
Predstavitev

težo in aktivnost. Podjetje ima tudi trgovino z zdravo hrano.

Zdravo
V kuhinji deluje ekipa pravih profesionalcev. Ponujajo

zdrave, visoko alkalne menije, bogate z mikro- in

makrohranili, uravnotežene prehrambene načrte z

uporabo izbranih živil s pravilno količino beljakovin,

maščob in ogljikovih hidratov. Ponujajo menije za

hujšanje, pridobivanje mišic in vzdrževanje telesne

teže.

Njihov jedilnik dopolnjujejo zdrave pijače, kot so sveži

napitki, sokovi, čaj in druge razstrupljevalne pijače, ki

zagotavljajo dovolj vitaminov, mineralov in vitalne

energije. Podjetje v vseh svojih ponudbah uporablja

najčistejše in najkakovostnejše sestavine, zavedajo se

tudi problematične vsebnosti soli in sladkorja. Ljudje so

zadovoljni, saj skozi pester jedilnik jedo zdravo, obroki pa

so primerni tudi za otroke.

Etično
Podjetje spodbuja zdravo prehrano. Sledijo etičnim

praksam nabave in ekološke pridelave. Nenehno

izobražujejo in obveščajo potrošnike, zavezali pa so se

Podjetje je ustanovil Nikolay Petrov in njegov cilj je pripravljati tudi, da bodo poskrbeli za natančno označevanje

hranljive obroke, ki pomagajo ljudem pri zagotavljanju zdravja izdelkov. S partnerstvom in donacijami izkazujejo svojo 

in razstrupljajo njihova telesa. Nikolay se ukvarja s športom že družbeno odgovornost.
več kot 20 let in je diplomiral na Nacionalni športni akademiji, Njihova hrana je izredno raznolika in  poskrbi za vse

kjer je trenutno specializiran za dietetiko. Njegovo poslanstvo potrebe, vendar uporaba tradicionalnih receptov ohranja 
je odvračanje ljudi od uživanja živil s konzervansi, palmovim lokalno kulinarično dediščino pri življenju.
oljem, umetnimi dodatki, barvili ter snovmi, ki povzročajo

negativne reakcije v človeškem telesu. Trudi se pripravljati Trajnostno
zdravo hrano, da njegove stranke ne izgubljajo časa z Podjetje je popolnoma spremenilo svojo zunanjo 
nakupovanjem, kuhanjem ali čiščenjem, temveč lahko uživajo podobo s prehodom na papirnato embalažo in na 
hranljivo in zdravo hrano z družino ali sodelavci in si vzamejo 100 % biorazgradljive skodelice iz rastlin. Odločili so 
več časa za svoje najljubše dejavnosti. Vsi njihovi meniji imajo

se tudi za uporabo steklenic namesto plastike. 
odmerjeno število kalorij in točno znano hranilno vrednost. V
kuhinji kot svetovalec deluje tudi osebni fitnes inštruktor, ki

pripravlja individualne diete glede na posameznikovo višino, Prehranske posebnosti
Ponujajo zdrave in hranljive prehranjevalne načrte, ki

so popolnoma prilagojeni človekovim potrebam,

ciljem in željam. Vsi meniji so posebej izbrani in

uravnoteženi, kombinacije hranil so premišljene.

Uporabljajo tudi zelo alkalna in t. i. super živila.

Individualni načrt prehrane.

Uporaba sodobne tehnologije
Pretežno delujejo prek spletne platforme, kjer stranke 

prejemajo informacije in oddajajo naročila. Ponujajo

brezgotovinske transakcije in omogočajo telefonska 

naročila.

Podjetje si je zadalo nalogo izboljšati kakovost

življenja svojim prezaposlenim strankam. Pet krat

tedensko dostavijo visokokakovostno hrano iz

izbranih in ekoloških surovin, ki je pripravljena za

uživanje na domu, v pisarni ali kje drugje. Fit Panther

je kuhinja, ki ponuja zdrava kosila in celodnevne

menije, prilagojene osebnim potrebam, s tem pa na

inovativen način in prek spletnih platform promovira

zdravje in dokazuje, kako lahko digitalizacija pomaga

pri trajnosti podjetja

Spremljaj njihovo zgodbo
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