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O istorie romantică,
o poveste de dragoste
• Modul în care au crescut restaurantele din grupul Stadio Hospitality Concepts are
un farmec aparte. Povestea a început cu Stadio și continuă frumos cu Social 1 și NOR.
Dincolo de rețete, design și alte calități care se văd, există „ceva“ în atmosferă pentru
care oaspeții devin prieteni și continuă să revină din ce în ce mai des.

Poate că povestea SHC ar fi trebuit inventată dacă nu ar fi existat. Și nu pentru că
se rezumă la mâncare bună și la un design
captivant. Dar pentru că inspiră. Inspiră la
bună dispoziție, la zâmbet și la iubire. Nu
sunt vorbe mari după ce îi cunoști pe Renata și pe Christian, un cuplu cu zâmbete largi
a căror poveste de dragoste a crescut o dată
cu povestea SHC. Dacă nu ai avea ocazia să
îi cunoști mai bine și eventual să le studiezi
profilele de Instagram, ai crede că sunt doar
o născocire frumoasă de marketing.
„Imediat ce intri la Stadio, respiri un
aer cald. După care... la distanță de câțiva
pași primești o întâmpinare prietenoasă.
Se caută o masă disponibilă pentru tine.
Aștepți. Se pare că forfota urbană începe să îți trezească apetitul de socializare
și imediat pe dreapta îți face cu ochiul
Proseccheria.“ Așa începe discuția cu Renata, timp în care Christian încuviințează
privind parcă pe un monitor pe care se
proiectează filmul momentului când s-au
cunoscut. „Ne vezi? Cei doi îndrăgostiți
de la masa din colț suntem noi: la prima
vedere ai putea spune despre mine că
zâmbesc non-stop, iar el... da, are freza
finisată și astăzi. Exact ca atunci. Prima

noastră cină aici. După o plimbare într-un
ger crunt, am intrat și dintr-o dată ne-am
simțit ca acasă.“
Renata își amintește perfect acea zi de
iarnă și poate o să și-o amintească perfect
toată viața. Pentru cine merge la Stadio,
nimic din ce povestește nu este departe de
realitatea pe care o guști aici mereu, la orice oră: „O porție de Linguine cu ciuperci
și finețuri și una de Quesadilla cu sos salsa și cartofi prăjiți au fost primele noastre
alegeri. Citeam în pofta cu care-și savura
preparatul faptul că și el simte același lucru: dragostea trece și prin stomac.“
Timpul a zburat, iar personajele noastre
au continuat să revină la Stadio. Recunosc
că și-au făcut planuri, și-au sărbătorit zilele de naștere, au testat toate opțiunile din
meniu și, mai presus de toate, au zâmbit:
„Unul dintre principalele motive pentru
care iubim să ne petrecem orele la Stadio
este atmosfera. Te simți cozy ca acasă, te
molipsești de vibe-ul urban și pleci cu o altă
stare de spirit. Pentru noi Stadio este despre reîncărcarea cu #goodvibesonly, despre
starea de weekend, indiferent dacă este luni
sau miercuri. Și, bineînțeles, despre micile
bucurii ale vieții care merită sărbătorite.“

www.stadiohc.ro

Pe scurt

• NOR deasupra unui cuib de
ciocolată a devenit simbolul
Bucureștiului văzut de sus. Faimosul
desert, compus asemeni unui vis
din copilărie, apare tot mai des pe
toate rețelele de socializare dar este
și pe locul 1 în topul deserturilor
comandate la cel mai înalt restaurant
din oraș. Rețeta gândită de Chef
Istvan Deak pune un nor de vată de
zahăr să plutească deasupra unei
farfurii pe care ciocolata belgiană
este interpretată în patru texturi
diferite.

• Restaurantele din grupul SHC –
Stadio, Social 1 și NOR – totalizează
împreună aproape 1000 de recenzii
pe TripAdvisor, majoritatea fiind
evaluări de 5 stele. Ca răspuns
al campaniei de îmbunătățire a
serviciilor demarate în toamna lui
2017, utilizatorii rețelei TripAdvisor
au considerat că SHC se situează cu
toate restaurantele în topul celor
mai bune 11 alegeri din București,
dintr-un total de 1681 de destinații
evaluate la nivelul Capitalei.

