
Predstavitev
Podjetje “My Goodness” je etično in v zdravje usmerjeno
podjetje, ki ga vodita mož Donal in žena Virginia O’Hara.
Specializirani so za veganske, surove in fermentirane
prehrambene izdelke brez sladkorja in brez glutena. Gre
tudi za prvo podjetje na Irskem, ki iz trajnostno
pridobljene vode (deževnica) proizvaja kefir in kombučo.
Virginia se je preselila na Irsko iz Teksasa, da bi študirala
na ustanovi Kinsale College, takrat edini izobraževalni
instituciji na svetu, ki je izvajal študij permakulture. “My
Goodness” je zgodba o tem, kako uspeti v poslu. Začeli
so kot veganska “pop-up” okrepčevalnica v mestu, a po
šestih mesecih trgovanja je v kuhinji prišlo do požara in
podjetje so morali zapreti. Mož in žena nista obupala in
sta odprla stojnico na lokalni kmečki tržnici, kjer pa so
jima teden po odprtju ukradli ves od prodaje zaslužen
denar. Kljub temu sta se po razmisleku odločila, da bosta
nadaljevala svojo poslovno pot s trajnostnim poslovnim
modelom, ki temelji na medsebojnem spoštovanju
zemlje, kmetov, ljudi v kuhinji in njihovih gostov. Zdaj
imajo 1000 kvadratnih metrov prostora za proizvodnjo,
polovica tega pa je namenjena ustvarjanju kefirja in
kombuče iz deževnice. Kefirji “My Goodness” so postali
tako popularni, da jih kot prvi strežejo s pomočjo točilne
naprave v lokalnem baru Crosshaven.

Zdravo

Podjetje “My Goodness” se ponaša s preoblikovanjem

manj priljubljenih virov (deževnica in zelje) v

priljubljene fermentirane izdelke. Ustvarjajo živila, ki so

zdrava za prebavo, možgane in okolje.

Trajnostno
Filozofija permakulture je, da ljudje sprejmejo rešitve, 

ki jih je moč opaziti v trajnostnih ekosistemih, in jih

uporabljajo pri lastnem upravljanju zemljišč. Vključuje 

regenerativno kmetijstvo, uporabo in vrednost

obnovljivih virov, ne ustvarja odpadkov in ohranja 

okolje. Virginia se je ob selitvi na Irsko težko spopadla

z vremenom, zlasti s količino dežja, zato se je odločila, 

da bo to spremenila v poslovno priložnost. Na dež je

začela gledati kot na dragocen vir in iskala načine

uporabe. Tako se je rodila ideja o zbiranju deževnice

in fermentaciji kombuče in kefirja. Virginia pravi, da se

je med njenimi znanci pojavila šala:" Oh, tu je Virginia,

Teksačanka, ki Ircem prodaja deževnico!" Zaveda se,

da podjetje še ne deluje optimalno, vendar se trudijo

po najboljših močeh, da bi vsako leto zapravili manj

virov. Uporabiti skušajo čim več delov zelenjave s

pomočjo dehidracije, konzerviranja in fermentacije.

Njihov dober primer zasledovanja “zero waste”

principa so krekerji, narejeni iz ostankov

fermentiranega zelja. Za njihovo pripravo uporabijo

vršičke, otrdeli koren in celo slanico, v kateri se je 

fermentiralo zelje, dodajo pa še lanena semena.

Etično
“My Goodness” uporablja lokalne pridelke in podpira

lokalno organsko kmetijstvo brez uporabe kemikalij.

Tedensko kupujejo od lokalnih kmetov na štirih tržnicah,

da si zagotovijo najboljša lokalna živila. Začeli so delati s

skupino, imenovano CUSP, ki svojo idejo brez odpadkov

širi na tržnico Mahon Point. Deževnico zbirajo in

fermentirajo, da dobijo fermentirane pijače (kombučo in

kefir) in jo prodajajo v steklenicah za večkratno uporabo.

Kot živilsko podjetje ne proizvajajo ničesar za enkratno

uporabo, vse je za večkratno uporabo ali kompostiranje.

Država: Irska
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