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Vain asioihin, joiden olemassa olosta tiedetään, voidaan vaikuttaa.
Kokosin tähän osioon

RAVITSEMUSTIEDETTÄ rahasta riippumattomasti käsitteleviä YouTube -kanavia
LUENTOJA, jonka olisin halunnut kuulla vuosikymmeniä sitten
Eläin- ja ruoka-aiheisia ELOKUVIA / TV-ohjelmia aakkosjärjestyksessä,
hauskoja (s. 8) ja dokumentaarisia YouTube -pätkiä (s. 9-10) sekä
VINKKEJÄ SIVUSTOISTA, joista saat apua vegaanihaasteen toteuttamiseen s. 11
Takaisin etusivulle: https://kasasenkootut.kotisivukone.com

Tieteelliseen näyttöön pohjautuvia TIETOISKUJA YouTubessa (englanniksi):
NutritionFacts.org
/ Dr. Michael Greger
Nutrition Made Simple / Dr. ja ammattimainen tutkija Gil Carvalho

LOISTAVIA LUENTOJA (englanniksi):
RUOKA OLKOON LÄÄKKEESI - mutta vain kohtuudella?
Tässä luento joka jokaisen ravitsemus- ja terveysalan ammattilaisen tulisi kuulla:
Dr. Michael Greger: "How Not To Die" 11.2.2016

1 h 21 min

https://www.youtube.com/watch?v=7rNY7xKyGCQ&list=PLvSUFWnqYbBPitGX7e_3w1zr3AodXyIac&index=34&t=3474s

KUINKA LAIHTUA PYSYVÄSTI ILMAN ITSEKURIA?
Dr. Neil Barnard: ”Diabetes Reversal And Weight-Loss” 20.12.2018.

48 min, keskusteluineen 1 h 14 min

https://www.youtube.com/watch?v=lSwL73evUdA&t=2s

LÄÄKÄRIN LUENTO PROTEIINISTA:
Dr. Milton Mills Protein Chemistry For Understanding Nutrition

1 h 19 min

https://www.youtube.com/watch?v=Nti7JrBOQAk.

VÄLIMERELLISEN JA VEGAANISEN RUOKAVALION VERTAILU:
Dr. Neil Barnard: ”Vegan Diet Or Mediterranean Diet: Which Is Healthier? ” 3.1.2019.

1 h 24 min

https://www.youtube.com/watch?v=Xv_ykZr_8cc

KALASTAJILLE JA KALANSYÖJILLE:

<1h

”Do Fish Feel Pain And Why Does It Matter?”
Yliopiston kalabiologian laitoksen professorin puhe:
https://www.youtube.com/watch?v=cyjHHmc7QB0
ETOLOGIN PUHEENVUORO eläinten tunteista

8 min

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=v-Q4fcn1_sA&feature=emb_logo

KUINKA SAADA RAHA RIITTÄMÄÄN?
Dr. Colin Campbel: ”Resolving the Health Care Crisis” at TEDxEast 24.7.2012
- 10 minuutin kohdalla selitetään kaseiini -maitoproteiinin ja soija-/vehnäproteiinin ero.
- 13 minuutista eteenpäin geenien vs. ravitsemuksen merkityksestä sairastumiseen.
https://www.youtube.com/watch?v=1CN7PF10RKo

18 min
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ELOKUVAT:
Ilmaiset englanninkielisiä. Netflixistä/ I tunesta löytyy niistä useita suomenkielisen tekstityksen kera.
Jokapäiväinen leipämme on ihmisäänetön ja -tekstitön; kielitaitoa ei vaadita

COWSPIRACY The Sustainability Secret

1:30 h

2014

Dokumentti karjatalouden ympäristövaikutuksista.
Sopii herkillekin katsojille.

Rullaa linkistä avautuvaa näkymää hieman alemmas, niin PLAY painike tulee esiin, ja voit katsoa dokumentin ilmaiseksi.
https://documentarylovers.com/film/cowspiracy-the-sustainability-secret/

DOMINION - full documentary [Official]

1:59 h

2018

Karu totuus eläintuotannosta.
”Examination of the modern day animal agriculture industry —
which thrives on secrecy. Produced by Aussie Farms Dominion
is essential viewing for anyone who believes that consumers
deserve to know the truth about how their 'food' is made. It
contains some confronting scenes of what animals experience
in our food system.”

