
Un concept de magazin [i un brand care te binedispune: o oi]` 
[turlubatic`, pe care Ileana [i Bogdana au numit-o Pukka
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a num`rul 7, \n centrul Bucure[tiului, 
dac` ajungi pe strada George Vraca, f`-]i 
timp trei minute [i viziteaz` magazinul 
Pukka Food. Pe lâng` decora]iunile ge-

niale, care \mpodobesc magazinul \n preajma 
S`rb`torilor, vei r`mâne uimit de cât de u[or 
ai putea mânca s`n`tos, având \n fa]a ochilor 
peste 600 de produse naturale, la alegere. Pro-
prietarele magazinului, Ileana Muntean [i Bog-
dana Ghinescu se mândresc cu business-ul lor [i 
spun c` „Pukka are influen]` indian` [i \nsea-
mn` autentic, original. Am ales ca mascot` o 
oaie, pentru c` e «mioritic`», foarte româneasc`, 
un animal simplu [i onest, dar cu atitudine:  
\ndr`znea]` [i perseverant`“. 

Povestea unei oi

„Pukka Food a ap`rut din dorin]a noastr` de 
a face \mpreun` un lucru bun, folositor, \n 
care s` credem [i din care s` câ[tig`m bani. Ne 
cunoa[tem de 24 de ani. Am f`cut \mpreun` 

liceul de matematic`-fizic` Vasile Alecsandri 
din Gala]i [i ASE-ul, sec]ia de turism. Am trecut 
\mpreun` prin valurile spumoase ale tinere]ii, 
dup` care drumurile noastre s-au desp`r]it o 
vreme f`r` s` pierdem \ns` leg`tura. Bogdana 
a urmat un MBA [i a plecat din ]ar` câ]iva ani 
unde a f`cut marketing interna]ional, eu am 
f`cut Academia de Teatru [i Film [i am lucrat 
\n te leviziune, advertising, cinematografie. Ne-
am re \ntâlnit fizic \n urm` cu doi ani, \nc` ti -
nere mame de copii [i am \nceput sa pu nem 
pe hârtie un concept [i un business plan. Pe 
lista noastr` de posibile afaceri mai figu rau:  
o ferm` ecologic`, un supermagazin de juc`rii,  
o pensiune. Ideea de a deschide un magazin 
alimentar ecolo gic s-a lovit \ns` cel mai bine cu 
cererea noas tr` personal` de mâncare s`n`toas` 
[i cu trend-ul extern. 

Opt luni de comer] live

Fetele s-au orientat bine, având \n vedere c` 
„Eco“, este un trend care \ntr-un timp foar te 
scurt a cucerit podiumurile de mod`, a stâr nit 
controverse, este nu \n ultimul rând cea mai nou` 
[i promovat` atitudine, devine un must have \n 
produsele de \ngrijire ale pielii [i câ[tig` tot mai 
mul]i fani \n sectorul „produse alimentare“. 
„La \nceputul anului 2008 am intrat pe f`ga[ul 
mai anevoios al con cre tului: am \nfiin]at firma, 
am g`sit spa]iul comercial, am fost la cel mai 
mare târg de produse ecologice din Europa [i 
am intrat nefezandate \n râ[ni]a mecanismului 
birocratic [i hirtografic pe care o presupune orice  
\n tre prindere privat` \n România. Dup` opt luni 
de comer] alimentar live, lucrurile sunt departe 
de a fi line [i armonioase: volumul de munc` 
este imens iar micile probleme [i frecu[uri,   
par câteodat` nesfâr[ite. Totu[i, pe ansamblu, 
lucrurile merg bini[or, avem o mân` de fani 
declara]i ceea ce ne motiveaz` s` ne perfect`m 
[i s` cre[tem“, poveste[te mândr`, Bogdana. 
|n afar` de prosperitatea [i extinderea „oii“ pe 
mapamond, Ileana i[i propune s` scrie \n fiecare 
an m`car un scenariu de lung metraj care s` 
devin` film iar Bogdana s` fac` consultan]` 
adev`rat` de marketing [i pentru al]ii nu numai 
pentru brandul Pukka Food.

«Avem o mân` de 
fani declara]i, ceea ce 

ne motiveaz` s` cre[tem»

Pentru copilul t`u
La «Pukka Food» g`se[ti produse care vor 

ajuta la cre[terea s`n`toas` a micu]ului 

Cum am\ndou` avem copii, produsele pentru ei ne 
preocup` destul de mult. Le test`m [i aprob`m \n 
colaborare cu copiii no[tri. Avem produse pentru 
bebelu[i, \ncepând de la 4 luni – o gam` larg` de 
piureuri cu fructe, cereale, bombonele, iaurturi, 
sucuri. Sucurile la cutie sunt nem]e[ti, le impor- 
t`m direct [i con]in fructe si legume ecologice.


