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 Alternetives végétariennes -הינו הגרסה הארוכה למאמר בעל שם דומה שהופיע ב [1]הטקסט 

, וזמין (/http://www.vegetarisme.fr) ארגון הצמחונות של צרפת(, בהוצאת 1011)מרץ  101מס' 

 .Cahiers antispécistes (antispecistes.org/spip.php?article405-http://www.cahiers)באתר של 

 
 

. רכיב התזונה הזה, שנמצא בשפע בבשר, B12תוסף של ויטמין  נטילתתזונות מן הצומח מחייבות 

נעדר למעשה מן הצומח, ועל כל טבעוני לוודא נטילת הוויטמין כתוסף או במזון מועשר )חלק ממיצי 

אכן נמצא בחלב ובביצים, אך בכמויות  B12הפירות, קורנפלקס...(. אף על צמחונים לדאוג לכך: 

כרוכים בסבל ובמיתת בעלי חיים, אוכלים מהם  מוגבלות, והרבה צמחונים, ביודעם כי גם מוצרים אלו

 מעט ומסתכנים בחוסר גם כן.

הפיך למערכת -לנזק בלתי גרוםעשוי להופיע לאחר מספר רב של שנים ועלול ל B12חוסר בוויטמין 

כן כל חוסר בוויטמין, ולו -צמחוני. כמו בעבור כל היא רבת חשיבות התיסוףלכן שאלת העצבים. 

 לתקופה קצרה, עלול לגרום לנזק לעורקים בטווח הארוך.

הרבה אנשים לפסול תזונה צמחונית וטבעונית. הנה שתי דוגמאות בסיסיות, מביא הצורך בתיסוף 

 הראשונה מאת רופא עוין לצמחונות, השנייה מתוך פורום באינטרנט:

ולפעמים בברזל. מובן שניתן  B12בתזונה צמחונית לחוסר בוויטמין כן ישנו סיכון -פי-על-אף

הטבעונים, שאינם צורכים  [2] ?לא שלמהלתסף את התזונה, אך האם זה הגיוני לקדם תזונה 
, מחויבים לתסף את תזונתם בעזרת משקאות מועשרים או תוספי B12מקור טבעי של  מאף

 כדיאחר שיש להישען על מקורות מלאכותיים זוהי אינה תזונה טבעית לאדם מ ,תזונה. אם כן
 [3] להימנע ממצבי חוסר.

 
 כבעייתי: זאת ועוד, צמחונים וטבעונים עצמם מתארים לעתים קרובות את הצורך בתיסוף

מטריד אותי... אם יש לנו צורך בתיסוף, זה מוכיח  B12 -אך אני מוכרח להודות שכול העניין עם ה

פי שחשבנו...? או שבן האנוש אולי איבד מיכולתו לייצר את לנו שתזונתנו אינה כה טבעית כ
הוויטמין בעצמו לאחר אלפי שנים של צריכת מזון מן החי? כאשר אמרו לי שטבעונות מסוכנת 
לבריאות, יכולתי לומר בגאווה שאני בכושר, בריא כשור, ובלי צורך לתסף את התזונה... וכעת 

 ,זונה שלי אינה כה שלמה כפי שחשבתי? וכמובןמה עלי לומר? שאני מתסף מדי פעם או שהת
עד מאוד את  טורדמאז ומתמיד יש לי סלידה מנטילת כל גלולה שהיא. כל העניין הזה 

 [4] מחשבתי...
 

בשר, יש להם "תזונה -, באופן ישיר או עקיף. אוכליB12הנה המצב: על הצמחונים לטול תוסף 

 נמצא באופן טבעי בבשרם של בעלי החיים. B12 -שלמה", כאשר ה

 B12של  עטיפות

 האם זהו המצב? ממש לא, מאחר שישנו פרט שכמעט ולא מדברים עליו.

. B12טונות של ויטמין  53 -ייצרו בארבעה מפעלים שונים )אחד בצרפת ושלושה בסין( כ 8002בשנת 

הזה? לשם  B12 -אך לאן הולך כל ה [6] יחד.גם מצורכה של כל האנושות  6כמות זו גדולה פי [ 3]

 [7] ייצור תוספים לצמחונים? הם חייבים להיות ממש אובססיביים, או שמספרם רב עד מאוד!

