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Защо това е добра практика?Sweet Beat е растително кафене с 

пълнозърнести храни, разположено на брега на река Гаравог в град 

Слиго. Това е първото веганско кафене на Sligo, предлагащо вкусна 

храна заедно с богато меню с напитки, включително прясно 

приготвени смутита, сокове и разбира се кафе. Основателят показва 

своята иновация и страст в своята проста философия: „Ние се 

гордеем с нашия ангажимент да произвеждаме нашето наградено 

меню на растителна основа; снабдяване със съставки и работа с 

мрежа от органични ферми, производители и производители в 

северозападната част на Ирландия. Когато пандемията от 

коронавируса удари, Sweet Beat бяха първото кафене на Sligo, 

предлагащо услуга за изнасяне. Те се адаптираха толкова бързо с 

онлайн магазин, така че клиентите да могат да поръчват и плащат за 

храна и да я събират от новоизградения люк за сервиране. Sweet 

Beat също се обедини с кампанията „Нахранете героите“ и достави 

подхранваща храна на здравните работници на първа линия.

Относно
Кафенето е плод на идеята на Каролан Ръш, която е
первопроходца, когато става въпрос за растителна
храна. Пътуването по света й даде възможност да
изследва храната и тя започна блог, за да документира
своите рецепти и кухнята на различните места, в които
живее. Каролан започна своята кариера в храните като
Зеленият воин и след една година търговия на
пазарите в Южна Африка, тя се върна у дома в Слайго.
Тук тя се присъедини към народния пазар на Strandhill
през май 2014 г. и оттогава е заета с пускането на
популярните си супер салати, органично кале песто,
хумус от чили кориандър и сурови барове. Пазарът й
беше толкова успешен, че Carolanne видя нужда от
кафене на растителна основа, така че през 2015 г. се
роди Sweet Beat Café. Това беше рецепта за успех,
спечелвайки „Най -добър вегетариански ресторант“ от
Irish Times през декември 2016 г., най -добър
„Безплатен от“ от Асоциацията на ирландските
ресторанти 2018 сред много други награди.

Здравословно
Carolanne е представяна в национални медии много
пъти и е истинско вдъхновение, когато става въпрос за
растителна храна в Ирландия. Тя обучава общността и
по-нататък в областта на здравословната храна и
ползите от диетата на растителна основа. Сега Sweet
Beat предлага седмична услуга за доставка до
различни места извън град Слиго. Доставките
включват комплекти за вечеря, ястия на растителна
основа, биологични продукти, кутии за органичен
подбор, супер салати, студено пресовани сокове +
други.

Устойчиво
Кухненският персонал на Sweet Beat също е възприел
подход с нулеви отпадъци към хранителните
отпадъци и използва компостируеми опаковки от
Down2Earth Materials в Корк.

Етично
Кутиите за органичен подбор са пълни с сезона в
Ирландия точно тази минута, така че всяка седмица
клиентите могат да се насладят на нови сезонни
продукти, които пътуват по -малко от тридесет минути
от фермата до магазина, тъй като имат за цел да
намалят човешкото въздействие върху околната среда
и нашия въглероден отпечатък . Всички продукти се
отглеждат биологично, без химикали + берат се по
поръчка. Те са щастливи да работят с такива
изключителни местни производители, Croghan Organic
Garden и Knockvicar Organic Garden.

Tип: кафене / за вкъщи

Cтрана: Ирландия
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Последвайте историята на Sweet Beat
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https://zurriolaikastola.eus/
https://www.facebook.com/TheSweetBeat/
https://zurriolaikastola.eus/
https://www.instagram.com/sweetbeatsligo/
https://zurriolaikastola.eus/
https://twitter.com/SweetBeatSligo
https://zurriolaikastola.eus/
https://www.sweetbeat.ie/?fbclid=IwAR0eaag5O_ESZ_NkprgkoAjC7ioz8CcElzY5vpVJcmmgKg3vbYd-QNH79_4
https://www.sweetbeat.ie/?fbclid=IwAR0eaag5O_ESZ_NkprgkoAjC7ioz8CcElzY5vpVJcmmgKg3vbYd-QNH79_4