https://www.youtube.com/watch?v=LQRAfJyEsko

EARTHLINGS Full Documentary

1:35 h

2005

Spesismiä avaava dokumentti, kuvattu useissa maissa.
Filmikamarin arvostelu: ”Elokuva esittelee miten monin tavoin eläimet joutuvat palvelemaan
ihmisiä muistuttaen samalla, että eläimetkin kokevat yksinäisyyttä, tuskaa, nälkää ja janoa ja
niillä on arvoa omana itsenään. Ei heikkohermoisille. Silti se on lähes välttämätöntä nähdä!
Elokuvassa vuorottelevat kaunis ja iljettävä, upeat luontokuvat ja piilokameralla kuvatut otokset
eläinten kärsimyksistä, joilta mukavuutemme nimissä haluamme ummistaa silmämme.
Earthlings rinnastaa teollisen tehotuotannon ja toisen maailmansodan aikaiset keskitysleirit, eikä
aivan syyttä.” https://www.youtube.com/watch?v=BrlBSuuy50Y
Pets (10:16)

Food (18:07)

Clothes (46:45)

THE FARM IN MY BACKYARD

16 min

Entertainment (56:59)

Science (1:13:35)

2019

Jo-Anne McArthurin lyhytelokuva minkkitarhauksen vaikutuksesta Nova
Scotian vesistöön ja yhteisöön Kanadassa.

”A story of mismanagement, missed opportunities, and government turning its back on
common sense and the pleas of its citizens.”

https://weanimalsmedia.org/the-farm-in-my-backyard/
Kuvat: kotimainen lihanauta Elina Lappalainen https://www.syotavaksikasvatetut.fi/
Minkki zoofanatic/ Flickr.com. CCBY2.0. Sarjakuvat Mutts comics https://mutts.com/.
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FOOD, INC. Full Documentary

1:30 h

2008

Suomenkin elokuvateattereissa esitetty dokumenttielokuva ihmisten ja
eläinten puristuksesta elintarviketeollisuuden rattaissa. Sallittu
kaikenikäisille. Ennen vuoden 2012 ikärajamerkintäuudistusta tämän
julkaisun ikäraja oli 3 vuotta.
"The film Food, Inc. is set up in three parts.
The first part examines the production of meat for consumption in the US,
specifically looking at cows, chickens, and pigs.
The second part deals with corn and soybeans and plant production, and
the last part examines the legal and government response to the practices in
the first two parts. The film does this through a series of interviews with
people in the industries."

https://www.youtube.com/watch?v=wmUvuEDd3eY&has_verified=1

FOOD CHOICES

1:31 h

2016

Dokumentti ravintovalintojen merkityksestä terveydellemme, planeetallemme ja sen asukkaille.
“Movie features many prominent people in the movement, doctors, activists, athletes, chefs, musicians and
more. The cinematography, music, and editing are extremely professional and assembled very nicely. There
are only a few scenes in the near end of the movie that show how animals are treated and killed, but they
are not so "traumatizing" as in some other documentaries. This documentary encourages to go moderately
plant-based. It doesn't really point a finger at anybody or anything. This film is
a beautiful work of art.”

https://www.youtube.com/watch?v=e4LdcwlvJnE

HOX!! Muutaman energiaprosentin verran prosessoimattomia eläinperäisiä
aineksia sisältävä ruokavalio on ihmiselle lajityypillistä ja yhtä terveellistä kuin
vegaaniruokavalio. (Ks. osio RUOKAVALIOT -> Vähälihaiset -> Okinawa).

THE GAME CHANGERS

1:25 h

2019

Urheilupainotteinen elokuva esittelee suorituksia, joihin VHH -dieetillä ihminen ei kykene.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XPW062dkWWE
Tervettä skeptisyyttä - blogia pitävä tutkija Pauli
Ohukainen Facebookissa 7.11.2019: ”-- en ole vielä
missään nähnyt uskottavaa kritiikkiä GC:n ydinviestiä
kohtaan: voit olla eliittitason urheilija vaikka ruokavaliosi
on vegaaninen. Tätä tukee myös tieteellinen kirjallisuus.
Itse asiassa moni järkevämmän pään kriitikoista avoimesti
myöntää tämän. Jep, se vaatii hieman enemmän
panostusta proteiinin ja muutamien muiden ravinteiden
riittävään saantiin mutta kun omaksuu tätä tukevat rutiinit,
tavat ja tottumukset, se on siinä. Ei se mitään jatkuvaa

