
Predstavitev
Greenbox sta ustanovila prijatelja iz otroštva Tom Smith 

in Ross Milne, ki sta želela ljudem ponovno približati

tradicijo britanskega družinskega življenja. Želela sta, da 

ljudje ponovno sedijo doma, v krogu svojih domačih, in

jedo okusne in hranljive obroke z veliko sveže zelenjave. 

Izmed številnih preizkušanih lokacij sta za svojo

kuhinjsko rezidenco izbrala gostilno The Prince Arthur v 

vzhodnem Londonu, kjer postrežejo tradicionalno

nedeljsko kosilo v veganski preobleki. Tukaj ga namesto

Sunday Roast imenujejo London's Best Vegan Roast 

(najboljše vegansko nedeljsko kosilo v Londonu).

Shoreditch v vzhodnem Londonu je že prej bil

zbirališče za ljudi, ki so si želeli privoščiti

vegetarijansko prehrano, zato je ekipa Prince Arthurja

z veseljem poskusila ustvariti nekaj drugačnega.

Tako Tom kot Ross cenita tisto, kar je posebnega v

britanski pivski kulturi, in tukaj sta zaznala svojo

priložnost. Njun pristop do kulinarične dediščine je bil

inovativen, saj sta se odlepila od pretežno mesne

kulture. Njun cilj je prehrambeno industrijo narediti

čimbolj prijazno do našega planeta.

Zdravo
Greenbox je uvedel okusne in polnovredne

vegetarijanske jedi, ki lahko prepričajo tudi

tradicionaliste, ki prisegajo na mesne klasike. Vse

njihove različice jedi so dobro uravnotežene,

polnozrnate, ročno izdelane in brez umetnih dodatkov

in konzervansov. Na voljo so kot pripravljeni obroki ali

pa jih lahko uživate v njihovem lokalu v Oxfordu.

Trajnostno
Ekipa Greenbox je navdušena nad trajnostjo, zato so

si jo zastavili kot poslanstvo. Stremijo k sistematičnim

spremembam, ki temeljijo na izbiri hrane (sveže,

sezonsko, lokalno, kar se odraža tudi na njihovih

jedilnih listih. Da bi ostali v skladu s temi prepričanji,

je del njihove embalaže Greenbox možno reciklirati.

Uporabljajo samo polnozrnata žita, ki so bolj prijazna

okolju, dodatno pa izvajajo program pogozdovanja, da

bi zmanjšali izpuste in globalno segrevanje.

Etično
V Greenboxu pravijo: "Pomembno je, da cenite svojo 

dediščino, ne glede na to, od kod je, vendar bodite vedno

pripravljeni izzvati stvari, za katere veste, da niso 

pravilne. Pri nas v Veliki Britaniji vsako leto zakoljejo na

stotine milijonov živali, milijone puranov samo za božično

pečenko. Te tradicije lahko spremenimo na način, da bo

naslednja generacija še vedno uživala v tem, zaradi

česar je nedeljski obrok z družino poseben, brez da bi

zato pobijali živali v takšnem obsegu”

.

Ustanovitelji Greenboxa so želeli posodobiti tradicionalno

britansko kulinariko in prehranjevalne navade Britancev.

“Sunday Roast” je primer njihovega klasičnega nedeljskega

kosila. Gre za obrok, sestavljen iz pečenega mesa in vsaj

treh zelenjavnih prilog (krompir, brokoli, grah itd.),

znamenitega “Yorkshirskega pudinga” (pečeno žvrkljano

testo iz moke, jajc in mleka ali vode) ter bogate omake.

Britanske pivnice ponavadi nudijo tri tradicionalne britanske

jedi, kot so; klobase in pire, pita z govedino in pivom, ocvrta

riba in krompirček ter pečen piščanec. Odločili so se, da

bodo na tej zasnovi pripravili nove jedi, ki bodo tem

tradicionalnim jedem podobne, vendar bodo vegetarijanske.

Zaradi pandemije in posledičnega zaprtja lokalov so bili

prisiljeni razmišljati tudi o tem, kako pripraviti jedi na način,

da jih bodo gostje lahko zaužili doma. Združili so se s

kavarno Routes coffee in skupaj odprli vegansko

okrepčevalnico z vegetarijanskimi različicami britanskih

klasik, ki jih gost lahko zaužije tudi doma (embalaža

Greenbox). Okolju prijazen pristop, dobra hrana in trajnost

ostajajo v središču njihovega poslovanja. Greenbox

izpodbija mit, da je veganska hrana nenavadna in

dolgočasna, ter utira pot drugim živilskim podjetjem, ki želijo

rastlinsko prehrano vključiti v ponudbo kot nekaj

vsakdanjega in okusnega.
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