
F I W

LINK

Размерите на порциите се обмислят внимателно,
например супа за деня е 300 ml /Soul кухненски
десерт е 150g.Добрата храна за тях е:Храни с чист
произход - сезонни и предимно органични продукти
се избират максимално от регионален и български
произход.Приготвени с оптимални пресни
съставки.Продукти и суровини без или с минимална
приятелска термична обработка, за да се запазят
живите микроелементи и витамини в
продуктите.Изцяло пълнозърнести, естествени,
необработени и нерафинирани съставки.Всички тези
без животински продукти, съставки с млечен
произход, изкуствени добавки, подобрители,
оцветители, аромати, рафинирана сол, рафинирани и
транс-мазнини, натриев глутамат, съставки с Е-номера.

Устойчиво
Когато купуват съставки, те се опитват да избягват 
опаковането, тъй като са наясно с въздействието върху 
околната среда и отпадъците. Те вярват във 
функционирането на кръгова икономика и разполагат 
с еко-решения за своите опаковки за износ. Те 
предлагат пречистена вода от системата за 
пречистване на водата, Spring-Time 400 от Aqua Living. 
С тази система те предлагат чиста, прясна и качествена 
„изворна вода“, като по този начин се избягва 
използването на стъклени бутилки, пластмаса, 
остатъци и тежки метали. По отношение на 
поддържането на своя бизнес те са създали гъвкави 
канали за продажба. 

Етично
Soul Kitchen е МСП, което основава бизнеса си на
здравословно хранене; отговорна хранителна верига;
етични източници и екологично хранене. Те вярват в
овластяването на потребителя с цялата необходима
информация. Както бе споменато чрез мислене за
хората и проява на съпричастност към природата, те
непрекъснато подобряват своите процеси, с нова
визия и вяра за по -зелено бъдеще.

Диетични изисквания
Профилът на ресторанта е предимно
веган/вегетариански. Всички алергени се разглеждат и
менютата са предназначени за справяне с глобални
здравни проблеми като диабет и затлъстяване. Всичко
е на растителна основа и внимателно обмислено за
неговите ползи за здравето. Размерите на порциите са
добре обмислени, а целиаците се грижат за всички
налични менюта.

Tип: Ресторант / Храна за вкъщи / доставка

Cтрана:  София, България
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Защо това е добра практика?Soul Kitchen е иновативен веган

ресторант в центъра на София, където устойчивостта и доброто

етично поведение са в основата на техния бизнес модел. Те обичат

да сервират разнообразна и свежа храна всеки ден на достъпна

цена. Те работят около сезонно меню ... „в унисон с ритъма на

природата“ и затова местните източници и късата верига на

доставки са от ключово значение. Ресторантът се управлява под

етоса на професионализъм, иновации и вкус към

експерименти.About

Soul Kitchen е създадена от група приятели, а
професионализмът и любовта към храната ги карат да
вдъхновяват своите гости. Това е едно от най -
обичаните места в центъра на София. Чрез мислене за
хората и съпричастност с природата те работят извън
нормите, с нова визия и вяра за бъдещето. Мотото им
е „Заедно правим живота по -щастлив и по -вкусен“ и
те правят това чрез менюто, обслужването и
вярванията си. В Soul Kitchen ще опитате разнообразие
от почистващи и алтернативни напитки, интересни и
креативни вегански ястия, без печени / сурови
десерти и много други необичайни и различни
предложения всеки ден. Те са щастливи да предложат
услуга за доставка в рамките на работното време на
ресторанта, на цялата територия на град София. Soul
Kitchen е сбъдната мечта за тази група приятели, тъй
като се превърна в свежо и алтернативно място в
София. Визията им е реализирана чрез любовта им
към храната, вниманието към детайлите и
безкомпромисния подбор на всички суровини.

Здравословно
Soul Kitchen предлага по -малки размери на порциите; 
масив вода и напитки с ниско съдържание на захар и 
дори техните вегетариански десерти без печене са 
хранителни. Целта е да се намалят/избягват 
рафинираните захари, наситените мазнини и транс -
мазнините в менюто им и да се предложат 
здравословни храни за подпомагане на кризата със 
затлъстяването. Техният подход е да готвят само 
съставки, за да запазят максималната свежест на 
продуктите и да запазят храната в естественото им 
състояние, доколкото е възможно 
.

https://zurriolaikastola.eus/
https://www.facebook.com/soulkitchensofia
https://zurriolaikastola.eus/
https://www.instagram.com/soulkitchen.bg/
https://zurriolaikastola.eus/
https://soulkitchen.bg/en/
https://soulkitchen.bg/en/

