
Predstavitev
Podjetje za zdravo prehrano "AND DIET" je leta 2006

ustanovila dr. Angie Kassabie, docentka na Oddelku za

higieno, medicinsko ekologijo in prehrano na Medicinski

fakulteti v Sofiji. Na Univerzi v Washingtonu je

diplomirala iz dietetike, nato je doktorirala na Športni

akademiji v Sofiji. Njen inovativni pristop ter okusni in

zdravi jedilniki so hitro postali hit, mlada nutricionistka pa

je postala zelo prepoznavna in slavna. Danes skrbi za

prehrano številnih znanih osebnosti, vključno s

hollywoodskimi zvezdami ter šejki iz Združenih arabskih

emiratov. Dr. Angie Kassabie je želela razbiti mit, da je

zdrava ali dietna hrana brez okusa. Verjame, da lahko s

pravilno izbiro živilskih izdelkov in sestavin ter skrbno

nadzorovanimi postopki kuhanja (brez uporabe

izboljševalcev ali konzervansov) s svojo ekipo dostavi 

svežo in okusno hrano. S tem je svojim strankam

omogočila ponovno izgradnjo zdravega telesa, ne da bi 

se počutili prikrajšane za veselje in užitek ob dobri hrani.

Zdravo
Njihovi meniji so kreirani iz najkakovostnejših surovin z

zagotovljenim poreklom. Velikost in sestava obroka sta

strogo nadzorovana. Vsi jedilniki na varen in premišljen

način spodbujajo zdravje, pa tudi zdravljenje in

uravnavanje telesne teže. Prilagojeni so lahko vsem

prehranskim potrebam. V menijih so jedi tradicionalne

bolgarske, italijanske, francoske, grške, libanonske in

številnih drugih kuhinj ter omogočajo izpolnjevanje

naročnikovih želja. V kolikor le-ta ne želi čebule ali

peteršilja, ga v jedi seveda ne bo. Uporabljajo

polnozrnata žita in spodbujajo uživanje sadja in

zelenjave, v svoje jedilnike pa vključujejo tudi uživanje

svežih sokov ter beljakovinskih napitkov. Vegetarijanski

meniji ter meniji, ki vsebujejo zelo veliko živil rastlinskega

izvora, so še posebej pod drobnogledom, saj je za

uravnoteženost obroka potrebno skrbno načrtovanje.

Vse solate so v osnovi brez preliva, vendar so vedno na

voljo kakovostna zelišča, oljčno olje in kis, ki se dodajo

tik pred zaužitjem, da solata ostane sveža in hrustljava.

Nekateri načrti obrokov vključujejo hrano, ki pomaga pri

izgorevanju maščob in pospešuje metabolizem, npr.

Spirulina, chia, agava, alge, semena salvije, mak, cimet,

stevija, konopljina semena, zeleni čaj, rdeča paprika,

kurkumin, wakame, javorjev sirup, aloe vera, med in

kakavova zrna.

Trajnostno
Uporabljajo prilagodljive prodajne poti za čim hitrejšo

dostavo, s čimer zagotavljajo svežino in kakovost. Vsa

hrana je v eko embalaži. Njihov model temelji na uporabi

bolj zdravih načinov kuhanja in na sledljivosti. Menije

redno posodabljajo, da zagotovijo vključenost vseh vrst

sadja, zelenjave in drugih polnovrednih sestavin.

Etično
Ker spodbujajo dobre prehranjevalne navade, je njihov vpliv

na zdravje skupnosti velik. Uresničujejo etično pridobivanje

kakovostnih surovin in promovirajo kulinarično dediščino,

saj v svoje obroke vključujejo tradicionalne lokalne jedi. Stari

recepti so skrbno prilagojeni, da dosežejo popolno

ravnovesje med tradicionalnim okusom in zdravo hrano.

Uporaba sodobne tehnologije
Njihovo spletno mesto je popolna spletna platforma za

naročanje in vir informacij o zdravem prehranjevanju.

Delujejo brezgotovinsko in imajo svoja dostavna vozila.
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AND DIET je bil prvi ponudnik hrane v Bolgariji, ki je

ponudil priročne, zdrave in dietetične prehrambene

načrte. Z leti so posel razvijali, dopolnjevali in bogatili

svojo ponudbo, si prizadevali izboljšati kakovost

hrane in vključevali najnovejša odkritja na področju

zdrave prehrane. Kreiranje in dejansko uvajanje

drugačne ponudbe je rezultat trdega dela ter

medsebojne povezanosti znanja, bogatih izkušenj,

filozofije in tehnologije. Stranke spodbujajo, naj jim

zaupajo podatke o svojem zdravju, saj jim bodo le

tako lahko pripravili najbolj ustrezen prehranjevalni

načrt. Njihov program ustvarja ekipa 12 posebej

usposobljenih kuharjev in živilskih tehnologov.

Uporabljajo samo sveže in skrbno izbrane, naravne in

ekološke pridelke. Dnevno pripravljajo edinstven izbor

več kot 20 različnih vrst glavnih jedi, 10 različnih vrst

prigrizkov, 8 različnih vrst solat in 9 različnih vrst

sladic.