päivittäistä kamppailua ole, vaan ihan tavallista elämää
siinä missä muukin.-- -- Nimensä mukaisesti dokkarissa
haastetaan pölyttyneitä stereotypioita siitä että
"tosimiehet" syövät verisiä pihvejä kilokaupalla ja tämä
tarkoittaa isoja lihaksia. Ei tarkoita, ja tätä viestiä me
tarvitsemme lisää monesta tuutista. Vaikka täysvegaanius
ei kiinnostaisikaan, moni meistä todennäköisesti hyötyisi
kasvisten osuuden lisäämisestä ruokavaliossa.
Puhumattakaan tällaisen muutoksen vaikutuksista
ympäristölle.--”

https://www.facebook.com/tervettaskeptisyytta/posts/urheilijoiden-vegaaniruokavaliosta-kertova-viihteellinen-dokumenttielokuva-theg/2487935667956833/

Kriittinen arvio elokuvassa esitettyjen väitteiden paikkansapitävyydestä englanniksi: Dr. Gil Carvalho: Scientist fact-checks
The Game Changers Documentary 23.10.2019 https://www.youtube.com/watch?v=QB0aieRNJs0

THE GHOSTS IN OUR MACHINE

1:27 h

2017

Sydämellä tehty, eläinyksilöitä niin tuotantolaitoksissa kuin turvakodeissa
kohtaava elokuvallinen dokumentti. Karuja mutta myös kauniita kohtauksia.

https://www.youtube.com/watch?v=UwXn6ZdDDgE
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H.O.P.E. What You Eat Matters

1:32 h

2018

Hieno dokumentti, jossa asiantuntijat - kuten Euroopan suurimman lihajalostysyhtiön toiminnasta
vastannut miljonääri (nykyinen luomutilallinen), lihahygieniasta Saksassa vastannut eläinlääkäri,
entiset maitotilalliset, ja lukuisat tutkijat - tuovat esille länsimaiseen ruokavalioon liittyvät
terveys- ja ympäristöongelmat eläinten osuutta unohtamatta. Kuulostaa tylsältä, muttei ole sitä!
German youth protection rating: K-12 https://www.youtube.com/watch?v=FprMvJYnD44

JOKAPÄIVÄINEN LEIPÄMME

1:32 h

2005

Eurooppalaisen ruoantuotannon teolliset kasvot. ihmisäänetön ja tekstitön; kielitaitoa ei vaadita. Saksa/Itävalta –K15Filmikamarin arvostelu: Elokuvassa vieraillaan paikoissa, joissa eurooppalainen
ruoka tuotetaan. Eteemme avautuu monumentaalisia tiloja, epätodellisia
maisemia ja eriskummallisia ääniä ilman puhetta. Jokapäiväinen leipämme on
tyylipuhdas, pikkutarkka ja selittelemätön elokuvakokemus, joka antaa
ajattelemisen aihetta. https://www.youtube.com/watch?v=gMtWla2jNAs

"KIDU ENSIN, KUOLE SITTEN" YLE, TV2:n ohjelma K-12

28 min

2015

Kuvamateriaalia, joka sisältää Pirkanmaan käräjäoikeuden mukaan ”lievän” ja ”perustason”
rajamaille jääviä eläinsuojelurikkomuksia.
Monet alan yrittäjät ihmettelivät kohua, esimerkiksi sikojen kohtelussa EI nähty mitään
poikkeuksellista. Tuomitut kiistävät tehneensä mitään väärää.
Poliisilla ei ollut resurssia katsoa kuvamateriaalista kuin murto-osa. 7 työntekijää ja heidän
esimiehensä saivat 25-40 päiväsakkoa. Kukaan ei saanut eläintenpitokieltoa eikä yhteisösakkoa
määrätty. Sen sijaan kameran asentanut aktivisti määrättiin maksamaan 50 päiväsakkoa, 556
euron korvaukset teurastamolle ja 5360 e oikeudenkäyntikulut. Teurastamoon on sittemmin
asennettu videokamerat, mutta tallenteille ei ole ulkopuolista katsojaa.
Teurastustahti on kiivas: jopa 600 sikaa ja 9000 broileria tunnissa, 200 nautaa päivässä
/teurastamo. Toimittaja Kaihovaara toteaa: ”Suurten eläinmäärien käsittely turruttaa. Niin kauan
kuin eläimiä pidetään vain tuotantoyksiköinä, niitä myös kohdellaan sellaisina.”
https://www.youtube.com/watch?v=qafXSzMdc7M

