrës për ta përdorur më vonë. Kur njerëzit kanë 
teka, ata hanë më pak dhe trupi ndez sistemin e energjisë së ruajtur, duke djegur yndyrën 
e depozituar më parë. Kjo funksiononte shumë mirë kur njeriu hante të ushqime me bazë 
bimore. Ai ishte i hollë por nuk vdiste sepse kishte rezerva yndyre. Por trupi është i 
programuar të bëjë të njëjtën gjë edhe nëse ushqimi nuk është i gjelbërt dhe nuk ka 
periudha urie. Sa herë që njeriu i sotëm ndërmerr një dietë, trupi mendon që ai po ngordh 
urie. Kështu metabolizmi i trupit ngadalsohet, djeg më pak energji që ta ruajë nëse në të 
ardhmen trupi do të përballet prapë me “urinë” (dietën). Kur njeriu i rikthehet të ngrënit 
“normal” trupi ka rastin të ruajë yndyrë për urinë e rradhës dhe kështu pesha rimerret 
edhe më shpejtë se më parë. Metabolizmi është i ulur, trupi ka më pak energji dhe njeriu 
ka më pak të ngjarë të stërvitet. Cila është zgjidhja? Të hash ushqime të shëndetshme në 
moderim, për të mbajtur metabolizmin si një “motorr të vajisur mirë”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tortë tofu 
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4. ERA E ËMBËL E SHËNDETIT TË MIRË, TË NDIHESH MIRË, TË DUKESH 
MIRË 
 
Një tjetër problem i ushqimit me proteinë shtazore është “ngecja” e masave ushqimore në 
zorrë duke çuar deri në konstipacion. Kur ndodh kjo, toksinat hyjnë në gjak dhe trupi ka 
vështirësi në eleminimin e tyre. Ato përfundojnë në mushkëri dhe eleminohen përmes 
frymëmarrjes (halitosis). Nga ana tjetër edhe trupi do të ketë djersë me erë të rëndë.  
Shprehja “Ju jeni ajo që hani” është e vërtetë. Kur trupi ushqehet me ushqimet të 
shëndetshme ajo do të duket edhe në pamjen e jashtme. Le të marrim në shembull 
lëkurën. Ajo është organi më i madh i trupit (12% e peshës trupore) dhe është barriera e 
parë e përballjes me botën. Lëkura e njeriut merr frymë, ka nevojë për lagështi dhe 
përbërësit e duhur për ta mbajtur pa njolla, por të pastër dhe tërheqëse. Është një nga 
organet më të rëndësishme, ajo mban muskujt dhe kockat të mbrojtura. 
Shtresa e thatë, e vjetër, e sipërme e lëkurës bie dhe zëvendësohet çdo 1-2 ditë. Sistemi i 
vetë-riparimit të trupit kur lëkura dëmtohet është i mrekullueshëm psh, kur njeriu pëson 
një gërvishtje dhe bakteriet janë të gatshme ta infektojnë plagën. Nutrientë si zinku dhe 
kalciumi integrohen për të ndërtuar qeliza të reja për të riparuar dëmin, etj.  
Njeriu duhet ta paguajë lëkurën duke u ushqyer me ushqime të pasur në përbërësa. Të 
gjithë ushqimet bimore përmbajnë një substancë të quajtur bioflavinoid, i cili i jep 
qelizave të bimës stukturën e fortë që ato kanë nevojë. Në trupin e njeriut, bioflavonidet 
shërbejnë për të njëtin qëllim të përgjithshëm, të ushqejnë qelizat e enëve të gjakut. Kur 
këto enë të vogla gjaku të quajtura kapilarë, dobësohen dhe çahen, vihet në funksion rrjeti 
rezervë i enëve të gjakut (si rrjeta e merimangës). Njollat vishnje në lëkurë, veçanërisht 
në faqe, në hundë dhe këmbë është dëshmi e këtij rrjetëzimi rezervë. Duke ngrënë 
ushqime të pasura në bioflavone, kapilarët forcohen dhe nuk çahen.  
Një nga funksionet kryesore të lëkurës është eleminimi i mbetjeve të prodhuara në trup. 
Me daljen e djersës dalin edhe produktet nutricionale që trupi nuk i do më. Produktet e 
kafshëve përmbajnë proteinë shumë të përqëndruar. Kur ato nuk mund të përballohen nga 
veshkat, pjesa e ngelur del jashtë me djersë. Ca prej këtyre mbetjeve bllokojnë poret e 
lëkurës duke e bërë lëkurën të thatë dhe me zbokth deri në lënien e njollave. 
Gati çdo aspekt i trupit të njeriut rregullohet nga hormonet. Kur njeriu konsumon mish, 
me të merren edhe prostaglandinat, substancë hormonale e pranishme tek kafshët dhe 
njeriu. Prostglandina e tepërt mund të çrregullojë nivelet hormonale të njeriut duke 
shkaktuar ruajtje të ujit. Askush nuk dëshiron të jetë i fryrë, kjo është e pakëndshme kur 
femrat kanë ciklet menstruale. Sindroma pre-menstruale e shoqëruar me inflamacion dhe 
fryrje është një problem që rrjedh nga prostaglandinat. Kjo është arsyeja që mjekët 
rekomandojnë reduktim të konsumit të bulmetrave përpara periodave. 
Si përmbledhje duke kaluar në dietë vegjetariane, veshkat nuk do të sforcohen, trupi do të 
ketë më pak lëndë toksike për të nxjerrë me djersë dhe gjaku do të ndihmohet të lëvizë 
normalisht në enët gjakore. Duhet të rrini larg ushqimeve të tilla si çokollata dhe 
ëmbëlsirat edhe pse nuk janë me mish, sepse ato nuk janë dietë e shëndetshme. Ëmbëlsia 
duhet shuar me fruta të freskëta të sezonit në vend të ëmbëlsirave të gatshme. Bulmeti 
duhet reduktuar ndërsa buka e konsumuar duhet të jetë e zezë. 
Duke kaluar në dietën vegjetariane, shumica e njerëzve mund të shohë një përmirësim të 
pamjes në sajë të çlirimit të ujit dhe toksinave. Në fund të fundit trupi do t’ju falenderoj.  
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CILËT JANË EMRAT E DISA PREJ SHUMË VEGJETARIANËVE TË NJOHUR 
NË BOTË?    
                        
