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Защо това е добра практика?Vegan Junkies е иновативен начин за

насърчаване на здравословното хранене. Те се справят с

предизвикателното схващане, че веганската диета означава

безвкусни и монотонни ястия и че всичко е свързано с етичните

причини да се избягват животински продукти. Те готвят бързо

хранене, което просто е на растителна основа. Целта на веган

наркоманите е да отговорят на апела на вкусната вкусна храна,

която може да бъде обичана от всеки и всеки, от месоядни до

вегани и всички между тях. Поради привлекателността си, тяхното

ястие е пикантното им лют червен пипер и това е включено в

техните бурито и начос, но също така сервират ароматни къри и

английски баници с традиция. След Covid-19 те адаптираха своя

бизнес модел в по-скоро компания за кетъринг, която предлага

охладени готови ястия. Те участваха в благотворителната

организация „Храни за NHS“ и това помогна за поддържането на

бизнеса.About

Относно
Vegan Junkies е собственост и се управлява от Софи,
бивш учител и Дейв, бивш комерсиален режисьор.
Софи е веган и мечтаеше да притежава собствен
бизнес с хранителни продукти, а Дейв придоби
интерес, докато правеше поредица от филми с
популярен телевизионен готвач по време на
Veganuary. През януари 2019 г. мечтата й стана
реалност, когато се родиха Vegan Junkies и те станаха
член на NCASS. Те са базирани в Манчестър, но преди
Covid-19 са пътували из цяла Великобритания, за да
осигурят вкусно пристрастяваща храна на растителна
основа за всяко голямо или малко събитие. Те
предлагаха изскачаща улична храна, сервирана от
сергия на открито в беседка или поръчани сватбени
закуски с 4 ястия и можеха да се погрижат за 30 или
3000 души на фестивали и корпоративни събития. Те
не са в бизнеса да проповядват веганство, те просто
готвят и сервират „вкусна, удовлетворяваща,
комфортна храна“, която просто е на 100% растителна
основа. Те са гъвкави, приятелски настроени и
посветени да гарантират, че храната на вашето
събитие е перфектен успех.

Здравословно
Храните на растителна основа са добре балансирани.
Те избягват заместването на месо, а ястията са
предимно зеленчуци, но включват боб и ориз или
картофи, за да се гарантира, че нуждите от протеини и
въглехидрати също са задоволени. Те са насочени към
всички сфери на живота, като осигуряват комфортна
храна, но по този начин насърчават здравето и
благосъстоянието на своите потребители.

Устойчиво
Преминаването към по-растителна диета е
жизненоважно, за да останем в нашите планетарни
граници. Веганските наркомани правят растителната
диета по-достъпна за широк кръг клиенти, като
популяризират по-здравословна и благоприятна за
планетата алтернатива на месните ястия.

Кликнете, за да гледате
Записаното интервю interview може да бъде намерено
тук:

Tип: Храна на улицата
/кетъринг

Cтрана:  Манчестър, 
Великобритания
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Последвайте историята на Vegan Junkies
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https://zurriolaikastola.eus/
https://www.facebook.com/veganjunkiesuk/
https://zurriolaikastola.eus/
https://www.instagram.com/veganjunkiesuk/
https://zurriolaikastola.eus/
http://www.veganjunkies.co.uk/#home
http://www.veganjunkies.co.uk/#home

