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Suosittelemme tutustumaan
seuraaviin lähteisiin:
Vegan Brochure – tilattavissa ilmaiseksi: www.ProVegan.info. Loistavat nettisivut!
Internet (saksa): www.Fleisch-macht-krank.de. Yksityiskohtaiset vegaaniruokavalion edut videolla: www.veganvideo.org
Kirjallisuus (saksa) “Vegane Ernährung” Dr. Jill Langley, Echo-Verlag, ISBN 3-926914-33-5.
Kirja tieteellisistä havainnoista maallikkokielellä.
Kirjallisuus (saksa) “Die vegane Küche” Ingrid Newkirk, Heyne Verlag, ISBN 978-3-45312550-6. Erinomainen kirja jokapäiväiseen käyttöön. Motivoi monipuoliseen vegaaniruuanlaittoon.
Kirjoitus (saksa) “Die gesündeste Ernährung” Dr. med. Ernst W. Henrichin kirjoittama lääketieteellinen analyysi ja arviointi (lataa ilmaiseksi osoitteesta : www.ProVegan.info (löytyy ”Links”
painikkeen alta)
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