Planurile pentru
o cină romantică
au ca ingrediente
o masă cu cea mai
frumoasă vedere
din oraș, ori și
desertul magic
„Nor deasupra
unui cuib de
ciocolată“.

Restaurantul cu Atrium este clar unul
dintre locurile preferate pe care Renata
și Christian le recomandă mai departe la
fel cum recomanzi un desert preferat sau
o destinație exotică de vacanță. Consideră
că îți poți lega momente cheie din viață de
locuri, la fel cum te legi de oameni. Pentru ei, personajul principal în numeroase
Continuare în pagina 2

• Stadio se pregătește pentru
Campionatul Mondial de fotbal.
Urmând tradiția ediției de acum patru
ani, restaurantul de pe Strada Ion
Câmpineanu 11 devine principala
destinație pentru pasionații Sportului
Rege. Pe televizoarele amplasate
în Atrium se vor difuza cele mai
importante meciuri, iar oaspeții
vor primi un sistem personalizat
de fidelizare în funcție de numărul
partidelor pe care le urmăresc la
Stadio.
• Programul de mic dejun de la
Social 1 este considerat drept una
dintre cele mai inspirate alegeri
pentru diminețile creativilor. Meniul
dedicat, care include patru rețete
deosebite, este disponibil de luni
până vineri, până la ora 12, iar
sâmbătă și duminică până la ora 15.
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love is in the a ir!
Continuare din pagina 1

Revista presei
Social Media

O istorie romantică, o poveste de dragoste

sau ce mai postează
lumea despre noi

@catalinagrama_gramaldy
Un brunch agreabil și delicios
în...NORi! #catalinagramablog
#mommyblog #lifestyleblog

@anda.mariaa Happy anniversary
to us! #loveisintheair

@theprettyblossoms Am băut
cu @ralucaantuca cea mai bună
ciocolată caldă EVER!

o cazii de poveste rămâne masa lor preferată de la Stadio: „Relaxează-te, pierde-te în
povești alături de cei cu care stai la masă,
comandă-ți desertul preferat și pune la cale
toate acele momente după care tânjești!
Poate părea surprinzător, însă tot ceea ce
am planificat aici, ciocnind un pahar de
prosecco, s-a îndeplinit. Așadar, comandă
încă unul și hai să ciocnim pentru acele
momente grozave care urmează să-ți iasă
în cale. The best is yet to come!“
Dacă pentru serile pline de farmec,
adresa este Stadio, diminețile au o altă
poveste cu titlul Social 1. „Totul a pornit de la o poză găsită pe Instagram, care
ne-a dictat unde mergem mâine. Aproape
că încă pot să adulmec aerul proaspăt de
vară pe care l-am simțit în prima dimineață când ne-am îndreptat spre Social 1.“
Amintirea primei vizite la adresa istorică de lângă Casa Poporului se asortează
cu un buchet de lalele roșii, o pălărie de
paie și aceleași două zâmbete inconfun-

dabile. De fiecare dată când se gândesc la
Social 1, Renata și Christian au în minte
întâlnirea lor pentru mic dejun. „Continui
să zâmbesc, exact ca atunci când am văzut mesajul „You had me at hello“ pe unul
dintre pereții acestui restaurant. A fost dragoste la prima vedere: imediat ce am intrat
ne-am bucurat enorm de o baie de lumină
naturală, aspect care ne-a încărcat automat
de energie și ne-a transmis pe deplin sentimentul „It’s gonna be a great day! Let’s
start it in a proper way“. Amândurora ne
place să ne comandăm aici „DEZMĂȚ“,
fiind pentru noi o idee grozavă de mic dejun. Cafeaua? Excelentă, servită în ceșcuțe
mici, în culori pastelate, brodate cu detalii
aurii. Pentru noi toate aceste detalii „instagram friendly“ reușesc, de fiecare dată, să
facă diferența și contribuie semnificativ
la întreaga stare de spirit care plutește în
local. Iar acum, dacă trecem ușor, ușor la
categoria plăceri nevinovate ajungem și la
«Cel mai tiramisu». Este cea mai simplă

