Red verden – en kaffekop ad gangen
Gå med i vores samarbejde om at indsamle og
genanvende kaffegrums i Erhvervsbyen og lad os
sammen gøre en forskel for miljøet
I Gladsaxe Erhvervsby har vi indgået et partnerskab med den lokale virksomhed Kaffe Bueno, som er del af Alfa
Lavals Innovation House. Kaffe Bueno tilbyder gratis indsamling og genanvendelse af vores kaffegrums - både
økologisk og ikke økologisk - så vi kan hjælpe hinanden med at gøre en forskel for miljøet.
Vi danskere drak over 50 millioner kg kaffe sidste år. Når vi brygger en kop kaffe, bruger vi faktisk mindre end 1%
af de næringsstoffer, kaffen indeholder. 99% af næringsstofferne bliver tilbage i det kaffegrums, som vi smider
ud og som udleder tonsvis af metangasser hvert år - en gas, som er 30 gange mere skadeligt for vores planet end
CO2. Det har Kaffe Bueno fundet en innovation løsning på, hvor vi ved at genbruge kaffegrumset kan reducere
340 m3 metangas pr. tons kaffegrums.
Kaffe Bueno udvinder olie af kaffegrumset, som kan bruges til kosmetik og fødevarer. Kaffeolie indeholder nogle
særlige ingredienser og næringsstoffer, som kan reducere aldringstegn, virke solbeskyttende og virker helende.
Og så har Kaffe Bueno udviklet verdens første glutenfri kaffemel, som har et højt indhold af fibre og proteiner og
som kan bruges i kantinen.
Indsamlingen sker som udgangspunkt hos større virksomheder, men vi kan etablere samarbejder, så I som mindre
virksomhed også kan genbruge jeres kaffegrums. Kaffe Bueno har udviklet et opbevaringssystem i form af en
affaldsspand, som forhindrer at der udvikles mug og gør det let at opsamle og transportere kaffegrumset. De
opsamler kun 100% arabica kaffe. Den meste kaffe, som drikkes i Danmark, er arabica kaffe.
Hvad får vi som virksomheder ud af det?
•
•
•
•

Med en enkel indsats kan vi sammen gøre en forskel for miljøet
Vi får færre omkostninger til affaldshåndtering
Virksomheden får en årlig miljøpåvirkningsrapport
Virksomheden har mulighed for at få lavet produkter af kaffegrumset som fx shampoo, håndsæbe,
kaffemel, cremer mv.

Hvordan kommer I i gang?
I kontakter Alejandro Franco på 71 45 97 42 eller alejandro@kaffebueno.com. Derefter kan I indgå en aftale. Den
indebærer bl.a., at I får udleveret gratis indsamlingsspande og en aftale om, hvornår det bliver afhentet. Samtidig
har I mulighed for at bestille produkter lavet af jeres kaffegrums.
Bag Kaffe Bueno står de tre colombianske iværksættere Alejandro, Camilo og Juan. De kom til Danmark i 2016,
vandt innovationskonkurrencen i 2017 og siden er det kun gået frem for virksomheden, der bl.a. har vundet Nordic
Startup Awards, People’s Choice Awards og Dansk Erhvervs 360 graders pris.