מובן שלא. במציאות, רק חלק קטן מכול הייצור הזה נועד לתיסוף התזונה של בני אדם. החלק 

 [2] העיקרי נועד ל... תוספי תזונה לחיות משק.
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 –אינו נוצר ע"י צמחים. מקורו בחיידקים בלבד שאינו נוצר ע"י בעלי חיים כשם  B12למעשה, ויטמין 

וחיידקים אינם בעלי חיים, ואינם צמחים. בטבע, בעלי החיים הצמחוניים מוצאים אותו בשאריות 

שהם אוכלים. אך בסביבת הגידול הצפופה הנשלטת בידי אדם, דרך זו אינה  ןשל המזו אדמהה

. הנה B12 -תם של תרנגולים ושאר "עופות" וכן חזירים, מתוספת באופן שיטתי באם כן, תזונ .יעילה

 :[9] לדוגמה טבלת ערכים מתוך מדריך לתזונת בעלי חיים במשקים

 

 [00] באותו מדריך ישנן גם טבלאות דומות עבור פניניתיים.

 ואשר לחזירים:

ציאנוקובלאמין המתוסף אל תוך בלעדי בצורת -מגיע באופן כמעט B12בתזונת החזיר, ויטמין 

ממקור צמחי אשר מרכיבים את עיקר תזונתו  מאכליםתערובת ויטמינים. למעשה, הוא נעדר ב
 [11] של החזיר.

 
המתוסף אל המספוא של בעלי החיים במשקים הוא, כמו הגלולות של הצמחונים, תוצר  B12ויטמין 

, המיוצר B12מדובר באותו  [08] גנטית. נדסהלרוב בעזרת חיידקים שעברו ה תעשייתי של התססה,

 [05] באותם המפעלים.

הינו מולקולה מורכבת, ובעלי החיים סופגים אותה, משתמשים בה ואוגרים אותה בבשרם  B12 -ה

"תזונתם השלמה"  -בשר נוטלים "באופן טבעי" ב-שאוכלי B12בלי להמיר אותה. אותן מולקולות של 

ם של בעלי החיים. מקורן זהה למקור שנמצא בגלולות שצמחונים אינן אלא תוצר תעשייתי שעבר בגופ

 נוטלים.

המיוצר באופן מלאכותי במפעלים ונעטף בגלולות. אנשים שאוכלים  B12: צמחונים נוטלים בקצרה

 המיוצר באופן מלאכותי במפעלים ונעטף בבשרם של בעלי חיים. B12בשר, לעומת זאת, נוטלים 

 קיבות תוססות

והחזירים מייצגים, בפני עצמם, את הנתח הרחב ביותר של צריכת בשר הן בצרפת והן "עופות"  -ה

כאשר מדובר במעלי גירה )פרות, שוורים, כבשים...(.  מעט .  המצב שונה[01] בעולם )חוץ מדגים(



, כי אם תוסף של קובלט. למעשה, בקיבתם של מעלי גירה, ליתר דיוק בקיבתם B12לא נותנים להם 

בתנאי שישנו הקובלט, רכיב  – B12 -שנו תהליך של התססה שבו חיידקים מפיקים את ההראשונה, י

הכרחי באותה מולקולה. הנתון הבעייתי הזה מופיע במסמך של רשות ביטחון המזון האירופית 

(EFSA) [03] שגם מסביר את הצורך בתיסוף ישיר של ,B12 .[06] לשאר חיות המשק 

היראות טבעי יותר, מאחר שמקורו בגופם של בעלי החיים עצמם. יכול ל B12 -במקרה זה ייצור ה

תזונה הה. תהליך ההתססה עצמו )של רכיבי הקיבה הראשונה עצמה אינה אלא אזור של התסס

פרות "מאוגרפות" )או  באמצעותהנכנסים( נחקר במספר רב של מעבדות ברחבי העולם, בדרך כלל 

יוצרים חור על מנת לקבל גישה אל הקיבה הראשונה. פרות "מחוררות"(, כלומר מצידה של הפרה 

לדגום על מנת לפי צורך ולסגור  תוחמרכיבים עליו מכסה, ומשאירים אותו על מנת שיוכלו לפ[ 07]

תהליך , ושימשה במיוחד ללימוד [02] 70 -בשנות ה מאוחררכיב מתוכה. השיטה הזו צמחה לכל ה

 [09] נוספים. נתוניםלקבלת קובלט בתזונה ו בעזרת B12 שלייצור ה

 

, לפני שמשתמשים בה, כמו אצל עופות B12 עם יכולת להתסיס בעלת קיבהאם כן, הפרה היא 

 וחזירים, כעטיפה.

