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Koloni en
oas av lugn
i stan.
Allt fler stammisar vill
äta hälsoinriktat.

Kravkaféet Koloni firar ett halvår i Bibliotekstan och
gänget bakom disken är förtjusta.
– Visst tar det ett tag att etablera sig på ny plats,
men vi trivs oerhört bra här, säger platsansvariga
Rebecka Pihl och den operativa chefen Ulrika
Lundstedt i en mun. Vi har fått mycket uppmärksamhet och otroligt mycket stammisar.
Ja, Kolonis lilla krypin på Biblioteksgatan 5 är en
oas av lantligt lugn mitt i citypulsen. Utanför dörren
står skottkärran parkerad och fågelkvittret liksom
inredningen i lokalen – trädgårdsbord i sten, mjuka
fårskinn, lätt patinerade träbackar, grepar och spadar – talar sitt tydliga språk. Här betonas kärleken
till moder jord och till det naturliga. ”Mår naturen
bra gör vi det också” lyder devisen vid bardisken.
– Folk trivs här och är villiga att köa hur länge
som helst för att få sitta. Vi har faktiskt gjort lite
take-away-erbjudanden, så att folk ska förstå att de
även kan ta med sig maten härifrån.
Nyckeln till framgång tror de ligger i den humana filosofin. Koloni är hälsokaféet utan pekpinnar.
– Man behöver inte vara 100 % vegan, eller
100 % raw. Här får man äta det man mår bra av. Det
vi är konsekventa med är att alltid välja ekologiskt
och härproducerat.
Hälsobloggare som gäster.

linnéa andersson, Ulrika
Lundstedt och Rebecka Pihl
välkomnar till ett hälsosamt
kafé fritt från pekpinnar.

Ja, leverantörerna är noggrant utvalda. Koloni väljer gärna små producenter, som de kan knyta personliga relationer med. Den goda hälsobaren med
chiafrön köps in via en privatperson och raw foodbakverken tillreds i kallköket innanför kaféet.
Runt lunch är det full fart i den lokalen. Storsäljarna just nu är lax- och kycklingsalladen samt
rullen med jordgubbar, lime och falafel.
– Vi jobbar med levande och dynamiska menyer
och är så pass små att vi kan tillfredsställa kundernas önskemål.
Under vintern har kafélokalen använts till diverse event med gästande hälsobloggare efter
stängning. Och nu, i vårsolen, har man möjlighet
att välkomna ännu fler gäster till Koloni tack vare en
generös uteservering.
– Det behövs verkligen, för vi märker en större
och större tillströmning av kunder varje dag!

