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KAFFE TIL 
FREMTIDEN



Ingen kaffe i fremtiden?

EFTERSPØRGSEL 
øges med +2,5%/

år

UDBUDET mindskes
• gamle kaffetræer
• klimaforandringer
• lavt kendskabsnivau

FOR LAV
AFKAST+ =

Udbuddet må stige:
• For at imødekomme efterspørgseln

dyrkes bæredygtigt, både for miljøet 
og de mennesker, der arbejder med 
kaffe.

Men hvem vil dyrke kaffe?
• Lav afkast = Lav indkomst
• Unge kaffebønder tiltrækkes af, at 

dyrke andre afgrøder.
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Vi tar' kaffens fremtid med største alvor!

Nestlé samarbejder med over en million kaffeavlere overalt i verden for at sikre, at vi kan fortsætte med 
at konsumere vores foretrukne kaffe med fortsat høj kvalitet.

Alle Nestlé-kaffebæredygtighedsinitiativer blev samlet i 2010 under NESCAFÉ-planen. Et globalt initiativ, 
der samler ANSVARLIG KULTUR, ANSVARLIG PRODUKTION og ANSVARLIG FORBRUG under én paraply.

Indtil videre har NESCAFÉ investeret mere i fremtiden for kaffe end noget andet kaffemærke, og vi har 
gjort det længere end nogen anden. Vores mission er at udvikle nye og ansvarlige måder at dyrke kaffe 
på, både for dem, der elsker at drikke kaffe, og dem, der lever af at dyrke den.



Bæredygtig produktion

Vi beskytter det lokale miljø i Helsingborg ved at 
stræbe efter et risteri, der er fuldstændigt co2 fri.

Al elektricitet hos Zoégas kommer fra vindkraft.

Pergamentmembranen omkring kaffebønnen presses 
til piller og bliver brugt til opvarmning i 
omkringliggende gårde. 

Plastfilmen omkring kaffens transportemballage er 
erstattet med en tyndere plast bestående af 51% 
genanvendt plast.
Dette har ført til, at risteriet har reduceret sit co2 
udslip med 33000 kg på tre år!

For at sikre kaffe i fremtiden er vi nødt til at ændre, hvordan vi ser på kaffe og dets vej fra afgrøderne til vores kaffekop. Zoégas 
bæredygtighedsinitiativer griber derfor mere ud og omfavner alle aspekter af bæredygtighed - miljø, økonomisk og socialt. Vi ser det som en 
løbende forandringsproces, hvor alle bestræbelser, store og små, er vigtige for at imødegå klimaudfordringerne, sikre producenternes levebrød og 
sikre fremtiden for kaffe. Det er i selve forandringen, at vores bæredygtighedsarbejde henter dets styrke og retning!

Certificering er god, men ikke nok. 70% af kaffeavlerne 
har små afgrøder og små muligheder for certificering.
Kun 3,6% af al kaffe, der er dyrket i verden, dyrkes 
økologisk. For at sikre tilgængeligheden af bæredygtigt 
dyrket kaffe i fremtiden er der behov for mere end 
certificeringer.

Alt ZOÉGAS-kaffe er verificeret af 4C.
4C er en platform, der samler spillere i kaffesektoren til 
fælles at tackle bæredygtighedsspørgsmål og sikre 
langsigtet bæredygtig kaffeproduktion gennem 
verifikationer. 4C er ikke en etiket, mere en garanti for 
ordentlig dyrket kaffe.

Certificering & verifikation
Alt ZOÉGAS-kaffe er certificeret.
Vi samarbejder med RFA, Fairtrade, KRAV, økologisk. 
Det er vigtigt for os, at kaffen dyrkes på en miljøvenlig 
måde, og at kaffeavlerne får betalt for deres arbejde

ZOÉGAS 
Coffee by women

Kvalitetskaffe risikerer at blive en mangel i fremtiden, hvis 
vi ikke handler nu på grund af. klimaændringer, gamle 
kaffetræer, voksende befolkning og lav rentabilitet.

Uddannelse giver mulighed for at forsørge sig selv/ 
påvirke deres fremtid som kaffebønner.

