
Predstavitev
Kultura podjetja temelji na osebnosti njihovih vodij. Gre

namreč za sodelovanje istomislečih, ki uživajo v tem, kar

dnevno počnejo. Širom Irske so namreč upravljali

gostinske lokale v podjetjih in na šolah, vendar so želeli

svoj etos razširiti še širše z odprtjem lokala, ki bi ga lahko

obiskala širša javnost. Tako je pred kratkim FoodSpace

odprl lokal Ink s sedežem v Dún Laoghaireju, kjer lahko

prebivalci uživajo v lokalni, sveži in sezonski hrani. 85 %

njihovih surovin je irskega izvora, večina prihaja iz

radiusa do 80 km od lokala. Jedilniki so napisani glede

na sezono oz. glede na razpoložljivost zelenjave. Edini

uvoženi izdelki so tisti, ki niso proizvedeni na Irskem, kot

so kava, čaj in začimbe. Vino pridobivajo iz trajnostnih

vinogradov, pivo in jabolčnik (»cider«) pa varijo in

pripravljajo neodvisni irski pivovarji.

Zdravo
Osebje je poučeno o pomenu in načelih prehransko

uravnoteženih jedilnikov, saj jih izobražujejo

kvalificirani dietetiki. To jim daje orodja za ustvarjanje 

resnično hranljivih obrokov in sposobnost, da

odgovorijo na naraščajočo potrebo po posebnih 

prehranskih zahtevah.

Tako lahko ustvarijo prilagojene jedilnike za vsako

stranko in na vseh svojih lokacijah. Vsa hrana je 100 %

sveže kuhana tisti dan, ko se postreže, velik poudarek

posvečajo sadju in zelenjavi ter obrokom, pripravljenim z

minimalno količino mlečnih izdelkov. Dnevno tudi pečejo

sveže pekovske izdelke iz kislega testa in rži, v katerih ni

nobenih umetnih konzervansov ali dodatkov.

Trajnostno
Zavzemajo se za proces popolnoma brez odpadkov, saj 

so vsa sveža živila dostavljena v zabojih za večkratno

uporabo, ni plastike za enkratno uporabo (niti prozorne 

folije za živila). To velja tudi za živilske odpadke, saj v

celoti predelajo vse. Olupke sušijo in jih nato shranjujejo 

za dodatke v omake, prezrelo sadje pa se uporablja za

aromatiziranje njihovih naravnih napitkov. Kavna  

usedlina se uporabi za izdelavo pastrami različice in kot

kompost za gojenje lastnih zelišč in solat. Conor Spacey,

njihov direktor, je zelo osredotočen na zagotavljanje

trajnostnega prehranskega sistema, ki vključuje

sezonske irske sestavine, neposredno sodelovanje s

kmeti v celotni državi, izvajanje »zero waste« politike in

zmanjševanje ogljičnega odtisa.

DirektorConor Spacey pravi:

“Čebulne olupke pražimo in dehidriramo. Drugi

kupujejo jušne osnove, mi pa naredimo svoje iz

ostankov uporabljene zelenjave. Sirotko jemljemo iz

rikote, ki jo izdelujemo, in jo uporabljamo za

ječmenove kaše ali kot osnovo za fermentacijo.

Ljudje, ki jedo v naših menzah, jedo bolje ... Kombuča

in drugi fermentirani napitki so zelo koristni za

črevesno floro. Vse naše ideje izvirajo od naših

prednikov, mi jih samo ponovno uporabljamo.”

FoodSpace je prvo in doslej edino irsko gostinsko

podjetje, ki je prejelo in obdržalo tri zlate zvezdice na

podelitvi nagrad združenja Sustainable Restaurant

Association (združenje trajnostno usmerjenih

restavracij), pa tudi dodatno zlato priznanje za Zvesti 

lokalnemu.

Država: Irska

32


