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Защо това е добра практика?Km.0 е здравословен вегански и

вегетариански ресторант, който нарочно сервира традиционна

кухня, приготвена от местни продукти. Той се стреми да насърчава

късите вериги на доставки и вътрешния източник. Ресторантът също

е част от движението „Too Good To Go“, което има за цел да намали

разхищението на храна и да допринесе за обръщането на

глобалното затопляне.

Относно
0.Km, както подсказва името, иска да насърчи
използването на местни продукти и да намали
въглеродния отпечатък, който се свързва с пресни
продукти. Те искат да получат сезонна продукция с
минимални или 0 километра и да използват по -малко
принудителен растеж, както и да избягват
извънсезонна продукция. Философията на ресторанта
е да се грижите за здравето, като използвате
здравословна диета. Те вярват, че е възможно да се
направи това, без да се навреди на нито едно животно
и следователно менюто им е изцяло веганско и
вегетарианско. Тяхната цел е да предложат на своите
клиенти балансирани менюта, които спомагат за
подобряване на тяхното здраве и благополучие.
Храната за тях е лекарство и те искат да разпространят
думата, че „ние сме това, което ядем!“ Друга страст на
0.Km е да възстанови традициите на местната кухня и
културното наследство на храната и да инициира
премахването на глобализацията в света на
гастрономията.

Проблемът
Явлението глобализация оказва значително влияние
върху хранителните системи на развиващите се страни
по света. Пазарната мощ на транснационалните
хранителни корпорации в комбинация с
разпространението на преработени хранителни
продукти оказва влияние върху продоволствената
сигурност и моделите на хранене по целия свят. Наред
с тези проблеми, е въглеродният отпечатък, който
придобива извънсезонна продукция.

Резултатът
0.Km източници на цялата си продукция на местно или
вътрешно ниво, което намалява техния въглероден
отпечатък. Също така, чрез намаляване на
хранителните отпадъци и като част от движението
„Too Good To Go“, те се стремят да премахнат или
допринесат за обръщане на глобалното затопляне.

Здравословно
Вегетарианските и вегански ястия на ресторанта са
добре балансирани считани продукти, които
осигуряват истински ползи за здравето. Цялата
продукция е през сезона и включва плодове,
зеленчуци, семена, бобови растения, някои млечни
продукти и пълнозърнести храни.

Устойчиво
Устойчивостта е в основата на Km.0, като цялата
продукция се получава от местни източници и се
произвежда. Понастоящем това е известно още като
„продукт с нулев километър“ или „бавна храна“, което
представлява използването на традиционни сезонни
местни продукти и следователно намалява дължината
на веригата на доставки и свързания с тях въглерод с
продукта.

Етично
Ключовите концепции зад ресторанта са здравето на
потребителите и етичните източници, съчетани с
отговорни хранителни вериги и намаляването на
разхищението на храна.

Диетични изисквания
Кухнята на ресторанта отговаря на диетичните
изисквания на вегетарианци и вегани, но е подходяща
за всички вечерящи да се насладят с обещанието за
вкусна храна.

Tип: ресторант / за вкъщи
Cтрана: Испания, Страната на Баските, Доностия-Сан 
Себстиян Сан
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Последвайте историрята на Km.0 
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https://zurriolaikastola.eus/
http://www.veganvegetariankm0.com/#section-about
http://www.veganvegetariankm0.com/#section-about