THE LAND OF HOPE AND GLORY

48 min

2017

Kun Earthlings -dokumentti v. 2005 esitettiin, se ohitettiin monissa maissa
ajatuksella, ”ei koske meitä”. ”We have higher standards in the UK”.
Koska todistusaineistot mitätöidään kommentoimalla niitä ”yksittäistapauksiksi”, elokuvassa on tuoretta kuvausmateriaalia yli 100 laitoksesta.
Eläinsuojeluyhdistys RCSPA:n ja Humane Slaughter Associationin
hyväksymä, Suomessakin käytössä oleva tapa tainnuttaa siat näytetään.
K-18. Alaikäiset totutetaan syömään tuotteita, joiden tuotannon katseleminen on heiltä kielletty.
https://www.youtube.com/watch?v=dvtVkNofcq8 Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=RlYy9nTx5j0

MEAT THE END UNILAD Original Documentary 15 min
Miksi luomu- tai free range ei ole riittävän hyvää?
https://www.youtube.com/watch?v=MkSzAxvEr_Y&feature=youtu.be

Sarjakuvat Mutts comics https://mutts.com/

2017
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MEAT THE TRUTH

1:12 h

2007

Dokumentissa eläintuotannon ilmastovaikutuksista ääneen pääsevät niin
tiedemiehet, eläinsuojelijat kuin ympäristötietoiset maanviljelijätkin.
Tavanomaista tuotantoa näytetään vain vilauksina.
https://documentarystorm.com/meat-the-truth/

OVERFISHING - REVOLUTION WORLD ISSUE

9 min

2013

Lyhytfilmi ylikalastuksen ongelmista.
An in-depth look at overfishing with world-renowned scientist Boris Worm, Ecology Action Centre's
Mark Butler and WildAid's Peter Knights. https://www.youtube.com/watch?v=767slG-Nlhk

PEACEABLE KINGDOM

1:17 h

2018

Lämminhenkinen, itkettävä ja naurattava dokumentti hyväsydämisistä
tilallisista ja heidän eläimistään. ”Avaa silmäsi, luota sydämeesi, lähde
matkalle. Anna tietoisuutesi laajentua, haasta käsityksesi maataloudesta ja
tuotantoeläimistä.”

http://www.tribeofheart.org/sr/pkj_english.htm
SEASPIRACY

14 min

2015

10 min

2018

What You Should Know About Fish, The Ocean, and More!
https://www.youtube.com/watch?v=MLgkrQSRy9E&feature=youtu.be

SYÖTÄVÄKSI SYNNYTETYT

Kotimaisen lihakananpojan eli broilerin 5 viikkoa 10 minuutissa.
https://areena.yle.fi/1-4369414

UNITY

2015

Kaunis elokuva elämän eri muotojen yhteyksistä toisiinsa.
Sykähdyttävä dokumentti, jota valmisteltiin 7 vuoden ajan. Elokuva
kehottaa välittämään välttämisen sijasta, kohtaamaan vääryydet niiden
karttelun sijasta, huomaamaan planeettamme asukkaiden yhtäläisyydet
eroavaisuuksiemme sijasta ja rakastamaan sotimisen ja väkivallan sijasta.
Mukana on 100 julkisuuden henkilöä. Elokuvassa näytetään
nykytodellisuutta, mutta se antaa myös toivoa: Meillä on mahdollisuus
luoda humaanimpi tulevaisuus.
Trailer
Netflix:

https://www.youtube.com/watch?v=TcdEBU1iBqs
https://www.youtube.com/watch?v=SaqoaAAZUEo

Sarjakuvat Mutts comics https://mutts.com/. Lammas ihmisensä kanssa:

https://www.edgarsmission.org.au/animals/residents/current/
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WHAT THE HEALTH - Full Documentary

1:31 h

2017

Elokuva sopii herkillekin katsojille, mutta voi ärsyttävyydessään nostaa verenpainetta.
https://www.youtube.com/watch?v=hRqIoUPZZWw

Netflixissä suomenkielisin tekstein.