Povestea Renatei
și a lui Christian
continuă pe
Instagram la
@renatabota și
@christianbalazs.
Fotografii de
Andrei Ghioarca

metodă de a te convinge că, de multe ori,
fericirea vine în ceșcuțe de ciocolată, la fel
cum, iubind, poți ajunge până în al nouălea cer în cel mai simplu mod cu putință.“
Al nouălea cer nici nu mai pare atât
de greu de atins dacă te gândești că NOR
este cel mai înalt restaurant din București,
situat la 136 de metri înălțime. Așa că era
firesc ca după Stadio și Social 1, Christian
și Renata să își continue drumul deasupra
norilor. Planurile pentru o cină romantică
au ca ingrediente o masă cu cea mai frumoasă vedere din oraș, flori și desertul magic „Nor deasupra unui cuib de ciocolată“.

Responsabilul de zâmbete
• Din ciclul „meserii de invidiat“, astăzi
descoperim ce înseamnă să fii „Responsabil
cu fericirea clienților“ într-un restaurant.
de Constantin Bacheș

@mariludobrescu Hood mood.
Enjoying my lunch at @stadiobucharest
with babe @ioana_radut
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În general, pe lista cu meserii pe care și
le dorește toată lumea găsești „aviator“,
„doctor“ sau „pompier“. Mai ales dacă
ajungi să stai de vorbă cu elevii dintr-o
școală, nimeni nu o să își dorească să devină „responsabil de zâmbete“. Doar că,
o dată ce îl cunoști pe Bogdan Luntraru,
descoperi că ceea ce face el în fiecare zi
îți dă toate motivele din lume să îl consideri un norocos. „Am ajuns la SHC după
o perioadă în care, lucrând într-un alt grup
de restaurante, mă întâlneam zilnic cu peste 3000 de persoane. Nu interacționam cu
toți, dar cu 10% dintre ei schimbam măcar
un zâmbet.“
De aici a pornit pasiunea lui Bogdan
pentru a cultiva starea de bine pornind de
la banalul, dar atât de prețiosul zâmbet.
„Consider că principala contribuție a mea
la SHC a fost să îi fac pe oameni să înțeleagă importanța zâmbetului în meseria

pe care o practică. I-am făcut să înțeleagă
cum să o facă și astăzi zâmbesc natural.
O dată ce îți răspunzi la întrebarea «de ce
zâmbesc?», gestul îți vine firesc.“
Teoria lui Bogdan merge mai departe și definește ceea ce caută, de fapt, clienții care ajung într-un restaurant. „Este
mult mai mult decât mâncare, pentru că
mâncarea, la urma urmei, o poți comanda
sau pregăti acasă. Ajungi la un restaurant
pentru că îți dorești starea de bine din
acel loc. Cauți să vezi aceleași fețe care
te cunosc și care îți cunosc preferințele.
De ce să alegi Stadio, Social 1 sau NOR
și nu un alt restaurant? Pentru atmosfera
lor unică!“
Bogdan și-a ales singur poziția pe care
și-a intitulat-o „Customer Happiness Coordinator“. A luat o meserie care, în mod
normal, este bazată pe criterii tehnice, și
i-a dat o față umană. Adică o meserie pe
care o pot invidia, acum, inclusiv aviatorii
sau doctorii.

Bogdan Luntraru,
Customer
Happiness
Coordinator SHC

„Astăzi sunt bucuros că avem ceva ce
nu mai are nimeni. Restaurantele noastre
oferă o legătură dincolo de relația clasică
dintre client și ospătar. Legătura noastră se
bazează pe empatie, pe grija reală față de
starea persoanei care se așază la masă.“
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Alimentația și mișcarea te fac
să arăți bine!

