
JAK TO SIĘ STAŁO, ŻE NIE JEMY MIĘSA. Refleksje z ośmiomiesięcznej podróży.

W naszym życiu  pojawiały  się  już  liczne  próby  niejedzenia  mięsa  –  bo  obiady

„wege” na wyjazdach były smaczniejsze, bo ktoś podesłał ciekawy, wegański przepis. Było

smacznie i ciekawie, ale często żałowaliśmy czasu na przygotowanie i kasy na produkty.

Co prawda od dawna istniał  konflikt  pomiędzy nami,  a  mięsem z  kurczaka  które,  jak

dobrze wiemy, do najzdrowszych nie należy. Jednak pozostałe gatunki mięsne, w różnej

formie, często gościły na naszym stole.

W  czerwcu  wyjechaliśmy.  Ukraina,  Rumunia,  Bułgaria,  Turcja  –  wszędzie

próbowaliśmy lokalnej kuchni, to jeden z najlepszych aspektów podróżowania po świecie.

O ile do Turcji nie pamiętamy dobrze czy więcej jedliśmy mięsa czy warzyw, to pewne jest,

że od Gruzji  szala przechyliła się na stronę mięsa i  tam została, aż do Iranu. Kurdali,

chinkali,  baraninka,  wieprzowe  szaszłyki…  Szczególnie  baranina,  w  ilościach

nieprzyzwoitych,  towarzyszyła  nam przez  większość  Azji  Centralnej.  Nasze  rozmowy  

w przydrożnych barach wyglądały następująco:

- Dzień dobry, co możemy tu zjeść?

- Mieso - po chwili zadumy dopytujemy.

- A coś jeszcze? - kobieta z zaciętą miną odpowiada, nie patrząc na nas.

- Mieso - i tak przez większość Kazachstanu, Kirgistanu i Tadżykistanu. W tym ostatnim

państwie skosztowaliśmy nawet mięsa jaka. Wtedy smakowało, i to jak!

Jednak powoli, powoli coś się w nas łamało. Owiec mieli tam pod dostatkiem, ale

coraz częściej zaczęliśmy widywać smutne obrazki. Owca na dachu jeepa, skrępowana 

w pozycji leżącej, przez kilometrów jazdy skazana na lodowaty wiatr. Owca przywiązana

za szyję do słupa metrowym sznurkiem, czekająca na swój, już dawno przesądzony, los.

Jeszcze  chwilę  wcześniej  może  próbowała  walczyć,  ale  gdy  ją  mijaliśmy,  stała  już

pogodzona, ze smutno spuszczoną głową, becząc cichutko.

Wątpliwości  nachodziły  także  przy  mijaniu  miejsc,  gdzie  sprzedawano  mięso.  

W głowie wciąż błąkało się wspomnienie sprzed roku, bazaru w Ałmatach z pokaźnymi

okazami  koniny,  od  której  smrodu  aż  kręciło  się  w  głowie.  Zwierzęce  łby  z  martwymi

oczami.  Na  sprzedaż.  Tanio.  Tym  razem,  w  Azji  Centralnej,  mieliśmy  okazje  oglądać

przydrożne  galerie  oskórowanych  baranów,  wiszących  w  pełnym  słońcu  i  pyle,

czekających na tych, których nie odstraszą ani bezczelne muchy, ani smród, ani wszystko

inne, co odstraszać powinno. Jednak zaraz po tych doznaniach przychodziła konieczność

zjedzenia mięsa i o wszystkim łatwo zapominaliśmy. Mięsko smakowało, szczególnie ze

świeżą cebulką i lepioszką.



Po  Azji  Centralnej  trafiliśmy  do  Iranu,  do  krainy  pysznych  bakłażanów,  chałwy,

różnego  rodzaju  zup  i  falafeli.  Mięso  zeszło  na  drugi  plan,  nie  sięgaliśmy po  nie  tak

chętnie.  Przed  nami  był  Pakistan,  królestwo  kurczaka,  który  nie  jest  uznawany  tu  za

mięso. Chicken biryani, chicken masala, curry, karahi, tikka… do wyboru, do koloru. Na

początku wydawało nam się, że nie ma alternatywy.

W Islamabadzie spotkaliśmy Deana,  Austriaka, z którym zamieniliśmy kilka słów na

temat  wegetarianizmu.  Coś  trafiło.  Jeszcze  nie  tak  na  sto  procent,  ale  bardziej,  niż

wszystkie  dostępne  w  Internecie  filmiki.  W  głowie  rozpoczął  się  proces  głębszego

rozważania  tematu.  Przypomniały  się  wszystkie  zwierzaki,  te  biegające  po  zielonych

łąkach  i  te  przywiązane  za  szyje  do  słupów.  Przypomniały  się  małe  osiołki  ciągnące

ciężkie wozy z cegłami, które dodatkowo ktoś zwykle dosiadał i popędzał bez litości. Nagle

zaczęliśmy  dostrzegać  wypłowiałe  kury  trzymane  w  przeraźliwie  małych  klatkach,

stłoczone jedna na drugiej. Co jakiś czas wyciągane brutalnie za skrzydła na czyjś obiad. 

W Nepalu zobaczyliśmy muły z zaropiałymi ranami, połamanymi kopytami, którymi

nikt  się  nie  przejmował.  W Pakistańskich  górach zabrano  świeżo  narodzone  szczenię

matce i wsadzono do kartonu, by tam zdechło. W Indiach szczeniaki, których było tam całe

mnóstwo, brudne, głodne i nikomu niepotrzebne, stawały się podobne do kamieni, nad

którymi trzeba podnieść wyżej nogę, aby nie nadepnąć.

W Nepalu i  północnych Indiach je  się  sporo mięsa. Chodź jest  to  wciąż raj  dla

wegetarian, mięsożercy także nie przeżyją rozczarowania. O ile przyjadą na chwilę i nie

zdążą zobaczyć obrazków, które my widzieliśmy. Kto chciałby jeść ryby z rzek, do których

trafiają  ścieki  z  miast  oraz  większość  śmieci?  Kto  chciałby  jeść  mięso,  którego

niesprzedane resztki,  wieczorem wyrzucone przez sprzedawcę przed sklep,  nie  tykają

nawet wygłodniałe psy?

W Nepalu  spotkaliśmy się  ze  znajomymi,  którzy  od wielu  lat  nie  jedzą mięsa,  

a  w  domu  gotują  pysznie  i  zdrowo  (wiemy,  bo  próbowaliśmy).  Bardzo  ucieszyli  się,  

z  naszych  rozterek  i  kibicowali  zmianom.  Podczas  podróży odkryliśmy  nowe  smaki  

i proste sposoby przyrządzania warzyw, ryżu czy makaronu. Czuliśmy chęć zmiany, ale

nie byliśmy pewni jak potoczą się losy naszego wegetarianizmu po powrocie do domu.

Okazało  się,  że  kreatywne  podejście  do  składników  sprawia  nam  więcej

przyjemności niż polski schabowy z ziemniakami i surówką (choć w jednym karkonoskim

schronisku zatęskniliśmy za tym zestawem). Odkrywamy powoli tajniki nowych przypraw,

kombinacji i zastosowań produktów, które poznajemy na nowo. Cieszymy się, że małymi

kroczkami przyczyniamy się do naprawy sytuacji klimatycznej na Ziemi i nie przykładamy

już ręki do cierpienia zwierzaków!


