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Защо това е добра практика?Основателите на Dumpling Dumpling

създадоха своя бизнес на остров Уайт, за да запълнят ниша на

пазара за автентични ръчно изработени кнедли в азиатски стил.

Скоро обаче осъзнаха колко разнообразни могат да бъдат пакетите

с храни и скоро въведоха традиционната версия в изобретателен,

оригинален вкус, приятен „хранителни бомби“. Те направиха това

по забавен начин, като позволиха на клиентите си да стават

изобретатели от време на време и по този начин създадоха

вегански, вегетариански и месни класики. Както повечето

хранителни предприятия в резултат на пандемията Covid, те

трябваше да променят своя бизнес модел и предложения. Те са

разработили замразени кутии за пиршества за доставка, достъпни

дори извън родния им остров, и онлайн click’n’collect или услуга за

доставка за техните горещи кнедли и страни, които да радват
Относно
Базираният на остров Уайт бизнес с уличната храна,
Dumpling Dumpling, е рожба на Дан и Натали Стиръп.
След като се върнаха от живота си в Китай, те бяха
оставени със силен копнеж за класическия опит с
кнедли на бившата им осиновена страна. Оценяването
на дуото за пикантното удоволствие започна в
планините на Юлин, където прекараха време в
опаковане на кнедли с приятели, преди Натали да
започне курс по готварство в региона. След като
прекараха време в усъвършенстване на изкуството на
създаването на кнедли и изпробваха техните рецепти
на приятели и семейство, двамата най -накрая бяха
готови да излязат на местната хранителна сцена и да
покажат своите кулинарни изкушения на клиентите.
Тези клиенти са много влиятелни по отношение на
това какви пълнежи попадат в менюто за кнедли за
кнедли.
Предизвикателство
Когато двойката се върна на остров Уайт през 2011 г.,
те се мъчеха да намерят кнедли, които да задоволят
желанието им, така че започнаха да ги правят сами
въз основа на това, което са научили от приятели в
Китай. Те имаха приятели за кнедливи партита, на
които бяха креативни с пълнежи, вместо да се
придържат към традиционните китайски вкусове.

Действие
Разбра им колко универсален е кнедлите и почти
всичко (стига да има добър вкус) може да бъде
поставено в перфектната малка пратка с опаковка от
кнедли - те ги наричат FLAVOURBOMBS! Към днешна
дата те са създали над 100 аромата на кнедли,
включително сладки и солени. Най -популярни са
Hoisin Not Duck и сиренето Pesto Mac ‘N’ - и двете са на
растителна основа, използвайки кремообразно
кокосово сирене. Дан и Натали обичат да черпят
вдъхновение за кнедливите пълнежи от клиенти и
фенове на кнедли, така че пуснете много „Какво има
във вас?“ онлайн състезания. Например,
вдъхновението зад целодневния им кнедли за закуска
идва от един креативен клиент-той има кафяви кафяви
яйце, бъркани яйца, наденица, хрупкав бекон и печен
боб в едно малко парче.
Резултат
Един от най -големите акценти досега за бизнеса беше
спечелването на най -добрата международна кухня и
най -голямата награда за най -добра улична храна на
наградите Hampshire Street Food 2019. Където бяха
похвалени за качеството, текстурата, ароматите,
страните и отношенията, които имат с клиентите си и
колегите си търговци. Това споменато
взаимоотношение с клиентите им спечели лоялни
последователи и откакто бяха въведени мерки за
блокиране през март 2020 г., екипът беше зает да
прави „изхвърляне на кнедли“ в техния район. От
стартирането им преди 4 години екипът на Dumpling
Dumpling направи ръчно над 100 000 кнедли, създаде
над 70 оригинални пълнежи и се търгува на 50+
събития. Въпреки факта, че Covid-19 им е попречил да
търгуват на много фестивали и събития, тяхната услуга
за замразяване на кнедли им е позволила да
поддържат бизнеса си и са получили фантастична
обратна връзка от благодарни клиенти, нуждаещи се
от „пикап“ -горе, почерпете ястие 'в социалните
медии.
Здравословно
Всички менюта са приготвени от пресни качествени
съставки. Основата на менюто се основава на ръчно
изработените азиатски сладкиши, но гъвкавостта на
пълнежите му означава, че всички вегетариански,
вегетариански и всеядни диети могат да бъдат
обслужени.
Устойчиво
Всички техни прибори за хранене и сервиращи тави са
компостируеми и рециклируеми. Повечето от
събитията, които посещават, не позволяват
пластмасови бутилки, така че напитките са в кутии. Те
доставят съставки на местно ниво и гарантират, че
използваното месо е от реномирани ферми и месари.

Tип: Храна на улицата/ за 
вкъщи

Cтрана: UK
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Следвайте историята на Dumpling Dumpling

08 DUMPLING DUMPLING

G
o

o
d

 P
ra

ct
ic

e 
H

ea
lt

h
y 

Fo
o

d
 S

er
vi

ce
 C

o
m

p
en

d
iu

m
 f

o
r 

SM
ES

https://zurriolaikastola.eus/
https://www.facebook.com/dumplingx2/
https://zurriolaikastola.eus/
https://www.instagram.com/dumplingx2/
https://zurriolaikastola.eus/
https://twitter.com/dumplingx2
https://zurriolaikastola.eus/
https://dumplingdumpling.com/
https://dumplingdumpling.com/