Radu Popescu
kinetoterapeut, manager 700 Fit Club
(www.go700.ro)
Procentul alimentar este mai
important decât exercițiul fizic.
Adică „ești ceea ce mănânci“.
Debutul unui stil de viață sănătos trebuie
să pornească de la o investigație medicală pentru a-i da o bază reală. Ai nevoie de
analize medicale, în special endocrine,
hormonale. Pentru că s-ar putea să ai niște
afecțiuni pe care nu le ști și, drept urmare,
oricât ai încerca să faci mișcare sau să ții
o dietă, nu se potrivește cu tipul tău endocrin. Și poate îți faci mai rău. De aceea
trebuie știut dacă sunt sau nu probleme
de natură tiroidiană, diabet, hipotalamus,
unele chiar neurologice.
Efortul se face gradual
Un profesionist, care te asistă în drumul
tău sportiv, trebuie să etapizeze, gradual,
efortul în raport cu aceste analize. Când totul este ok, antrenamentele se construiesc
progresiv. Pentru că, dacă începi „tare“,
vei face antrenamente foarte dure și foarte
intense ca durată și volum, dar nu vei obține rezultatul dorit. Efortul trebuie făcut cu
cap. Discuția este mult mai profundă decât
pare. Practic, poți să te duci într-o clasă,
acolo te ia un antrenor și te supune direct la
efort. Nici măcar nu îți măsoară pulsul. Tu
de abia începi, te sufoci și, la sfârșit, te gândești că ai lucrat cu un antrenor foarte bun.
Mai ales pentru că ai transpirat foarte mult.
Dar, peste două – trei săptămâni, nu te mai
duci. Pentru că „calculatorul“ tău se oprește singur, refuzând un efort prea intens.

Dacă, însă, începi gradual, peste 6 luni o
să continui să vii la sală și să fii mulțumit.
Și dacă nu ai un antrenor, intervine
un principiu instinctiv. Simt, fac, mă duc.
Sunt obosit, am o stare ciudată, nu mă duc
în acea zi. În mod normal, te duci la sală de
2-3 ori pe săptămână, cu o pauză între ele.
Să spunem luni – miercuri – vineri. Poate
mai adaugi și un antrenament de sâmbătă sau duminică, în care faci un mers lejer
prin parc sau te plimbi cu bicicleta. Deci
un efort mai mic. Dar și aici sunt niște
concepte legate de efortul „ușor“. Americanii merg pe intensitate mare și timp puțin, 20-30 de minute. Dar, ca să ajungi să
lucrezi cu intensitate mare, trebuie să parcurgi niște etape. Mai nou, din 2013, tot
din Statele Unite s-a pornit de la ideea că
un antrenament cardio îndelungat este cea
mai ineficientă metodă de slăbire. Deci nu
cardio te slăbește. Dacă faci antrenamente
prea intense, poți să pierzi minerale prin
transpirație. Deci trebuie să știi să susții
efortul prin suplimente sau cu o alimentație anume. De obicei, persoanele care încep să slăbească reduc foarte mult aportul
caloric și varietatea produselor, și atunci
corpul are un deficit de proteine, de minerale, de calciu, de magneziu etc.
Mișcarea înseamnă „stare de
bine“ dar trebuie făcută „cu cap“
Principalul efect al antrenamentului în
sală, sau oriunde decizi să faci mișcare,
este la nivel psihic. Ai o stare de bine.
Pentru că exercițiul fizic, sexul și ciocolata descarcă endorfina. Și atunci ai o stare
de liniște. Exercițiul fizic este principalul
antidepresiv recomandat de medici. Dar,
din nou, mă refer la exercițiul fizic făcut
„cu cap“. Foarte multă lume nu știe cum
și de unde să înceapă. De obicei se merge
în gașcă și se începe cu niște clase, cum ar
fi spinning. Transpiri foarte mult, ai pulsul
foarte ridicat, nimeni nu îl verifică și poți
ajunge la probleme cardiace. Este la fel și
în cazul persoanelor care se apucă direct
să alerge la semi-maratoane sau chiar maratoane. Aceleași persoane care au avut
mereu scutiri la sport în școala generală
și la liceu. Așa că, o persoană care nu a
alergat când era copil, deci nu are o bază
musculară solidă, se apucă să alerge „din
prima“ pe suprafețe dure, cu pantofi sport
aleși la întâmplare. Și astfel apar probleme de menisc, de cartilagii. Pentru a porni
cum trebuie pe drumul spre alergare, îți recomand să întrebi un antrenor. Nu te duci
să alergi 20 de kilometri dintr-o dată! Poate că ai niște probleme osoase, discopatii,