Tämä provokatiivinen leffa avasi silmäni teollisuuden, ns. kansanterveysjärjestöjen (Suomessa esim.
Ruokatietoyhdistys, Maito ja Terveys ry) ja viranomaisten yhteistyölle: Esim. Ruokavirasto (ent. Evira)
on Maito ja Terveys ry:n jäsenenä sitoutunut edistämään maitotuotteiden menekkiä.
Sydänmerkin tarkoitus on mm. lisätä - WHO:n syöpävaarallisiksi luokittelemien lihajalosteiden myyntiä. Sydänliiton sivustolla ammattilaisille neuvotaan, että liian
rasvaisista lihapullista saadaan Sydänmerkki-ruokaa lisäämällä niihin kastiketta, jolloin
ruuan rasvaprosentti pienenee...
Huomioi kritiikkini:
- On totta, että WHO on määrittänyt (myös siipikarjaperäiset) lihajalosteet syöpävaarallisuuden suhteen
samaan luokkaan I plutoniumin, tupakan ja asbestin kanssa. Se ei kuitenkaan tarkoita yhtäläistä vaarallisuutta,
vaan näytön varmuusastetta eli: yhtä varmasti, kuin muut em. karsinogeenit, on osoitettu prosessoidun lihan
(= lihatuote, joka myyntipakkauksessaan sisältää suolaa) syöpävaarallisuus.
- Kuulosti hurjalta, ettei sokeri itsessään aiheuta diabetesta. Näin kuitenkin on M. Fogelholmkin vahvistanut.
Elokuvassa mainittu 1900-luvun alun tutkimuksen sokeriakin sisältänyt dieetti mainitaan leffassakin
”karmeaksi”, eikä sokerin syöntiä suositella kenellekään. Sokeri nostaa matala-asteista tulehdusta kehossa.
- Elimistömme reagoi eri tavalla kalojen luontaiseen TMAO:on, kuin siihen, mitä suolistossa syntyy lihaa
syödessä. Välimeri on niin saastunut, että sieltä löytyy isoista kaloista todella korkeita raskasmetallipitoisuuksia. FST:lla esitettiin dokumentti raskaana olevien äitien ympäristömyrkky- ja raskasmetallipitoisuuksista. Ne suhteutuivat kalan käyttöön. Ruokaviraston ohjeita on siis syytä noudattaa.
- Vaikka vegaaniruokavalio tekee hyvää, ei sekään kaikkia sairauksia estä tai paranna, vaikka lievittää voikin.
The Nurmi Studyssa tutkittiin Iron man ja ultrajuoksijoiden pärjäämistä. Tutkimus valmistui vasta elokuvan
ilmestymisen jälkeen. Lakto-ovo-vegetaristit pärjäsivät siinä missä vegaanitkin.
Täysin vegaaninen ruokavalio ei ole välttämättömyys hyvinvoinnille.
- Silloin, kun maitotuotteiden yhteismäärä jää 2 dl TAI 200 grammaan/pv vaikutus on jopa myönteinen. Esim.
perinteisessä kreikkalaisessa ruokavaliossa niitä käytetään < 150 g/pv. Määrän ylittäessä 6 dl TAI 600 g/pv,
alkaa sairaus- ja ennenaikaisen kuoleman riski kasvaa.*)
*) Schwingshackl L, Schwedhelm C, et. al. Food groups and risk of all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. Am J
Clin Nutr. 2017 Jun;105(6):1462-1473. doi: 10.3945/ajcn.117.153148. Ei sidonnaisuuksia. (luettu28.11.18).

- Elokuva on kuvattu aurinkoisilla alueilla, joissa D-vitamiinilisää ei tarvita, toisin kuin täällä.
- Elokuvassa ei riittävästi korosteta B12-vitamiinilisän tärkeyttä vegaaneille.
- Huomio, ei kritiikki: Suomessa ”Laatuvastuu” –sianlihamerkinnän kriteerinä on ruhojen alhainen
hylkäysprosentti . Sikojen ”hyvinvoinnin” kanssa sillä ei ole tekemistä.
Tärkein elokuvan oppi itselleni oli, että LÄHTEET, RAHOITTAJAT JA SIDONNAISUUDET RAVITSEMUSVÄITTÄMIEN TAKAA KANNATTAA EHDOTTOMASTI TARKISTAA -MUISTAEN, ETTÄ ”no conflicts of interests” EI
VALITETTAVASTI OLE TAE PUOLUEETTOMUUDESTA.
ON TÄRKEÄÄ KIINNITTÄÄ HUOMIO TUTKIMUSASETELMIIN JA TUTKIJOIDEN TAPAAN RAPORTOIDA NIISTÄ.
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Spotlight 3.2.2020 Yle Teema: Äänetön huuto - kuka kuulisi teuraseläimiä?
Suomessa siat on
tainnutettu teurastuksen
yhteydessä hiilidioksidilla jo
vuosikymmenten ajan,
vaikka menetelmää voi pitää
eläinsuojelulain vastaisena.
Kukaan ei tunnu kuitenkaan
kantavan vastuuta
paremman menetelmän
löytämisestä - ei EU, ei
lihateollisuus eivätkä
viranomaiset.