 B12 -מעבר ל

משמעותי במיוחד, מאחר שוויטמין זה, הנעדר מצמחים, הוא מקור להתנגחות  B12 -המקרה של ה

חוסר ומאלצת נטילת תוספים. מקור ב תנכתזונה המסכ –תזונה בשרית באך לא  –בתזונה מן הצומח 

נוסף להתנגחויות בתזונה צמחונית הוא המחסור, כביכול, בחלבונים. אצל אנשים רבים, "חלבונים" 

במקרה הטוב, חלבונים מן הצומח נתפסים כנדירים  ;"חלבונים מן החי"  -הם כמעט מילה נרדפת ל

נם מכילים את כל חומצות האמינו!", חוזרים בפנינו שוב ובעלי איכות ירודה. "מוצרים מן הצומח אי

דופן, כל יצירי הטבע, כולל צמחים, מכילים את אותן -ושוב. למעשה, מלבד מקרים נדירים ויוצאי

עשרים חומצות אמינו. נכון הוא שבשר מכיל יותר חלבון מרוב הצמחים, ושהוא עשיר במיוחד בשתי 

כפי שלא חדלים  –מהיכן באות הליזין והמתיונין האלו, שהן נין. חומצות אמינו חיוניות, ליזין ומתיו

כי הרי חיות המשק,  אכן קיימות בשפע רב יותר בחלבוני הבשר מאשר בחלבוני הצומח? –מלומר לנו 



ואם שתיהן חסרות עד  ;בדומה לאדם, אינן מסוגלות לסנתז את שתי חומצות האמינו החיוניות האלה 

 ?ן, כיצד אם כן ישנו שפע רב כל כך בבשרןהכדי כך במספוא שנותנים ל

ר העולמי של ליזין כתוסף תזונה לבעלי החיים גדל בצורה משמעותית מאז שהחלו בו תוצה
מיליון טונות, עם  1.2ר העולמי הנוכחי עומדות על תוצ. ההערכות בדבר ה06 -בראשית שנות ה

 [26] בלעדי בתהליכי התססה.-מיוצר כיום באופן כמעט . הליזין8%עלייה שנתית של 
 

משתמש בהשבחה גנטית כדי להעלות את הייצור התעשייתי של ליזין באמצעות תהליכי התססה 

 מידת התועלת שניתן להפיק ממיקרואורגניזמים.

ם שני שליש מתוצר הליזין, עבסינתזה כימית. התוצר העולמי מוערך נוצר בהמתיונין, לעומת זאת, 

 [80] .3%עלייה שנתית של 

, תאגיד .Novus Incשל  Methionine : Global Outlook – The Next Decade, [88]"ספר הלבן"  -ה

ועל כריכתו  התחלה,כבר על האומי המתמחה בתזונת חיות משק, לא משאיר מקום לספק בינל

 מופיעים מוצרים מן החי כעדות.

 

מאמר נוסף בגאווה רבה, וכן ל מוצרי בשר, במיוחד עופות, המסמך מציין את טבלת התוצר העולמי ש

 פחות על ייצור המתיונין:-נלהב לא

פנים -מול-החדשות הטובות הן שקצב העלייה ]של ייצור העופות[ יציב, וכי העופות מתחרים פנים
שאר סוגי הבשר. התוצר העולמי של בשר עופות עלה בקצב של כשני מיליון טונות לשנה  עם

זה שאחריו. בבשני העשורים האחרונים, וימשיך לעלות בקצב דומה לאורך העשור הקרוב, ואף 
)...( אשר לכל תוצרי הבשר, התוצר העולמי גדל בכארבעים מיליוני טונות בעשור האחרון וניתן 