Un antrenor va
ști ce sport să
îți recomande
sau ce combinație anume de
efort fizic ți se
potrivește cel
mai bine. Ideea
de bază este că
trebuie să faci
mișcare pentru
a-ți face bine și nu
invers.

generate de statul îndelungat pe scaunul de
birou. Și nu faci decât să le agravezi. Cum
ai genunchii? Poate că tocurile pe care le
porți ca femeie în fiecare zi ți-au deformat
modul în care calci. Nu știi cum să te încalți, nu știi cum să te îmbraci pentru efort.
Adică porți un tricou de bumbac, transpiri,
iar transpirația nu se evaporă. Așa că ai
rece tot timpul pe tine și te expui la complicații. Se recomandă un pantof în funcție
de cum calci, dar și în funcție de distanța
pe care vrei să alergi, fie 5, 10 sau 20 de kilometri. Și dacă nu știi toate aceste lucruri,
măcar nu exagera! Mergi, aleargă și, când
vezi că nu mai poți, mergi! Oprește-te puțin! Continuă! După care du-te acasă și
hidratează-te! Ia o băutură izotonică sau
cel puțin apă! O bei cu guri mici, treptat,
pentru că doar așa te hidratezi.
Un antrenament corect
și eficient
Noi, la 700, încercăm să devenim niște
pionieri în domeniul fitness-ului din Ro-

mânia. Luăm individul, care nu știe la ce
concept să adere pentru un stil de viață
sănătos și îl punem în contact cu o soluție
care implică un antrenor, un nutriționist și
un psiholog. Tocmai pentru a oferi o alternativă personalizată în funcție de fiecare
individ în parte. Iar un antrenor va ști ce
sport să îți recomande sau ce combinație
anume de efort fizic ți se potrivește cel
mai bine. Ideea de bază este că trebuie
să faci mișcare pentru a-ți face bine și nu
invers. Și spun asta pentru să sunt persoane care stau ore întregi în bazin, dar nu
știu să înoate. Alte persoane merg zilnic
la sală, dar nu știu să facă corect o genuflexiune. Trebuie să studiezi puțin domeniul, să vorbești cu un antrenor sau cu un
medic, sau cu amândoi. Vorbești cu un
ortoped înainte să te apuci de alergat și
nu te duci în parc doar pentru că e frumos
să pui poze pe Facebook de la maraton.
Pregătirea pentru un maraton presupune
un proces în sine, atât ca efort fizic, dar și
ca alimentație. Este o întreagă știință despre ce mănânci înainte de maraton, după
maraton și cum te hidratezi. Dacă nu știi,
măcar nu exagera! Mai ales că încă nu
avem o legislație privind accesul în sală în
baza unor analize. De exemplu, în Statele Unite, sunt locuri unde nu ai acces fără
să prezinți analize, sau măcar o analiză a
pulsului. Pentru că pulsul dă antrenorului
un indiciu privind limitele fizice ale persoanei. Dacă, după primele trei mișcări,
pulsul crește foarte repede, te oprești. A-ți
impune să nu îți asculți organismul nu este
o decizie inteligentă. Știu că se practică în
programe de training să „treci“ peste durere, dar consider că tocmai semnele pe
care le primești de la corp sunt reperele
unui antrenament corect și eficient.

