NSO-NAP 7 Vegan - Vejetaryen
Belgesinin Diğer Vegan - Vejetaryen
Belgeleri İle Farkı Nedir ?

Vejetaryenlik Nedir ?
Et ve/veya balık ve/veya kümes hayvanlarının tüketilmediği ancak
hayvansal ürünlerden süt ürünleri, bal ve yumurtanın ise isteğe
bağlı olarak tüketildiği beslenme biçimine “Vejetaryenlik” denir.
Et ve Etten yapılma ürünleri tüketmemeye dayalı olan bu tarz altı
ayrı grup kategorisinde farklılık gösteren bir kültürdür.
Vejetaryenlikteki 6 Kategorili Tercih Tipleri:
Kategori 1- Pesketeryan: Kırmızı et ve tavuk eti tüketimi asla
yoktur. Süt, süt ürünleri, yumurta ve balık yiyen kategoridir.

NSO-NAP 7 Vegan-Vejetaryen standart kriterlerince kontrol ve
belgelendirme aşamaları geçiren ve Akreditasyona sahip olan
belgelerin diğer belgelerden farkı uluslararası geçerliliği olması,
uluslararası tanınan ve kabul edilen belgeler
olmasından kaynaklıdır.
Dünyada yaygınlaşmış, belge veren kuruluşların belgesi
sivil toplum bölgesel otoriteleri tarafından yaygınlaşarak
lokal olarak ön plana çıkmaktadır.
NSO-NAP 7 VEGAN/VEJETARYEN Belgesi ve IBI markası ile tüm
dünyada ve pazarlarda ürünleriniz üstün prestije ve
güvene sahip olacaktır.

Kategori 2- Semi-Vejetaryen: Hayvansal olarak sadece kırımızı et
tüketimi asla yoktur.
Süt, süt ürünleri, bal, yumurta, tavuk ve balık yiyen kategoridir.
Kategori 3- Lakto-Ovo Vejetaryen: Hayvan eti tüketimi asla yoktur.
Süt, süt ürünleri ve yumurta yiyebilen kategoridir.

Kategori 6- Vegan: Hayvansal kaynaklı her türlü et ve et ürünleri,
yumurta, süt ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdaları asla
tüketmezler. Gıda dışı hayvansal ürünlerden elde edilen ürünleri,
giysileri ve eşyaları kullanmadan hayatlarını sürdüren kategoridir.

Vejetaryen kelimesinin kökeni Latince “Vegetus” tan
gelir. 1842 yılında tanımlandığı şekli ile canlı, sağlıklı,
hayat dolu anlamını ifade eder.
Hayvansal besinler et ve et ürünlerinin tüketilmediği
ancak hayvansal ürünlerin
(süt, yumurta, bal, ipek vb. gibi) farklı varyasyonlarda
tekli ya da çoklu olarak tüketildiği beslenme tercih
tipleri ile beslenen bireylere “Vejetaryen” denir..

Vegan - Vejetaryen Belgesi

Kategori 4- Lakto Vejetaryenler: Hayvan eti ve yumurta tüketimi
asla yoktur. Yumurta hayatın başlangıç kaynağını temsil ettiği için
saygıdan dolayı asla tüketmezler ve tüketilmesini istemezler.
Süt ve süt ürünleri yiyebilen kategoridir.
Kategori 5- Ovo Vejetaryenler: Hayvan eti, süt ve süt ürünlerini
asla yemezler. Yumurta yiyebilen kategoridir.

VEJETARYEN

Vejetaryen Ürün Yapısı;
• Kesim ve Katledilmiş hayvan etleri ve işlenmiş et ürünleri hariç,
• Bileşenler (hammadde, yarı mamul, katkı maddeleri,
koruyucular, tatlandırıcılar, taşıyıcılar, maya, enzimler vb. dahil),
• Ürün işlemeye yardımcı olan maddeler,
• Gıda katkı maddesi olmayan ancak işlenmiş veya işlenmemiş
özellikteki hayvansal kökenli işleme yardımcıları ile aynı şekilde
ve aynı amaçla kullanılan maddeler üretimde kullanılabilir.

www.veganvejetaryen.org

“Vegan-Vejetaryen Belgesi” kriter ve tiplerin
uygulamalarının durumunu ortaya koyan her iki yapı
için nihai aşamada verilen belgedir.
Ülkemizdeki kuruluşlarımıza ve vegan-vejetaryen
tüketiciye çözüm ve güven üretme, küresel pazarın
bu kategorisinde kuruluşlarımızın yer almaları ve
kazanç sağlamaları içinde NSO-NAP 7 VeganVejetaryen Belgelendirmesi önemli görev
üstlenmiştir.
Belge başvuruları için başvuru bölümünden formumuzu ya da direkt iletişim
kurarak belgelendirme sürecine dahil olabilir, belgenizi alabilirsiniz.

