
.

Predstavitev
Ideja za podjetje Salateria se je leta 2014 porodila dvema
ljubiteljema kakovostne in okusne hrane. Na podlagi
izkušenj s svojih "gurmanskih" potovanj po različnih delih
sveta sta se naučila razlikovati svežo hrano, pripravljeno
s skrbnostjo in pozornostjo do posamezne sestavine, od
množične ponudbe polizdelkov v "sodobni" embalaži.
Zato sta si zadala nalogo ustvariti lokal, ki strankam
ponuja hrano, ki jo imajo radi in jo iščejo, vendar na
primeren način, ki bo ustrezal današnjemu kaotičnemu
načinu življenja.

Trajnostno
Sveže in okusne jedi so pripravljene iz sestavin s čistim

poreklom - izbrani so predvsem ekološki proizvodi, pa

tudi tisti z bolgarskim ali regionalnim poreklom. Jedilniki

so pripravljeni iz svežih izdelkov in z minimalno termično

obdelavo, da se ohranijo živi mikroelementi in vitamini.

Uporabljajo okolju prijazno embalažo in si po najboljših

močeh prizadevajo, da bi se izognili živilskim odpadkom.

Zdravo
Salateria ponuja domače juhe, sveže solate in  sveže 

napitke, ki so osredotočeni na spodbujanje bolj zdravih

prehranjevalnihnavad. Postrežejo z manjšimi porcijami in 

nestekleničeno vodo. Zavedajo se naraščajočega

problema prekomerne teže, zato si v svojih jedeh

prizadevajo zmanjšati vsebnost sladkorja, soli, nasičenih

maščob in trans maščob. Njihov pristop h kuhanju je

minimalen, da bi ohranili največ koristi vseh svežih

izdelkov. Uporabljajo samo sestavine, ki bi jih uporabili v

lastni domači kuhinji, izogibajo se umetnim pripravkom,

svoje sestavine pa pridobivajo lokalno in iz organskih

virov, kadar je to mogoče. Njihov spletni dnevnik stranke

obvešča o zdravstvenih koristih tega, kar strežejo, in o

razlogu, zakaj uporabljajo določene sestavine.

Etično
Prizadevajo si izobraževati svoje goste in uvajati novosti

v industriji hitre prehrane s pripravo in ponujanjem

zdravih alternativ za pomoč pri reševanju problema

prekomerne teže v Bolgariji.

Prehranske posebnosti
Poskrbijo za vse prehranske posebnosti, saj ponujajo od

vegetarijanskih in veganskih obrokov do jedi, primernih

za ljudi z diabetesom in celiakijo.

Uporaba sodobne tehnologije
Preko svoje spletne strani stranke obveščajo o ponudbi

ter jih izobražujejo o zdravi prehrani. Spletno stran so v

času pandemije prilagodili tudi za spletno prodajo in

dostavo hrane. Ponujajo brezgotovinske transakcije v

lokalu in na spletu, za dostavno službo pa so začeli

uporabljati platformo Foodpanda (platforma za spletno

naročanje hrane in spletno mesto, ki povezuje uporabnike

z več kot 1000 restavracijami na 23 bolgarskih lokacijah).
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Spremljaj njihovo zgodbo
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