Besedo »vegan« je leta 1944 skoval Donald Watson. Hkrati je bilo v Združenem Kraljestvu ustanovljeno prvo vegansko društvo (Vegan
Society), kateremu je kmalu sledilo še društvo v ZDA.
Watson se je za besedo vegan, ki je sestavljena iz začetka in konca besede vegetarian (angl. vegetarijanec, iz lat. vegetus živ(ahen), čil,
krepak, zdrav), odločil zato, ker se “veganstvo prične z vegetarijanstvom in ga privede do logičnega zaključka”.
Čeprav je sprva ta beseda označevala le vegetarijanca, ki ne uživa mleka in jajc, je Vegan Society leta 1951 uvedlo strožjo in natančnejšo
definicijo: veganstvo je doktrina, po kateri človek živi brez izkoriščanja živali. Londonski Vegan Society je še danes med vodilnimi
svetovnimi veganskimi organizacijami in promovira veganstvo kot način življenja, ki izključuje, kolikor je le mogoče, uporabo živali za hrano,
oblačila in kakršen koli drugi namen. Definicija veganstva nedvomno poudarja, da je to moralno stališče, ki nasprotuje vsakršni uporabi in
izkoriščanju živali. Zato včasih zasledimo izraz etični vegan, ki poudarja razliko med pravim veganstvom ter zgolj načinom prehrane
(prehranskim veganstvom).
(povzeto po Slovenskem veganskem združenju. Na njihovi spletni strani www.vegan.si lahko najdete podrobnejše informacije).

ZASEBNI STANDARD INŠTITUTA KON-CERT MARIBOR ZA VEGANSKE IZDELKE©
IN
CERTIFIKAT ZA VEGANSKE IZDELKE
Certifikat za veganske izdelke potrjuje, da je živilo ali neživilski proizvod pridobljeno in obdelano brez snovi živalskega izvora v
kateri koli fazi postopka. Certificirani veganski izdelki so proizvedeni brez surovin in drugih snovi živalskega izvora in brez drugih
proizvodov, pridobljenih z mučenjem ali žrtvovanjem živali. Gre za prostovoljno certificiranje po zasebnem standardu Inštituta
KON-CERT Maribor za veganske izdelke©.
Kateri izdelki se lahko certificirajo kot veganski izdelki?
Certificirati je možno vse vrste izdelkov, predvsem živila, ponudbo v gastronomiji, kozmetiko in čistila, tekstil.
Kako pridobiti certifikat za veganske izdelke?
Prvi korak za pridobitev certifikata je prijava v postopek certificiranja. • Nato je potrebno pripraviti tehnično specifikacijo veganskih
izdelkov, ki bodo predmet certificiranja. • Specifikacija vsebuje recepture, značilnosti končnega izdelka, namen izdelka, podatke o
uporabljenih surovinah in polizdelkih ter dobaviteljih in opis proizvodnega procesa.• Inštitut KON-CERT izvede kontrolo v
proizvodnem obratu. • Če so izpolnjene vse zahteve zasebnega standarda Inštituta KON-CERT Maribor za veganske izdelke©,
stranka prejme certifikat in pripadajoči logotip.
Kakšna je vrednost certifikata za veganske izdelke?
Certificiranje bogati veganski izdelek z dodano vrednostjo. Certifikat zagotavlja, da je certificiran veganski izdelek skladen s
pričakovanji potrošnika. Pogosto še tako natančno branje deklaracij ne zadostuje, da bi bil potrošnik prepričan, saj imajo lahko
izdelki nejasen izvor, proizvajalčeve samo-oznake pa so pogosto zavajajoče.

Za dodatne informacije in prijave prosim pokličite 02-228-49-41 (Valentina Aleksič) ali nam pišite po e-pošti
(valentina.aleksic@kon-cert.si).

