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Защо това е добра практика?Семейство Kodila са много наясно с

въглеродния си отпечатък в бизнеса и се стремят да сведат до

минимум това въздействие. Те използват само кратка верига на

доставки за всички животни и пресни продукти и са много успешни

в минимизирането на хранителните отпадъци в целия си бизнес. Те

също така вярват в значението на хранителния произход и

кулинарното наследство и са отлични в популяризирането на

местни хранителни продукти, съставки и рецепти. Те поддържат

тези традиции живи, като имат квалифицирани местни служители.

Относно
Kodila Gourmet Ham shop не е само магазин. Това е 
трето поколение, семеен бизнес, който съчетава 
касапница, втвърдяване и пушене, деликатеси и 
високо ценен ресторант. Янез-Янко и съпругата му 
Елена са много в челните редици на това предприятие. 
Те продължават семейните и културни традиции в 
целия бизнес. Основният фокус е свинското месо и 
всички прасета са от местен произход, за да се 
гарантира подходящото качество на продукта. Те 
обаче сервират и качествено говеждо и вегетариански 
ястия с най-висок рейтинг. Що се отнася до свинското 
месо, те избягват всички изкуствени методи за 
втвърдяване и пушене, а техният опитен екип използва 
местна словенска сол и традиционни нехимически 
подобрени агенти за пушене в големи камери. Мотото 
им е „когато знаеш какво ядеш“

Здравословно
Шунката и всички други продукти от свинско месо се
приготвят от местни свине и без изкуствени
консерванти, глутен, лактоза или химически подобрен
дим. Ресторантът им се грижи и за вегетарианци.

Устойчиво
Въпреки по -високата цена на месото, прасетата са от
местен произход. Това гарантира качеството, а
хранителните мили са минимални, като по този начин
намаляват въглеродния отпечатък на продуктите.
Архитектурата на фабриката за шунка беше
разгледана и бяха използвани внимателно подбрани
местни материали въз основа на прагматични
дизайнерски решения от архитектурното наследство
на околната среда.
Бизнесът на Kodila непрекъснато следи и обучава
персонала, за да разбере важността на отговорното
боравене с качествена храна и следва принципа „от
главата до петите“. Това означава, че те също така
приготвят месни продукти, използвайки по -малко
известните, но с високо съдържание на хранителни
части прасета. Това допринася за свеждане до
минимум на разхищаването на храни и насърчава по -
широкото използване на техните наследствени
продукти, тъй като те обикновено се ядоха в
миналото. Директорът Янез-Янко Кодила също е
ключов инициатор и участник в защитата на местната
продукция. Прекмурската шунка (Прекмурие е регион
в източната част на Словения) е получила защита на
ниво ЕС именно поради ангажимента си.

Етично
В компанията работят хора от местната среда, тези,
които споделят неговото чувство за наследство и
гостоприемство чрез своята работа. Благодарение на
примерното си отношение към служителите,
директорът Ямез-Янко Кодила многократно е
обявяван за най-добрия занаятчия в района на
Прекмурие.

Диетични изисквания
Специални профили: органични храни, сезонни храни,
местни храни, храни от наследството, без глутен,
естествено пушени, без изкуствени консерванти, без
лактоза.

Използване на технология
Безкасово плащане, уебсайт, доставка.

Tип: Магазин за шунка, Месарница и 
ресторант

Cтрана: Словения
Контакт:   Янко Кодила

Магазин за гурме 
шунка
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Следвайте историята на KODILA
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https://zurriolaikastola.eus/
https://www.facebook.com/sunkarnakodila/
https://zurriolaikastola.eus/
https://www.kodila.si/sunkarna.php
https://www.kodila.si/sunkarna.php
https://www.facebook.com/sunkarnakodila/
https://www.kodila.si/sunkarna.php