Micul dejun, moment de inspirație
Constantin Bacheș
jurnalist și consultant de imagine,
PR & Communication Coordinator SHC
Ai putea crede că sfatul de a mânca în fiecare dimineață este doar bună intenție. Doar
că este mult mai mult decât atât. Studiile
arată că, printre beneficiile unui mic dejun
„adevărat“, cel mai important avantaj ar fi
pornirea metabolismului pentru a arde mai
multe calorii pe toată durata zilei. Altfel
spus, corpul înțelege că o să aibă mult de
lucru așa că se pregătește să fie activ. Dacă
preferi să începi ziua cu cel mult o cafea,
atunci corpul o să creadă că trebuie să își
conserve energia, așa că va avea un ritm
al arderilor mai lent pentru orice mănânci.
Profesorul doctor Christy C. Tangney, expert nutriționist la Universitatea Rush din

Statele Unite, a descoperit că persoanele
care „sar“ peste micul dejun au un indice al
masei corporale ridicat deși mănâncă mai
puțin. Studiile sale mai arată că o dimineață cu stomacul plin se traduce prin performanțe intelectuale excelente, mai ales ca
memorie și atenție.
Și aici vreau să ajung. După aproape
17 ani în domeniul creației, am înțeles că
randamentul pe care îl ai în prima parte
a zilei, după sau în timpul micului dejun,
este net superior efortului depus la ceas de
noapte. Acum sunt sigur că o să apară voci
să mă contrazică, dar, tot către aceste voci,
lansez provocarea unei schimbări. Faceți
proba unui moment de concentrare sub lumina soarelui de dimineață și s-ar putea să
nu mai vreți niciodată să pierdeți nopțile la
calculator! În general, noaptea este un sfet-

nic bun pentru că este liniște, dar dimineața
devine un secretar și mai bun pentru că ai
toată ziua înainte! Mai ales dacă ești într-un
domeniu în care trebuie să îți stimulezi
imaginația, atunci experiența îmi spune că
cele mai bune idei vin lângă un cappuccino
și o porție de clătite sau lângă un fresh de
portocale asortat la două ouă preparate cu
gălbenușul „la vedere“. Combinația dintre
un spațiu prietenos și gustul intens al unor
preparate delicioase de mic dejun creează
dependență! Bună dimineața tuturor!
Recomandarea mea este Tratamentul
de mic dejun de la Social 1, un moment
de maximă inspirație, disponibil de luni
până vineri până la ora 12, iar sâmbătă și
duminică până la ora 15. Tratamentul de
mic dejun este disponibil în fiecare zi și la
NOR, iar în weekend și la Stadio.
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Muzeul Louvre,
un motiv în plus să
vizitezi Abu Dhabi
ce face experimentul și mai atractiv, este
suprafața condensată a muzeului, față de
originalul din Paris, doar 8000 de metri
pătrați, și modul interactiv de selecție al
exponatelor. Astfel, în cel mult două ore,
parcurgi un drum fascinant al civilizației
și chiar ai timp să te oprești și să studiezi

câteva dintre cele mai frumoase picturi
și sculpturi din lume, inclusiv opere ale
lui Constantin Brâncuși. Bonus, curtea
interioară a clădirii are un tavan „magic“
prin care lumina soarelui pătrunde la fel
cum ar pătrunde printre frunzele unor
palmieri. De văzut!

de Constantin Bacheș
Louvre este poate prima „țintă“ pentru
toată lumea care ajunge la Paris. Este cel
mai mare muzeu de artă din lume, unde
sunt expuse aproximativ 38000 de obiecte
din toată istoria omenirii pe o suprafață de
peste 72000 de metri pătrați. În 2017, aici
au ajuns peste 8 milioane de vizitatori ceea
ce înseamnă recordul absolut în materie de
muzee din toată lumea.
Dar ce legătură are asta cu Abu
Dhabi? Proiectul menit să „exporte“ un
fragment din Louvre în Emiratele Arabe
Unite a început în 2007 și s-a tradus, din
start, printr-o investiție de peste 600 de
milioane de euro. Contra acestei sume,
Emiratele Arabe Unite au primit dreptul
să expună, prin rotație, o parte dintre „bijuteriile“ muzeului de la Paris timp de 30
de ani. Pentru a găzdui Louvre pe insula Saadiyat, s-a dispus construcția unui
monument arhitectural care „plutește“
pe apă, după un concept al designerului
francez, Jean Nouvel. Proiectul a fost
inaugurat în 2017, așa că Louvre Abu
Dhabi devine un motiv puternic pentru
ca nimeni să nu mai spună că Emiratele
sunt doar despre nisip și mall-uri. Ceea