https://areena.yle.fi/150318088?autoplay=true
Kuva possusta ja ponista: https://www.edgarsmission.org.au/
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Elämänhalu on kaikille olennoille yhteinen ominaisuus - ilovideoita!
BABY RHINO THINKS IT IS A LAMB
https://www.youtube.com/watch?v=tx0uAhwPFHE

CHICKEN RAISING A DUCK
https://www.youtube.com/watch?v=HzALllUee3A

CUDDLING ROOSTER

1 min

https://www.youtube.com/watch?v=fxzo14pMxiM

CUDDLING TURKEYS

4 min

https://www.youtube.com/watch?v=rhiOWhGlFUY

FOX BECOMES BEST FRIENDS WITH A DOG
https://www.youtube.com/watch?v=HYngRftNbz8

FUNNY CHICKEN

https://www.youtube.com/watch?v=68RKNJkarAM

FUNNY AND CUTE BABY GOATS COMPILATION

https://www.youtube.com/watch?v=YxEzN8SLqkk

13 FUNNY PIG VIDEOS

https://www.youtube.com/watch?v=iUbTO-VODX0

FUNNY SHEEP JUMP

https://www.youtube.com/watch?v=AlgqemXXMNs

GIRL SNEEKS BABY COW IN THE HOUSE 3 MIN

https://www.youtube.com/watch?v=msyf4c5x7EY

MOTHER LAMB REUNITED WITH 2 BABIES < 3 MIN

https://www.youtube.com/watch?v=tYIsQA35P0I

PIG AND BIRDS HAVING FUN IN THE KITCHEN

https://www.youtube.com/watch?v=NakPB9GlzW4

RESCUED BULL (INNOSTUNUT SONNI!) < 1 MIN
SHEEP AND ELEPHANT ARE BEST FRIENDS
5 WAYS USE A LAMB

https://www.youtube.com/watch?v=78Xed58y2i8
https://www.youtube.com/watch?v=CZES1UYO-SI

https://www.animalsaustralia.org/features/australia-day-video-lamb-5-ways.php

9
Herkillekin sopivat dokumenttivideoklipit; alla oleviin videoihin kuluu yhteensä vain vartti:
ANGORAKANIN KERITSEMINEN niin nätisti kuin mahd. 2 min :
https://www.youtube.com/watch?v=f_DfGtEhGDU
DEATH ROW 3 min. Sanaton ja veretön.
https://www.youtube.com/watch?v=VizpLk263iM&feature=youtu.be
DO FISH FEEL PAIN? 1 min
https://www.youtube.com/watch?v=0afI9GqHHO0
IF BACON WAS ADVERTISED TRUTHFULLY (NÄYTETÄÄN VAIN IHMISTEN
REAKTIOITA KÄYTÄNTEISIIN, JOTKA SAMAT KUIN SUOMESSA) 2 min
https://www.youtube.com/watch?v=FN6c_ZhhKMQ
IN DEFENCE OF MOTHERS 2min emakkohäkkien esittely (= Suomessa) 2 min
https://www.youtube.com/watch?v=bqJkQkXKkEo
LEHMÄEMO JA VASIKKA (2 x 2 min )
https://www.youtube.com/watch?v=gUnwj6T3I0A
https://www.youtube.com/watch?v=jQi72EhJTug
”NYT TIEDÄT MISTÄ KANA TULEE” -PARODIA 1:40 min
https://www.youtube.com/watch?v=TUYXLdgOIAU
TAIGA -HOPEAKETUN TARINA 1 min
https://vimeo.com/189463061
VIITTOVA GORILLA MICHAEL
https://www.youtube.com/watch?v=1ihC6QHS_m0
WILD WOLF APPROACHES A PET DOG
https://www.youtube.com/watch?v=eie7WJF0aY0
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Kaunistelemattomat videot -meille myydään tuotteita, joiden valmistusta voi olla vaikea katsoa:

