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Защо това е добра практика?Simply Green е екологично, веган

кафене в Конегал. Нейният основател Фиона практикува екологично

чиста и устойчивост във всеки аспект на бизнеса. От снабдяването

на нейната продукция на местно ниво, за да намали въглеродния си

отпечатък, както и знанието, че продукцията се отглежда по етичен

и екологичен начин до експлоатация на кафене с нулеви отпадъци.

Чрез „просто“ премахване на използването на чаши за еднократна

употреба, тя прави бизнеса си по -„зелен“. Нейното меню е на

базата на вегани, насърчаващо по -здравословен начин на живот на

жителите и посетителите на района.

Относно
Simply Green е компактно кафене, разположено в най -
стария град на Ирландия: Ballyshannon, Co. Donegal.
Фиона Макинтри е основател и създател зад Simply
Green. Това е кафене с нулеви отпадъци и устойчиво
развитие. Първоначално от Дъблин, Фиона се върна в
родния град на баща си Балишанън и семейната
ферма със сина си Макс, тъй като искаше той да расте
в провинцията, да се храни с местни храни и да живее
устойчиво. Що се отнася до храната Simply Green,
продуктите се доставят от семейната екоферма на
Фиона или на местно ниво в северозапад. Всяка
стъпка от процеса в кафенето се проучва и планира,
така че Фиона гарантира, че е напълно устойчива и
произвежда нулеви отпадъци.

Здравословно
Менюто е изцяло веганско и варира в зависимост от
сезоните, така че се използват само плодове и
зеленчуци, които са в сезон на местно ниво.
Съществува и богат избор от безглутенови опции, така
че всяка диетична нужда се задоволява. Използваното
кафе е Fairtrade и всички продукти се доставят без
пластмаса и в картонени кутии, които след това се
връщат за повторна употреба.

Устойчиво
Въпреки че много кафенета предлагат чаши за кафе за
еднократна употреба, Фиона реши да извади чашите
за еднократна употреба от уравнението. Всяка година
в Ирландия се изхвърлят до 200 милиона чаши за кафе
за еднократна употреба. Тези чаши може да
изглеждат като направени от хартия или картон, но
всъщност имат слой пластмаса върху тях, което ги
прави неподходящи за рециклиране. Някои устойчиви
кафенета въведоха компостируеми чаши за кафе, но
ако това не се направи по правилния начин, чашите
няма да се превърнат в компост. Клиентите на Simply
Green са помолени да донесат чаша или да я
използват и да седнат в кафенето. Ако нямат време да
седнат в кафенето, Фиона предлага чаша „бумеранг“;
за възстановим депозит от 50 цента, клиентите могат
да „заемат“ чаша от Simply Green. Клиентите също се
насърчават да носят свои собствени кутии за обяд за
храна за вкъщи. Просто Green отнесете всички
хранителни отпадъци обратно във фермата за компост
и меленето на кафе също се използва повторно като
тор за зеленчуците във фермата. Кафенето предлага и
разнообразие от екологични продукти за продажба,
така че клиентите да могат да зареждат отново
контейнерите си, когато посещават.

Етично
Принципът на Simply Green е да се намалят отпадъците 
и да се насърчи по -екологичен и по -устойчив живот в 
общността и с помощта на общността. Фиона обяснява: 
„Общността на Ballyshannon е толкова ангажирана с 
кафенето и е ентусиазирана от елемента на нашия 
бизнес с нулеви отпадъци. Преди да отворим, отидох 
до всички местни фирми, за да им разкажа за това, 
което Simple Green се опитваше да постигне, а 
служителите от местен благотворителен магазин дори 
пуснаха съдове и чаши, за да помогнат. Подкрепата 
беше невероятна, имахме опашки от вратата. " Simply 
Green също е приятелски настроен към кучета, така че 
можете да изведете космения си приятел на обяд с вас 
и да се срещнете с Оскар, спасителното куче на Фиона, 
показвайки как приобщаването също е елемент от 
този бизнес. 

Tип: кафене/за вкъщи

Cтрана: Ирландия
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Последвайте историята на Simple Green
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https://zurriolaikastola.eus/
https://www.facebook.com/simplygreenzwcoffeeshop/
https://www.facebook.com/simplygreenzwcoffeeshop/

