
Predstavitev
Manjša in simpatična okrepčevalnica Simply Green se 

nahaja v najstarejšem irskem mestu Ballyshannon, Co.

Donegal. Ustanoviteljica Fiona McIntrye se je priselila iz 

Dublina zaradi očeta, ki je odraščal na tukajšnji kmetiji.

Odločila se je vrniti k družinskim koreninam in sinu Maxu

omogočiti odraščanje na podeželju ter bolj zdravo

prehranjevanje s trajnostno pridelanimi živili. Večino živil

dobavlja od družinske eko kmetije in s tem zagotavlja

redno dobavo kakovostnih ekoloških živil. S skrbnim

načrtovanjem dobave in priprave obrokov manjša količino

zavržene hrane.

Zdravo
Vse jedi so veganske in se spreminjajo glede na

razpoložljivost sezonske zelenjave in sadja. Nudijo tudi

nabor jedi, ki so brez glutena. Strežejo samo kavo z

oznako »Fairtrade«, vsa živila pa so dostavljena brez

plastične embalaže v kartonskih škatlah, ki jih ponovno

uporabijo.

Trajnostno

Na Irskem vsako leto zavržejo do 200 milijonov skodelic

za kavo za enkratno uporabo. Na prvi pogled se zdi, da

so te skodelice narejene iz papirja ali kartona, v resnici pa

imajo na sebi plast plastike, zaradi česar so neprimerne

za recikliranje. Nekateri trajnostno naravnani in

ozaveščeni gostinci so sicer uvedli skodelice, ki jih je

mogoče kompostirati, vendar če se to ne naredi pravilno,

se skodelice ne spremenijo v kompost. Fiona se je

odločila, da v njeni kavarni ne bo uporabljala skodelic za

enkratno uporabo, zato goste prosi, da v primeru, ko želijo

kavo za s seboj, prinesejo svojo skodelico. Če svoje

skodelice nimajo, jim ponudijo povratno skodelico

"bumerang" in obračunajo kavcijo. Podobno velja tudi za

prevzem hrane, saj goste spodbujajo, da za prevzem

pridejo s svojimi posodami za večkratno uporabo.

Odpadna živila in hrano zbere in vrne na kmetijo za

pridelavo komposta.

Etično
Poslanstvo okrepčevalnice Simply Green je

zmanjševanje odpadkov in spodbujanje bolj zelenega in

trajnostnega življenja skupnosti. Fiona pojasnjuje:

»Skupnost Ballyshannon je bila zelo angažirana z

okrepčevalnico in navdušena nad poslovanjem, ki

konkretno zmanjšuje odpadke. Preden smo odprli, sem

obiskala vsa lokalna podjetja, da bi jim povedala, kaj

poskušam doseči s Simply Green. Osebje iz lokalne

dobrodelne trgovine je prispevalo povratne posode in

vrčke. Podpora skupnosti je bila neverjetna, ob odprtju

smo imeli dolge čakalne vrste.«
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