ANGORAVILLAN TAVANOMAINEN KERUU: https://www.youtube.com/watch?v=4BrRuXGFOAg
LAMPAANVILLAN LÄHTEILLÄ Vain 4% Suomessa myytävästä villalangasta on peräisin suomalaisesta lampaasta.
Lippumerkki ei kerro villan alkuperämaasta mitään. Jos ajattelet vegaanien menevän äärimmäisyyksiin
välttäessään villaa, ks. 15 SECONDS IN THE WOOL INDUSTRY Vain 15 sekuntia
https://www.youtube.com/watch?v=7RooGNS8_Aw&list=PLV2RDOhiGtcQifRWg8Qs-E2nMhPGHQL3T&index=10

LUOMUKANOJEN LOPPU Englannissa
samalla eläinsuojelulain mukaisella metodilla kuin Suomessa.
https://www.youtube.com/watch?v=jf2ByM_NByI

MAITOA IHMISILLE
4 min
https://www.youtube.com/watch?v=BaYRWRq-whs&t=11s

UNTUVATUOTANTOA linkissä tavalla, jolla yli 80% untuvasta tuotetaan - myös
Euroopassa, kielloista huolimatta - , eivätkä sertifikaatit ole eettisyyden tae pitkissä
alihankintaketjuissa: Struggling birds are often plucked so hard that their skin is torn
open.

WHAT'S WRONG WITH LEATHER 1 min.
https://www.youtube.com/watch?v=qr3tAKtIgI0
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Innoitusta, informaatiota ja tukea vegeilyyn:
Chocochili kokkaa herkullista kasvisruokaa rennolla otteella
https://chocochili.net/ elinaätchocochili.net
Feel good kitchen –blogi. Gluteiiniton ruokavalio erityisesti huomioitu. http://feelgoodkitchen.fi/
GreenStreet: herkullisia vegaanisia reseptejä Instagramissa ja Facebookissa.
Happy Cow: Vegeruokaa tarjoavat RAVINTOLAT meillä ja maailmalla: https://www.happycow.net/
Kasasen kootut Sisältää mm. kaikki vitamiinit, hiven- ja kivennäisaineet pitoisuusluetteloineen
sekä taustoitettua tutkimustietoa. https://kasasenkootut.kotisivukone.com
Linssinöörin ohjein lihansyöjille(kin) maistuvaa ja helppoa ruokaa . http://linssinoori.blogspot.com/
No meat athlete Kestävyysurheilijan fitnessblogi

http://www.nomeatathlete.com/

PCRM (englanninkielinen) lääkärijärjestö: https://www.pcrm.org/
Puoli kiloa päivässä Jussi Riekki: Tietoa kasvissyönnistä ja urheilusta. http://puolikiloa.fi/
Tervettä skeptisyyttä - tutkijatohtori Pauli Ohukaisen blogikirjoitus Tunteeton vegaani:
http://www.tervettaskeptisyytta.net/tunteeton-vegaani/
VEGAANIHAASTE https://vegaanihaaste.fi/ Reseptipankki https://vegaanihaaste.fi/reseptit/
Vegaaniliitto

http://vegaaniliitto.fi/

Vegaani.org Monipuolisesti tietoa veganismista
http://vegaani.org/tietoa/miten-aloittaa-vegaaniruokavalio/
Vegaaniravitsemus –sivusto, laillistetun ravitsemusterapeutti Johanna Kaipiaisen kotisivu
https://www.vegaaniravitsemus.fi/
Vegaanituotteet: Kooste elintarviketeollisuuden vegeantimista http://www.vegaanituotteet.net/
VEGAN CHALLENGE https://uk.veganuary.com/
https://es.veganuary.com/

https://de.veganuary.com/

Vege it! - bloggaaja kokkaa herkullista ja helppoa, apukokkien testaamaa kasvisruokaa. (Myös)
aloitteleville KOTIKOKEILLE! : https://www.vegeit.com/30-vegaanista-arkiruokaa/

Vegaaniruokaa tarjoavat RAVINTOLAT meillä ja maailmalla: https://www.happycow.net/
Veikeä verso "Parantumattoman herkuttelijan ja terveysintoilijan reseptiblogi"
veikeaversoätgmail.com http://veikeaverso.blogspot.com/

Ks. myös YouTube -kanavat

NutritionFacts.org
/ Dr. Michael Greger
Nutrition Made Simple / Dr. ja tutkija Gil Carvalho
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