 (2 מ')ע .ומה בעשור הנוכחילצפות עלייה ד
כחומצת אמינו מגבילה אצל העופות, המתיונין היא רכיב תזונתי הכרחי בתהליכי הייצור של 

 (3 מ'. )עלעופות משתווה לביקוש לחלבונים באופן כללי, במיוחדהתעשייה. הביקוש למתיונין 



 
 8% -כ בערךכדור הארץ, גרם ליום לכל אדם על פני ב מסתכםהייצור התעשייתי של ליזין ומתיונין 

מצריכת החלבונים היומית של האדם. הליזין והמתיונין התעשייתיים מצטרפים אל בשר בעלי החיים, 

בשר -. כתוצאה מכך, חלק מבשרם של אותם אוכליםולאחר מכן אל בשר בני האדם האוכלים אות

 עצמם נוצר במפעל. זהו האופן שבו תזונתם "שלמה".

, כי מנקודת מבט תזונתית, אין לנו כל צורך בתוספי ליזין ומתיונין, לא B12 -ההמצב הזה שונה מעניין 

עטופים בבשר בעלי חיים, ולא בגלולות. רק בעיני המגדלים החלבונים הצמחיים חסרים את שתי 

ו האלה, כי מטרתם היא לא בריאות בעלי החיים במשקים, אלא האצת גדילתם לפני חומצות האמינ

כדי ליצור בשר במהירות האפשרית, נזקקים לחלבונים בצורה קרובה לצורה שנמצאת  [85] השחיטה.

כלומר, עשירים במיוחד בליזין ובמתיונין. בני האדם גדלים לאט, וצורכם בליזין,  –בבשר עצמו 

[ 81]במתיונין ובכל שאר חומצות האמינו החיוניות )או לא( מכוסה לרוב על ידי תזונה צמחית טהורה. 

והמתיונין התעשייתים מייצגים אפוא מקרה של צריכת תוסף ע"י אכילת בשר, אבל אלו  הליזין

 בעלי חיים כלל אינם זקוקים לו. מאכילת נמנעיםש

, הליזין והמתיונין רחוקים מלהיות הרכיבים היחידים שמתוספים אל מזונם של בעלי החיים B12 -ה

ת תוספי התזונה המומלצים עבור במשקים, כפי שכבר יכולנו לראות בטבלה לעיל, המפרטת א

לשאר הטבלאות שאפשר למצוא עבור כל בעלי החיים במשקים. הבשר עשיר בברזל.  ודומההעופות, 

הוא דבר  Dתיסוף של אבץ, יוד וויטמין  [83] טבלה.על הבא אותו ברזל? די בלהסתכל  היכןמ

 האלן. הודות לכל פעולות לפרות חולבות, תיסוף סידן הוא עניין שבשגרה גם כן, כמוב ;שבשגרה 

התזונה הבשרית "שלמה". הודות לצריכה מסיבית של תוספים עטופים בבשרם של יצורים בעלי 

 יכולת חישה.

שימו לב שהעטיפה הזו "בורחת": אך ורק חלק קטן מכול הרכיבים המתוספים אל תזונתם של בעלי 

בה, לדוגמה, שהתעשייה מפיקה החיים נמצא עדיין בגופם בשעה שהם מוצאים את מותם. זוהי הסי

עבור  B12א הצמחונים גורמים למפעלים לייצר למצורכי כל האנושות.  6בכמות הגדולה פי  B12כיום 

עבור  כל-צר קודםנו זה ;לים כקובלט, ברזל, אבץ, נחושת...לייצר חומצות אמינו, מינר האנושות, או

 האוכלוסייה שאוכלת בשר.

 ניגוד הרכיבים/תוספים

 -"רכיב תזונתי", בניגוד ל -מהי, בכלל, תזונה "שלמה"? התשובה תלויה במה שאנו מחשיבים כ

כרכיב תזונתי כדי שטבעונות, יחד עימם,  B12 -"תוסף תזונה". כל שצריך הוא להתייחס אל תוספי ה

תיחשב "שלמה". מובן שגלולה אינה דומה לרכיב תזונתי, במובן המקובל. אך התיסוף יכול להיעשות 

, לדוגמה, ואפשר להוסיף באופן קבוע טיפה או [86] זמין גם בטיפות B12גם בצורה שונה. ויטמין 

שאנו פותחים את הבקבוק, וכו'. תיסוף שכזה שתיים למאכלים שאנו מבשלים, למיץ הפירות לאחר 

הוא מחייב אותנו, עם זאת, לזכור לעשות את פעולת התיסוף  ;אינו מחייב אותנו "לבלוע כדורים" 

 בעצמנו כאשר אנחנו מכינים את האוכל.