Turist în București

Un tur prin
Louvre Abu
Dhabi durează
aproximativ
două ore, dar
merită din toate
punctele de
vedere. Este locul
unde istoria lumii
se derulează
concentrat și
explicit, în timp
ce clădirea
reprezintă un
spectacol de
imaginație.

Chiar dacă trăiești în București, este posibil să treci cu vederea câteva locuri frumoase din oraș. Așa că, data viitoare
când ai timp sau când vrei să îți plimbi prietenii veniți din alte
părți, bifează de pe lista atracțiilor măcar 10 dintre cele mai
„savuroase“ destinații bucureștene!
Ateneul Român – construit între 1886 și 1888 după un
proiect al arhitectului Albert Galleron, Ateneul găzduiește una
dintre cele mai apreciate săli de concerte din Europa. (Strada
Benjamin Franklin 1-3)
Muzeul Național de Artă al României – fostul Palat Regal de pe Calea Victoriei este astăzi locul unde se pot admira
cele mai bogate colecții de artă veche românească și artă românească modernă din țară. (Calea Victoriei 49-53)
Stadio – Restaurant cu Atrium – primul restaurant Smart
Casual din București este așezat la parterul clădirii Union, exact
în apropiere de Centrul Istoric al orașului. Doar aici ai ocazia să
iei masa în cel mai înalt atrium închis aflat într-o clădire istorică
din oraș. (Strada Ion Câmpineanu 11)
Curtea Veche – fostul palat de reședință al domnitorului
Vlad Țepeș, construit în 1459. (Strada Franceză 25)
Palatul Parlamentului – Clădirea, cunoscută și sub denumirea de Casa Poporului, a fost construită între 1984 și 1997
și este a doua cea mai mare clădire administrativă din lume,
după Pentagon. (Strada Izvor 2-4)
Social 1 – restaurantul poziționat exact în fața Palatului
Parlamentului concentrează aproape toate simbolurile frumosului din era comunistă. Social 1 se află într-un spațiu gândit
să fie magazin în anii 1980 și oferă vederi unice spre ceea ce
se dorea a fi „noul București“. (Bulevardului Unirii 1)
Palatul Cotroceni – fosta reședință a Principelui Carol I
al României a fost construită începând cu 1888 pe locul unei
mănăstiri. În prezent, palatul servește ca sediu al Președinției
României. (Bulevardul Geniului 1-3)
Grădina Botanică „Dimitrie Brândză“ – așezată pe o
suprafață de 17,5 hectare, grădina include peste 10.000 de
specii de plante și este deschisă la aceeași adresă încă din
1884 grație lui Dimitrie Brândză, unul dintre întemeietorii
școlii botanice românești. (Șoseaua Cotroceni 32)
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti“ – creație
a folcloristului și sociologului Dimtrie Gusti, muzeul în aer
liber a fost inaugurat în 1936 și reflectă istoria satelor din România prin case care au fost aduse în forma originală de pe tot
teritoriul țării. (Șoseaua Kiseleff 28-30)
NOR – cel mai înalt restaurant dintr-o construcție civilă
din România este poziționat la 136 de metri deasupra orașului
și oferă cea mai amplă vedere a Bucureștiului. (Sky Tower,
Strada Barbu Văcărescu 210, etajul 36)

