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Защо това е добра практика?Guasa демонстрира иновативни

подходи към здравословното бързо хранене. Те използват пресни,

качествени съставки в менюто си и са въвели сравнително нечувана

кухня на лондонския пазар на улични храни, като по този начин

поддържат венецуелското кулинарно наследство живо чрез

използването на традиционни рецепти и методи. Като отчитат

нуждите и приноса на клиентите си, те правят избора на пълнеж

адаптивен, за да отговаря на западните вкусове. В резултат на Covid-

19 те също демонстрираха способността си да адаптират и

иноватират своя основен бизнес модел, за да отговарят на новите

изисквания/тенденции, наложени в резултат на кризата, и да

създадат комплекти ястия в кутия и затова продължават

качественото обслужване и доставката на техния продукт. По всяко

време бизнесът отчита влиянието на разхитените съставки върху

планетата и чрез правилното планиране на менюто и управлението

на отпадъците свежда хранителните си отпадъци до минимум.
Относно
Роден през 2013 г. на лондонския пазар Deptford,
Гуаса е плод на идеята на младия предприемач
Дейвид Гутиерес, който мечтаеше да донесе цветните
вкусове на родната си страна Венецуела в небцето на
столичните лондончани. Възпитаникът на
икономиката от Каракас комбинира любовта си към
храната със своята степен, внимателно изчислява как
може успешно да донесе родната си храна по улиците
на Обединеното кралство с малък или никакъв опит.
След като се научи как да прави перфектната Arepa -
традиционен южноамерикански царевичен хляб,
обикновено пълнен с говеждо, свинско или яйца;
Дейвид скочи направо и създаде свой собствен
собствен кетъринг бизнес. Сега в седмата година от
търговията,
David and his team have pitched up across the city and
are also trading at Tooting Market and Mercato
Metropolitano. They have also created quite the buzz at
musical festivals amongst street food lovers; many of
whom, had never heard of an Arepa prior to finding
Guasa. After securing international media coverage for his
work and the praise of tourists the world over, David has
proved that a good head for business combined with hard
work and passion are the key ingredients for success.

Предизвикателство
Венецуелската кухня никога не е била често срещана
на хранителната сцена в Обединеното кралство и
затова мечтата на Дейвид беше да донесе родните си
вкусове на уличните пазари на Великобритания и да
демонстрира на лакомниците колко вкусна е
венецуелската храна. Първоначално Дейвид въведе
много традиционно венецуелско меню, чрез което
всяка седмица тества вкусови ястия, докато придобие
точния вкус! Той погледна към предлагането на около
20 пълнежа, но бързо разбра, че голям запас от
прясна храна означава, че ще има много хранителни
отпадъци, които етично или от гледна точка на маржа
не искат. Вместо това Дейвид избра да предложи
няколко избрани пълнежа като част от хранителната
линия на Guasa. Той признава, че привличането на
нови клиенти е ключово предизвикателство и
бургерът и пицата все още печелят понякога, но след
като получи нов клиент, той се стреми да ги задържи,
тъй като тези, които опитат неговите предложения,
обичат вкусовете, които те опитват в храната на Guasa.

Действие
Менюто се развива през годините; сега те се
адаптират за всеки пазар/събитие и нуждите на
клиентите си на всяко място. Дейвид продължава да
се вслушва в отзивите на клиентите, когато става
въпрос за разработване на нови рецепти, тъй като
счита, че техният принос е важен при разработването
на нови допълнения към менюто. Страстта на Дейвид
остава, той получава радост от приготвянето на прясна
храна и приготвянето й пред клиента и това подхранва
любовта му да работи в индустрията на уличната
храна. Той казва; „В ресторант готвачът рядко
получава обратна връзка, но с уличната храна хората
веднага ви казват какво им харесва в ястието. Става
въпрос за цялото настроение да виждате как се
приготвя храната ви и след това я ядете в такава
неформална обстановка “.

Tип: Храна на улицата/ за 
вкъщи

Cтрана: Великобритания
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https://www.guasagroup.com/home/


F I T W

Резултат
Крайната цел от самото начало за Дейвид беше просто
да донесе венецуелска храна във Великобритания и
сега Гуаса е в щастливата позиция да бъде марка,
която е призната за това. Гледайки към бъдещето, той
би искал да продължи да разширява бизнеса си,
вероятно в хранителни зали и тухлени и хоросанови
ресторанти. Дейвид признава, че той и екипът са
поканени на много събития сега, когато имат лоялни
последователи.След като са намерили нишова кухня, в
която да основават менюто си, екипът на Guasa си е
направил доста добро име сред лондонската улична
храна и благодарение на широката си
привлекателност и способността да доставят
постоянно висококачествена, прясна храна, която имат
беше представен в Times, The Guardian и в
южноамериканската преса. Сега Дейвид има четири
фиксирани местоположения на обекта под колана си и
16 души в екипа. Той продължава да преживява Covid-
19, като предлага Lockdown опаковани комплекти и
доставки на храна директно до вратата на хората чрез
Uber Eats.

GUASA

Здравословно
Всички менюта са приготвени от пресни качествени 
съставки. Основата на менюто се основава на Arepa 
(царевичен хляб/ кок Има пълнежи, които отговарят на 
всички нужди.

Устойчиво
Guasa предприемат няколко мерки, за да избегнат
разхищението на храна на всички нива. Те гарантират,
че приспособяват менюто си за различни събития, за
да избегнат разхищаването на чиниите, а също така са
намалили менюто си по размер в сравнение с
традиционната венецуелска кухня, което намалява
необходимостта от складиране на големи количества
прясна храна.
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Следвайте историята на Гуаса

https://zurriolaikastola.eus/
https://www.facebook.com/GuasaLondon/
https://zurriolaikastola.eus/
https://www.instagram.com/guasalondon/
https://zurriolaikastola.eus/
https://twitter.com/GUASALONDON
https://zurriolaikastola.eus/
https://www.guasagroup.com/kits/