ואם מישהו אחר חושב על התיסוף הזה במקומנו? האם עדיין מדובר בתיסוף? הדוגמה של היוד 

. בעבר, אוכלוסיות שלמות סבלו ממחסור ביוד בכל מקום שבו האדמה הייתה דלה נונמתאימה לעניי

היום, במספר מדינות, החוסר אינו  [87] בחלקים נרחבים בעולם, זהו המצב גם כיום. ;במינרל זה 

 המקרה בצרפת מקביל אליו: –. הנה תיאור המקרה בארצות הברית קיים יותר

מק"ג לגרם(. המלח  06שיטתי אל מלח השולחן )בכמות של רית, הוסיפו יוד באופן בארצות הב
נבחר לשמש כמקור משום שהוא נמצא בשימוש בקרב כל שכבות האוכלוסייה והשימוש בו עקבי 

זול. )...(  עצמותהליך הש פנימו ,טכנולוגיתמבחינה קל ופשוט  פותיסוכי לאורך כל השנה, 
ביצים, חלב ומוצריו, וזאת הודות לתיסוף מקורות אחרים ליוד בתזונה האמריקנית הם חלמוני 

כדי  ,המזון של התרנגולות ביוד, טיפול בפרות חולבות ועדרי פרות עם תוספי תזונה של יוד
 [28] .בתעשיית החלב חיטויפריונן, ושימוש ביוד כחומר  תתיהן ולהגברפרסו תלהימנע משחיק



 
עיקר מתוך הוראה של מקבלי , שנבעו באם כך, כיום, באמצעות הליכים מלאכותיים לחלוטין

, אוכלוסיות של מדינות שלמות מוגנות מפני מחסור ביוד. ובכל זאת, אין אף אחד שחש כי ההחלטות

 הוא מתסף את תזונתו ביוד. איש אינו בולע כדורי יוד.

אוכלוסייה הצרפתית מה. עובדתית, חלקים נרחבים Dהאנשים אף אינם חשים בתיסוף של ויטמין 

-Jean) מארי בור-אף צריכת בשר של בעלי חיים שהוזנו בתוסף. ז'אן-, עלDסובלים מחוסר בוויטמין 

Marie Bourre) :מודה בבעיה זו בראיון למגזין חינמי שהופץ בבתי מרקחת 

. האם אתה Dנחוץ לספיגת הסידן בעצמות. אך החלב מכיל אך מעט ויטמין  Dשאלה: ויטמין 

 ?Dצריכת חלב מועשר בוויטמין  מעודד

. )...( צריכה של דגים, פירות ים Dז'. מ. בור: דגים ופירות ים הם המקור העשיר ביותר לוויטמין 

מהאוכלוסייה  06%ומוצרי חלב היא הפתרון הטוב ביותר, אך לאור המחקרים האחרונים )...(, 
הוא פתרון  Dהמועשר בוויטמין  . במקרה זה, החלבDאינם צורכים די מזונות עשירים בוויטמין 

 [22] טוב.
 

. שזה לא יבלבל אותנו: Dבזמן שחלב הינו מקור דל לוויטמין -באופן מוזר, ז'. מ. בור מודה ומכחיש בו

 , אחרי שנוסיף אותו לשם. פשוט.Dזה יהיה מקור עשיר לוויטמין 

לחת המרק שלו, כוס אל תוך צ B12מה ההבדל בין צמחוני שמוסיף באופן שיטתי מספר טיפות של 

מיץ הפירות שלו, חלב הסויה שלו, וכו', לבין צרכן של מלח מועשר ביוד, או של חלב מועשר בוויטמין 

D על בשבילו? ההבדל היחיד, כך נראה לי, הוא שהראשון מתסף לעצמו, והשני לא: מתספים .