Ved at inkludere flere kvinder vil det ikke kun have en 
positiv effekt på kaffedyrkning, men også i familien og i 
samfundet, hvor kvinderne bor

Kvalitetskaffe dyrkes hovedsageligt af små 
familiebedrifter, der normalt ikke har økonomiske 
muligheder for certificering.



Nestlé vil ha' så mange som muligt!

NESCAFÉ plan
ZOÉGAS Coffee by women
Nestlé Cocoa plan

Nestlé fokuserer på de små kaffebønder, og de kan 
frit sælge kaffen til den, der betaler mest. 
Bæredygtig kaffedyrkning er mere produktiv = giver 
mere kaffe pr. træ. Der kræves ingen investering fra 
landmændene, og der er ingen krav om, at de skal 
sælge til Nestlé.

Certificering
I dag har kun ca. 30% af kaffebønderne 
økonomiske muligheder for at deltage i 
certificeringsprogrammer.

Verificering
85% af kaffebønderne har små afgrøder 
(<1 hektar = af landmændene), Der 
kræves ingen investering  for at deltage i 
et verifikationsprogram



LCA 
Livscyklysanalyse

• Kaffe for fremtiden
• Bidrager til stolte avlere
• Stor holdbæarhed
• Lokal påvirkning langs 

hele værdikæden
• Bæredygtighed i en 

helhed

ZOÉGAS støtter kvindelige 
producenter til at sikre fremtiden 
for kaffe
• Vi har uddannet 10% af 

Kenyas kaffebønder 50.000 
ud af i alt 500.000

• 30% er kvinder!

• Coffee By Women-initiativ i Kenya 
(siden 2011) og Rwanda (siden 
2015)

CO2 optimerer din kaffe-
løsning med vores unikke 
livscyklusværktøj

• For mest mulig klimavenlig 
kaffe

• CO2-forbrug kan reduceres 
med op til 40%

Certificerede
produkter

Vi tilbyder et komplet 
sortiment af certificerede 

produkter til både 
kaffemaskiner, bryganlæg og 

espressomaskiner

ZOÉGAS 
Coffee by women

OVERSIGT FOR NP FOR AT 
VISE HVAD VI TILBYDER! 

UDVID TIL 
#CHANINGCOFFEE

Ansvar fra bønne til kop



Hvad står certificeringerne for?
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EU-certificering
(EU-blad)

Økologisk vokset
Bruger ikke pesticider.
EF-forordninger - der 
regulerer økologisk 

produktion i 
medlemslandene.

Mindst 95 procent af 
produktets ingredienser 

er organiske.

Fairtrade

Bekæmpelse af fattigdom 
og styrkelse af folks 
indflydelse og magt.

Internationale kriterier for 
økonomisk, social og 

miljømæssig 
bæredygtig udvikling.

Eksempler: 
Overtidsbetaling, 

forældreorlov, 
fagforpligtelse osv. 

Rainforest Alliance 
Certified™

Tre fokusområder: 
miljøbeskyttelse, social 

retfærdighed og 
økonomisk 

levedygtighed
Bevaret biodiversitet. 

Forbedrede levebrød og 
levevilkår for mennesker.

Beskyttelse af 
naturressourcer. 

Systemer til effektiv 
planlægning og 

forvaltning af afgrøder.

KRAV 

Økologisk dyrket
Dækker hele 

fødevarekæden i 
modsætning til EU-regler

KRAV-økologisk mad 
dyrkes på en måde, der 
er god for miljøet uden 
kemiske pesticider eller 

kunstgødning.
I Sverige er det mere 

kendt, 98%, end det EU-
blad, som 70% kender.

Utz

Dyrket miljømæssigt 
bæredygtigt med rimelige 

betingelser. 
Sporingssystem for 
landbrugsprodukter.
Vil gå sammen med 
Rainforest Alliance i 

januar 2018. 
Organisationen kaldes 

Rainforest Alliance.
Utz-certificering fortsætter 
indtil mindst 2019, når et 
nyt certificeringsprogram 

præsenteres.

https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_sv, livsmedelsverket, krav.se , fairtrade.se , utz.org , rainforest-alliance.org

Økologiske mærker



Hvorfor vælger Zoégas rainforest alliance?
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Vi ser på bæredygtighed på en lignende måde!
Både ZOÉGAS og Rainforest Alliance ser certificering som en vigtig del af arbejdet for bæredygtig og 

produktiv kaffedyrkning. Men parallelt må vi støtte både avlere, der ikke opfylder kravene for 
certificeringen og avlere de udvikles i områder uden for certificeringskrav. 