Vegjetarianët e famshëm i gjen kudo, Itali, Angli, ShBA, Kanada, Australi, Indi dhe 
kudo. Disa prej tyre janë: Adriano Celentano, Avril Lavigne, Pink, Moby, Brad Pit, 
Bryan Adams, Çelsea Klinton (vajza e Bill dhe Hillari Klinton), Cillian Murphy, Claudia 
Schiffer, Jenna Jameson, Joaquin Phoenix, John Lennon, Kim Basinger, Melanie Griffith, 
Orlando Bloom, Pamela Anderson, Pierce Brosnan, Robert Redford, Shania Twain e 
shumë të tjerë. 
Për një listë më të plotë gjeni në linkun: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_vegetarians 

 
Pink                Pamela Anderson 
 
  
 
 
 
 
 
 
             Joaquin Phoenix 

 
 
    
 
 
         Poul McCartney 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            Moby 
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DHE SË FUNDI... 
 
DISA RECETA VEGJETARIANE: 

 
1. SUPË NGA BIZELET OSE THJERRËZAT 

 
Në 2 litra ujë duhen 200 g bizele ose thjerrëza dhe dy lugë kripë. 

bizele (150 g) 
ujë (1.5 l) 

kurkuma (3/1 lv) 
vaj (1 lugë e madhe) 

domate (4-5) 
qimnon romak (1 lv) 

spec djegës (2) 
asafetida (1/3 lv) 

majdanoz (1) 
 

Në ujin që vlon shtihen bizelet, kurkuma, xhenshefili dhe gjalpa. Në tenxhere të 
mbuluar zihet një orë. Pasi që të zihen bizelet shtohen domatet. Erëzat fërgohen dhe i 

shtohen masës pak më parë të përgatitur dhe në fund shtohet kripa. 
 