ההבדל בין צמחוני הראשון להיות מודע לתיסוף, והשני אוכל ונהנה: אחרים מודעים לעניין במקומו. 

הציבור -ז'. מ. בור, איש יחסיהממוצע שמתספים בעבורו הוא עניין פוליטי.  אדםשמתסף לבין ה

 Dויטמין  קורא להוספת ,[50] המדעיים שקשור לתעשייה החקלאית ובפרט אל תעשיית המזון מן החי

במוצרי הבסיס. ועדיין,  B12אל חלב הפרה, אך לא אל חלב הסויה. איש אינו קורא לתיסוף שיטתי של 

 זהו תהליך שאמור להיות פשוט למדי.

עוד הסירוב לאכול בעלי חיים ותוצרי הסבל שלהם יישאר החלטה של מגזר מצומצם, יהיה עלינו  כל

יים לתזונתנו על מנת לאזנה. אנחנו אלו שאמורים להודות שמדובר בצורך לא נעים להיות אחרא

. אין לזה ולו דבר עם האיזון לתזונה, ואנחנו צריכים להוסיף אותו בעצמנו B12לדעת כי צריך להוסיף 

זוהי אך ורק ההכרה בעובדה שאנו פלח אוכלוסייה  ;או חוסר האיזון של תזונה טבעונית בפני עצמה 

ות להקל על מעבר לטבעונות. במקרה שבו מקבלי ההחלטות חוסר הרצון של מקבלי ההחלטבקטן ו

רלוונטי עבור האזרח -ייהפך לבלתי B12מודיעים על הפסקת צריכת הבשר, לעומת זאת, תיסוף 

 הוא יתוסף באופן אוטומטי אל מזונות הבסיס, ואנשים יחדלו מלחשוב עליו. ;הפשוט 

המילה "תיסוף" מצדיקה דבר נוסף. אנו  נוחות לצמחונים, כיום. אך-הצורך בתיסוף אכן כרוך באי

יכולים להגדיר תוסף כמשהו שאנחנו יכולים לטול בשביל ערכיו התזונתיים, אף שאין לנו בהכרח רצון 

פקודה לצרוך -הרשויות הרפואיות בצרפת מפרסמות שוב ושוב עבור האוכלוסייה את הכאילובכך. 

וזאת בין אם אנו אוהבים  ;מספקת של סידן  שלוש מנות של מוצרי חלב ביום על מנת להבטיח נטילה

וישנם הרבה אנשים שאינם אוהבים מוצרי חלב, או לא אוהבים במיוחד. מהם חלב ובין אם לאו. 

 במקרים כאלו מוצרי החלב אם לא תוספי תזונה?

הנה מה שנמצא בעלון התזונה שנערך  והפקודות התזונתיות הרשמיות האלה אינן עניין של מה בכך.

 בעמוד המוקדש לצמחונות: ,[50] בעבור בני הנוער (PNNSתכנית הלאומית לתזונה ובריאות )ע"י ה

 
 אכלו בכל יום ביצים או דגים, ומוצרי חלב

 אך רק הדגים יכולים להחליף את הבשר כמקור לברזל.
 



 שילובים מזינים ועש
 מוצרי דגן )...( + מוצרי חלב

 + מוצרי חלב קטניות
 )...( + מעט ביצה או דג קטניותמוצרי דגן או 

 
ספרי, או רופא המשפחה שלך. ייתכן כי -הביתעם האחות או הרופא  /י? דבר/תהאם את/ה צמחוני

 יש לך צורך בתוסף ברזל.
 

 ומה לגבי טבעונות?

יהיו לכם חסרים חמורים לא רק  [32] ,אל תעברו לתזונה זו בשום פנים ואופן

 בחלבונים, אלא גם בברזל ובסידן !
 

להכריח אותם, עם כל התוקפנות של האותיות הבולטות  ;אומרים שבני הנוער מושפעים בקלות 

לקרוא את המשפטים ההחלטיים ומוליכי השולל הללו, לבלוע מזונות שאין ברצונם לאכול, ובאותו זמן 

האין זהו סוג של תיסוף?  ,לבלוע גם את תחושותיהם המוסריות והמצפוניות, חמלתם וכבודם העצמי

כל העלונים  האין זה להפוך את התזונה למאולצת, במקום למקור הנאה? וזהו אינו המסמך היחיד.

