
Predstavitev
Ime restavracije KM.0 odraža poslanstvo

ustanoviteljev - uporabo lokalnih živil in kratke

dobavne poti, kar se posledično odraža tudi v svežini

in okusu. Uporabi izvensezonskih živil se izogibajo,

zato uporabljajo sezonska živila najbližjih ponudnikov,

ki zasledujejo trajnostno proizvodnjo. Zavzemajo se za

zdravi način prehranjevanja, ki ne vključuje živil

živalskega izvora, zato nudijo samo veganske in

vegetarijanske jedi. Njihov cilj je ponudba

uravnoteženih okusnih jedi, ki ohranjajo zdravje in

pomagajo pri dobrem počutju. Hrano vidijo kot zdravilo

in ozaveščajo s sloganom »Smo to, kar jemo!«. Navdih

za zmanjšanje vplivov globalizacije iščejo v bogati

kulturni dediščini in tradiciji.

Izziv
Pojav globalizacije ima pomemben vpliv na prehrano po
vsem svetu. Tržna moč svetovnih živilskih korporacij v
kombinaciji s širjenjem predelanih živilskih proizvodov
vpliva na prehransko varnost in prehranske vzorce po
vsem svetu. Posledica tega je tudi transport živil in
predelanih jedi, ki se odraža v svežini, kakovosti in
onesnaževanju okolja.

Rešitev

0.Km vse svoje proizvode pridobiva iz lokalnega

okolja in tako zmanjšuje njihov ogljični odtis. Prav tako

si z zmanjševanjem živilskih odpadkov in v okviru

gibanja "Too Good To Go" prizadevajo prispevati k

zmanjševanju globalnega segrevanja.

Zdravo
Vegetarijanske in veganske jedi v restavraciji so dobro

uravnotežene in nudijo resnične koristi za zdravje. Vsi

pridelki so sezonski in vključujejo sadje, zelenjavo,

semena, stročnice, nekaj mlečnih izdelkov in žitarice za

polnovredne obroke.

Trajnostno
Trajnost je srce KM.0, saj so vsi pridelki lokalnega 

izvora. Zasnovo poznamo kot  »Zero Kilometre

produce« ali »Slow Food«, kar pomeni uporabo 

sezonskih tradicionalnih lokalnih pridelkov in s tem

krajšanje dobavne verige ter manjšanje negativnega 

vpliva na okolje.

Etično
Ključna skrb restavracije je namenjena zdravju 

potrošnikov in etičnemu pridobivanju živil v povezavi z

odgovornimi prehranjevalnimi verigami in

zmanjšanjem odpadne hrane.

Prehranske posebnosti
Ponudba restavracije je prilagojena prehranskim

potrebam vegetarijancev in veganov. Zaradi

uravnoteženosti in okusnosti obrokov je primerna tudi za 

ostale načine prehranjevanja.
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