
“Vedno naju je zanimalo zdravo prehranjevanje in

ohranjanje kondicije. Že med študijem sva ugotovila,

da je bil trening pravzaprav enostavnejši del, ko je šlo

za zdravo prehranjevanje, pa so se začele najine

težave. Vedela sva, da se morava osredotočiti na

prehrano in na to, katere hranilne snovi vnašava v

svoje telo, da doseževa zastavljene cilje, a se je to

izkazalo za težko uresničljivo.”

Posledično sta nekaj noči vsak teden načrtovala in

kuhala obroke za naslednjih nekaj dni. Postopek je bil

zamuden, toda zdravo prehranjevanje je bilo obema res

pomembno. Ko sta svoje obroke prinesla na kolidž, so se

zanje začeli zanimati tudi prijatelji in rodila se je ideja.

Kako ideja deluje v praksi? Na njihovi spletni strani lahko

naročite obroke glede na svoj prehranjevalni načrt, hrana

prispe v celoti sveže pripravljena, potrošnik jo mora le

pogreti. Ne more biti lažje.

Ni vam več treba šteti kalorij, odpade nadzor nad

porcijami ali skrb glede prehrane. Ekipa upa, da bodo

Irce navdušili za razumevanje in sprejemanje zdrave

prehrane in za spremembe življenjskega sloga. V zadnjih

petih letih trgovanja je Clean Cut Meals dobavil več kot

750.000 obrokov v 32 okrožij Irske. Prejeli so tudi več

nagrad, vključno z Best Start Up Business (najboljše

novoustanovljeno podjetje) na National Enterprise

Awards 2019 (podelitev državnih nagrad za podjetja).

Podjetje zdaj zaposluje 13 ljudi in še vedno raste.

Prizadevajo si tudi za mednarodno uveljavitev.

Zdravo
Obroki imajo nadzorovano kalorično vrednost,

pripravljeni so iz svežih in lokalnih sestavin, na voljo

pa je tudi vrsta veganskih in vegetarijanskih obrokov.

Ne glede na to, ali se njihove stranke trudijo shujšati,

zgraditi nekaj mišične mase ali pa ostati vitki, bodo

zanje ustvarili okusne in zdrave obroke ter jih dostavili

pred njihov prag.

Etično
Med pandemijo so se zavezali, da bodo poskrbeli za

prehrano zaposlenih v kritični infrastrukturi pri boju z

virusom ter za ranljive posameznike v njihovi skupnosti v

Galwayu. Zdelo se jim je, da je zdaj bolj kot kdaj koli prej

pomembno, da se ljudje prehranjujejo zdravo in

uravnoteženo.

Podjetje pripravlja zdrave pripravljene jedi, ki jih

dostavljajo po vsej državi. Storitev olajša življenje

vsem, ki se trudijo za bolj zdrav življenjski slog, nimajo

pa časa za načrtovanje obrokov. Ključno prodajno

sporočilo je omogočiti kupcem, da vzdržujejo zdravo

prehrano brez zamudnega načrtovanja in priprave.

Kupci lahko izbirajo med različnimi načrti, ki obsegajo

kosilo in večerjo, prepričani pa so lahko, da vsak obrok

vsebuje sveže sestavine lokalnega izvora. Obroke

pripravljajo izkušeni kuharji z uporabo svežih sestavin.

Sezonski pridelki, pusto meso in minimalna količina

maščob so ključni deli obrokov

Predstavitev
Podjetje sta leta 2015 ustanovila prijatelja Conor

McCallion in Michéal Dyer, diplomanta Galway-Mayo

Institute of Technology (Tehnološki inštitut Galway-

Mayo), oba navdušenca nad zdravo prehrano in

telesno vadbo.

Država: Irska
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