 

 
2. TABOULEH 
Tabouleh është një sallatë nga lindja e mesme.  
 
Përbërësit: 
1 filxhan me majdanoz të copëtuar, pa bishta  
1/2 e filxhanit me mender të copëtuar  
1 qepë e mesme e grirë  
3 domate të mesme të prera në kube te vegjël  
1 filxhan me bullgur  
Lëngu i një gjysëm limoni  
4 lugë vaj ulliri të parafinuar  
kripë dhe piper për shije  
 
Përgatitja 
Fut bullgurin në një enë me ujë të ftohtë për 1 ore, 
deri sa te zbutet. Derdh ujin dhe hidhe bullgurin e 
zbutur në një tas. Perziej të gjithë përbërësit mirë. 
Të shërbehet menjëherë ose të ruhet në frigorifer 
para se të shërbehet.  
 
© Kadri Aavik 2006-2010 
http://kadri10.pri.ee/veg/eng/tabouleh.php 
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3. QOFTET VEGJETARIANE NË DOMATE OSE KOS 
  
Përbërësit: 
djathë (1/2 kg) 
spinaq i pastruar dhe i zier (1/4 kg) 
miell nga qiqra ose miell i bardhë (1 lm) 
pluhur për fryerje (1/4 lv) 
asafetida (1/2 lv) 
piper i bluar (1/2 lv) 
kripë (1/3 lv) 
 
Spinaqi lahet, kullohet, prehet në copa të mëdha dhe zihet. Djathi shtypet dhe formohet 
përzierje e butë. Përzihet me përbërësit e tjerë dhe formohen toptha me madhësi 2-3 cm. 
Në një tenxhere nxehet vaji dhe qoftet shtihen një nga një në distancë prej 10 sekonda. 
Nëse thërmohen, duhet të fërgohen në zjarr më të fortë. Fërgohen deri sa të marrin ngjyrë 
të kuqërremtë-kafe. Nxirren dhe kullohen në kullore ca minuta. Pasi që të ftohen shtihen 
në salcë domatesh ose në kos me gjeth majdanozi. 
 
http://www.freewebs.com/atmarama/recetat.htm 

 
 

4. QOFTE ME KËRPUDHA  
 
Përbërësit: 
(per 8 qofte)  
1 qepë e copëtuar  
2-3 karrota të qeruara dhe të grira  
150 g kërpudha të copëtuara  
1 filxhan miell  
kripë e piper  
vaj për fërgim  
(Koriander ose koper, majdanoz të copëtuar)  
 
Udhëzimet  
Përzieni përbërësit për të formuar një brumë dhe pastaj bëjeni atë në forma të 
rrumbullakëta si qoftet me diameter 8 cm dhe të trasha 1 cm. Fërgojini deri sa të marrin 
ngjyrë të lehtë të kaftë.  
 
© Kadri Aavik 2006-2010 
http://kadri10.pri.ee/veg/eng/mushroom_ ... urgers.php 
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5. PATATE ME HUDHRA 
 
Përbërësit: 
Patate të qerurara ne copa te vogla. 
Vaj luledielli ose kanole  
Kripë 
3-4 thelpinj hudhre të copëtuar 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udhëzimet: 
Hidhni pak vaj në një tepsi dhe vendosni patatet. Hidhuni pak kripë mbi to. Piqini në 
nxehtësi mesatare per 10-15 minuta. Pastaj hidhni hudhrat e copëtuara mbi patatet. Piqini 
prapë deri sa patetet të marrin ngjyrë të artë. Kthejini herë pas here.  
 
© Kadri Aavik 2006-2010 
http://kadri10.pri.ee/veg/eng/garlic_potatoes.php 
 
 
 
 
 
Për më tepër receta vizitoni faqen: http://www.iep-al.org/forum/viewforum.php?f=33 

Gjithshka ne Shqip! 
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