Alt dette for at øge udbuddet af bæredygtigt dyrket kaffe i fremtiden

BEVAR MILJØET :
Bevar Økosystemet og verdens skove. 

LANGSIKTIG BÆREDYGTIG TIL KAFFEAVLERE
Styrke den økonomiske situation hos kaffeavlere, blandt andet ved at uddanne kaffeavlere i forbedrede 

dyrkningsmetoder, hvilket giver større afgrøder af højere kvalitet.

Forbedre de SOCIALE FORHOLD OG RETTIGHEDER: 

Styrke de sociale forhold eksempelvis ved at sikre arbejderne og deres familier's rettigheder. 

SÅ MÅNGE SOM MULIGT - FLERE KVINDER OG UNGE MENNESKER:
Sikkert og retfærdigt arbejdsmiljø. Kvinder og mænd skal have ret til uddannelse og modtage ens kompensation for lige 

arbejde. 

BÆREDYGTIGE
AVLERE
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COFFEE
- BY-

WOMEN

VI STYRKER KVINDELIGE AFVLERE FOR AT SIKRE 
KAFFENS FREMTID 



30% 
KVINDER

50 000
UDANNEDE

Kvindeligt iværksætteri har vist sig at være et vindende koncept, da 

kvinder ofte og med glæde samarbejder, udveksler viden og ser 

fordelene ved at geninvestere langsigtet i deres kultiveringer. Ofte 

starter kvinder også sidevirksomheder for at opdele deres indkomst 

mellem høsttider. Disse projekter er også noget, som CBW 

understøtter.

ZOÉGAS's bæredygtighedsinitiativ i Østafrika, COFFEE BY WOMEN har siden 2011 skabt bedre 

forsyningsmuligheder for kaffeavlere og bedre viden om, hvordan kaffe kan dyrkes bæredygtigt. Målet 

er, at mindst 30 procent af kaffebønderne, der er trænet i vores egne bæredygtighedsprojekter, skal 

være kvinder.



Coffee By Women i Rwanda siden 2015

Julekaffen i 2017 var et resultat af vores bæredygtighedsprojekter i 
Rwanda med fokus på kvindeligt iværksætteri, øget levebrød og 
bæredygtig dyrkning for fremtiden..

Mellem høsten flettede kvinderne 
smukke kurve, som derefter solgtes til 
forbrugere i Sverige. Pengene var nok 
til geder, symaskiner, handsker og 
andre ting til at gøre deres hverdag 
lettere. Et initiativ, der virkelig gjorde 
en forskel!

Coffee By Women i Kenya siden 2011

I perioden 2011-2014 blev 6636 landmænd uddannet,
hvoraf 28% var kvinder i Coffee By Women-projektet. Projektet er 
fortsat i dag 50.000 landmænd er blevet uddannet i bæredygtig og 
produktiv dyrkning, hvoraf 30% er kvinder.

Siden 2015 har vi købt vores 
kaffe fra Coffee By Women-
projektet i Kenya, og 
julekaffen 2015 var et resultat 
af dette.



VÆR MED TIL AT SKABE EN 
LYSERE FREMTID

For os hos Zoégas handler bæredygtighed om hele kaffekæden, 
der inkluderer miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed 

- fra avlernes forhold og arbejde til produktion i Helsingborg.

Ressourcemangel af forskellig art er udbredt i de 
kaffeproducerende lande. Belysning og elektricitet er konkrete 

mangler.
Takket være vores partnere kan vi forsyne familier i Rwanda med 

sollys, der virkelig gør en forskel!

• Efter den tidlige solnedgang bliver det lyserød. Lampen giver 
indendørs belysning, og levestandarden hæves markant for 
familier.

• Børn kan lege og lave hjemmearbejde indendørs efter 
solnedgang.

• Mobiltelefoner kan genoplades hjemme i stedet for at gå 
lange afstande til landsbyer, hvor de skal betale for 
opladning.

Lad os fortælle dig mere om, hvordan du kan blive involveret og bidrage!


