SAMÉ MLS-KY
Mia Kurucová a Mirka Geistová už dávno snívali
o rozprávkovej pekárni pre psíkov a mačky a nedávno sa spoločne pustili do svojho vlastného
projektu. „Obe sme začali vypekať pekne doma
pre našich psíkov. Odtiaľ bol už len krok k vlastnému podnikaniu. Chceli sme niečo špeciálne,
zdravé a dobré, aby chutilo nielen psom, ale aj
mačičkám, pre ktoré je aj dnes stále problém nájsť
chutnú dobrotu bez konzervantov a umelých
prísad. Naše kulinárske umenie spočíva najmä
vo výbere kvalitných a zdravých surovín výlučne od slovenských dodávateľov a vo vyvážených
nutričných hodnotách,“ hovorí Mia, ktorá kedysi
pracovala v médiách. Pekáreň má aj svoju vlastnú
predajňu, kam sa môžete vybrať so svojím zvieracím miláčikom a nechať ho, aby si vybral podľa
čuchu a chuti sám. A aby si zvedavci prišli na svoje, v predajni nájdete aj okienko priamo do výrobne, kde na vlastné oči uvidíte, ako sa maškrty
vyrábajú. „Aj to je naša stratégia. Chceme, aby
zákazníci mali jasno v tom, ako svoje produkty
pečieme a užívali si každý moment v našej pekárničke. Takže sa nám bežne stáva, že psíkovia
a mačky pre všetky tie vône od nás nechcú odísť,“
smeje sa Mirka. Šikovné pekárky si svoje receptúry prísne strážia, pretože na ich originalite dlho
pracovali s odborníkom na zdravú výživu zvierat.
V sortimente ponúkajú keksíky a koláčiky s mäsom, so zeleninou, s ovocím, bezlepkovou múkou či so semiačkami ako v skutočnej cukrárni.
„Zákazníci si dokonca môžu u nás objednať špeciálne dobroty ako mafiny, perníky a koláčiky pre
psíkov či zdravú narodeninovú tortu pre svojho
štvornohého kamaráta. Oceňujú najmä to, že nejde o masovú výrobu, ale všetko vyrábame ručne, aby sme sa vedeli prispôsobiť aj špeciálnym
požiadavkám. A keď vidíme, ako vôňa pečených
maškŕt láka psíkov z ulice až k nám do predajne,
vieme, že robíme veci správne. “ E
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