
Predstavitev
Restavracijo Soul Kitchen je ustanovila skupina

prijateljev, ki jih žene profesionalizem in strast do hrane.

Danes je to eno bolj priljubljenih zbirališč v centru Sofije.

Moto ustanoviteljev je: “Skupaj lahko naredimo hrano

srečnejšo in okusnejšo” in njihova vizija se odraža tudi v

menijih. Razmišljajo izven okvirov, v mislih imajo človeka

in naravo. Ponujajo različne očiščevalne napitke,

ustvarjalne in zanimive veganske jedi in presne sladice.

So zelo pozorni na malenkosti, predvsem pa so izbirčni

pri iskanju surovin. Ponujajo tudi dostavo znotraj mesta.

Zdravo
Soul Kitchen ponuja manjše porcije, dnevne juhe vam 
na primer postrežejo 300 ml, hišna sladica pa tehta 150
g. Od napitkov promovirajo vodo in  pijače z majhno
vsebnostjo sladkorjev, njihove presne sladice so
neverjetno hranljive. V obdobju, ko ima veliko ljudi
povečano telesno težo ter posledično težave z zdravjem,
načrtno ponujajo hrano brez rafiniranega sladkorja,
nasičenih maščob in trans maščob. Njihove jedi so
minimalno termično obdelane, saj želijo ohraniti svežino
in naravno vrednost vseh živil.

Kaj je po mnenju lastnikov restavracije “dobra hrana”?

• Hrana s poreklom – sezonska, organsko pridelana,

lokalna, bolgarskih korenin,

• sveže pobrana,

• minimalno termično obdelana, da ohrani čim več

svežine ter čim več živih mikroelementov,

• polnozrnata, naravna, nepredelana, neobdelana,

• brez dodatkov živalskega izvora, brez mleka, brez

ojačevalcev okusov, brez rafinirane soli in rafiniranega

sladkorja, brez umetnih barvil in konzervansov, brez

trans maščob in brez vseh aditivov.

Trajnostno
Ob nabavi surovin se izogibajo embalaži, da preprečijo

kopičenje odpadkov. Verjamejo v krožno gospodarstvo

in tudi za “take-away” poslovanje imajo pripravljene

ekološko naravnane rešitve. Voda, ki jo strežejo, je

prečiščena in iz javnega vodovodnega sistema, s tem se

izognejo veliki količini odpadne plastične in druge

embalaže.

Etično
Soul Kitchen je manjše podjetje, ki je svoje delovanje

zastavilo na naslednjih temeljih: zdravo prehranjevanje,

odgovorna dobavna veriga ter etično pridobivanje in

uporaba virov. Verjamejo, da je potrebno goste opolnomočiti

z ustreznim znanjem in s potrebnimi informacijami. Svoje

procese želijo še izboljšati in vanje vtkati vizijo o bolj zeleni

prihodnosti.

Prehranske posebnosti
Restavracija je v celoti veganska/vegetarijanska. Vsi

alergeni so označeni, jedilniki pa so pripravljeni tako, da

bi z njimi lahko reševali globalne zdravstvene probleme

(debelost, sladkorna bolezen). Celotna filozofija podjetja

je zgrajena na surovinah rastlinskega izvora, ki so

pazljivo izbrane in pripomorejo k izboljšanju telesnega

zdravja. Velikost porcij je temeljito premišljena, prav tako

pa je v vseh menijih poskrbljeno za ljudi z intolerancami

(celiakija).

Soul Kitchen je inovativna veganska restavracija v

centru Sofije, katere poslovni model temelji na trajnosti

in etičnosti. Strežejo svežo in raznoliko hrano po

dostopni ceni. Pravijo, da so usklajeni z ritmom narave,

zato so njihove jedi sezonske in lokalne, dobavna veriga

pa kratka. Ponašajo se z inovativnostjo,

profesionalnostjo in kreativnostjo.
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