Vegetarian sau Vegan?
de Sebastian Mîndroiu
În urma unui studiu de piață realizat de Just Eat, serviciul internațional de livrare de mâncare cu
peste 20.000 de restaurante din
Europa înscrise, vegetarianismul
este cel mai mare food trend al
anului 2018.
Cifrele prezentate de Just
Eat la finalul anului 2017 arată o
creștere cu 33% a numărului de
restaurante care oferă meniuri
sau preparate bazate pe plante.
Acest studiu a fost realizat în
toate cele 15 țări din Uniunea

Europeană în care Just Eat este
prezent. Apariția acestor preferințe culinare în rândul europenilor nu este o noutate, după ce în
2017 interesul pentru mâncarea
sănătoasă a crescut cu 97% față
de anul precedent.
Consumatorii devin tot mai
conștienți. Ei sunt atenți la produsele pe care le pun în și pe corpurile lor și la impactul asupra mediului
pe care îl au. Pe măsură ce această
conștiință crește, producătorii
iau notă. În ultimii ani, numărul de
produse care includ „plant-based“
în denumirea articolului a crescut.
Căutările pentru „plante“ s-au
triplat între 2016 și 2017 în perioada martie-iulie. Consumatorii au
cumpărat mai mult de 2,7 ori mai
multe produse pe bază de plante
decât au făcut-o în ianuarie 2016.
Creșterea a coincis cu lansarea
unui documentar popular denumit

„What the Health“. Edel Kinane,
Marketing Director Just Eat.
Un alt studiu realizat în Marea
Britanie a constatat că peste
542.000 de persoane urmează o
dietă vegană, o creștere de peste
3,5 ori mai mare decât numărul de
vegani din ultimul deceniu, ceea
ce face ca veganismul să fie unul
dintre cele mai rapide schimbări
ale stilului de viață din Marea Britanie. Mișcarea este condusă de
tinerii care fac mai multe alegeri
etice – 42% dintre toți veganii se
află în categoria de vârstă 15-34
de ani, comparativ cu doar 14%
dintre cei peste 65 de ani. Acest
lucru indică o probabilitate de
dezvoltare a trendului în viitor.
În total, aproximativ 3,25% din
populația britanică – în jur de 1,68
milioane de persoane – sunt fie
vegetarieni, fie vegani.
Diferența fundamentală între

cele 2 categorii este dată de tipul
de stil de viață adoptat. În timp
ce veganii nu consumă produse
de origine animală, vegetarienii
se „răsfață“ cu brânzeturi, ouă și
lactate.
Pe malul celălalt al Oceanului
Atlantic, în America de Nord, cercetătorii de la Baum + Whiteman
New York au confirmat și ei că
stilul de viață „plant-based“ este
trendul anului 2018. Anul trecut,
aproximativ 6% dintre americani
se declarau vegani sau vegetarieni, față de numai 1% în 2014,
ceea ce se traduce într-o creștere
de 600% în doar 3 ani. Vânzările
de lapte din surse alternative
(cocos, migdale sau soia) au crescut cu 61% în ultimii 5 ani.
Și în America, tinerii conduc
trendul pe noi culmi ale popularității, prin discuții vaste și
canale dedicate pe Instagram și

 ouTube. Contul de Instagram
Y
@deliciouslyella are 1.2 milioane
de urmăritori, iar canalul lui Niomi
Smart are 1.7 milioane de membri
pe YouTube. Ambele au scris cărți
de rețete vegetariene și promovează acest stil de viață. Studiul a
mai relevat un alt trend în America: zilele fără carne, adoptate
de peste 33% din respondenți. O
confirmare a acestui trend este
dată și de explozia de lanțuri de
restaurante vegetariene Beyond
Meat și Impossible Burger, care își
împing bucătarii să gătească doar
cu produse vegetale.
Asia este deja o piață vegetariană dezvoltată, cu 22% din
locuitorii Hong Kong-ului adoptând acest stil de viață. În China,
oficialitățile s-au implicat în
această dezbatere cu o serie de
măsuri care încurajează producătorii de legume.