המופצים, תכניות הטלוויזיה, עמיתינו שחושבים שהם מבינים בנושא, הרופאים ושאר אנשי מערכת 

 הבריאות שבטוחים שהם מבינים בנושא, מטיפים לנו לאורך כל השנה על ההכרח הקיומי לאכול חיות,

מנקודת מבט זו, אלו כל  איש בצרפת אינו יכול לחמוק ממסרים כאלו.או לכל הפחות את תוצר ניצולן. 

, B12 -אותם מוצרים מן החי, שבצרפת, כיום, משמשים כתוסף, ולא רק מפני שהם עוטפים את ה

 גרון.תוך ההיוד וכל השאר. אלו הם תוספים מפני שמכריחים את הציבור לדחוף אותם ל

 B12 -ו למדים משאלת המה אנחנ

של האנושות באופן "טבעי", בין אם נאכל או  B12 -ללא ספק, אין כל אפשרות כיום לספק את צורכי ה

והנתון הזה נכון גם עבור רכיבי תזונה אחרים. האנשים אינם מודעים לעניין זה,  ;לא נאכל חיות 

עטיפות. הצמחונים -חיות ןמאחר שאין ברצונם לדעת, ומכיוון שהנתונים נסתרים מהם דרך אות

 -תחת מגננה בכל הקשור ל מצאמלאכותי באופן ישיר, זהו כל ההבדל. עלינו לחדול מלהי B12נוטלים 

B12 ;  ,אנו רק אלו שחושפים את המלאכותיות המאולצת של תזונת האדם כיום. להתעצבן בגלל זה

 פירושו לבלבל את המסר ואת שולחו.

מדוע חידוש הוא דבר רע?  ;ע? אנו יכולים גם לכנות אותה חידוש אך המלאכותיות, האם היא דבר ר

היה חידוש בדברי הימים של עולמנו. זו תהיה הפעם הראשונה שבה לקבוצת יביטול צריכת הבשר 

יהיו הן יכולת והן רצון קולקטיבי לבטל את מסורת טרף בעלי החיים  –בני האדם  –בעלי חיים 

האחרים, מתוך דאגה לשלום הנטרף. בצורה כלשהי, החידוש הוא דבר טבעי, שכן ההיסטוריה אינה 

חזרה לאחור אל "מצב כמילה "טבעי" האת  מפרשיםאלא שורה ארוכה של חידושים. אך אם אנו 

 הצמחונות היא מלאכותית.הטבע", הצמחונות אינה דבר טבעי. 

ממחישה את הרתיעה.  B12המלאכותי מרתיע. הביקורת כלפי הצמחונות בגלל הצורך בתוסף של 

הצמחונות מכניסה אותנו להרגלי תזונה מלאכותיים! אם כך, הבה נראה לאנשים שהם עצמם נמצאים 

תזונתנו, אלא  מתבטא במלאכותיות של ובתוך המלאכותיות! החידוש שמציגה הצמחונות אינ כבר

וביכולת שלנו  בני מיננואל מעבר לגבולות  במוסר שמבסס אותה, בהרחבת החמלה והמוסריות

 כקולקטיב להכניס את הערכים האלו אל סדר היום.

היא אף תהיה עוד פחות  ;בשר אינה יותר מלאכותית מהתזונה המקובלת כיום -תזונה נטולת

. רעיון התיסוף מלמד על תזונה לא מידההבדיוק באותה . מתוספת, כמובן, אך ממנה מלאכותית

"אותנטית". אך מה שלא יהיה הפירוש שניתן למונח הזה, האותנטיות, היושרה, אינה נמצאת 

על  חשיםחיים בהסתרת מעשינו, ונמצאת עוד פחות ברצון להמשך ההנצחה של טבח מיליארדי בעלי 

 מנת להחביא את תוספי התזונה בבשרם.



 

 :מקורות

עטיפות", המתאר היטב את הסיטואציה, אינו שלי, כי אם של ידידה אשר שוחחתי -[ הביטוי "חיות0]
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מק"ג  06ימים, פירושן  566מפוזרות על פני שישה מיליארד אנשים במשך  B12טונות של  53 [6]
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