DE REIS NAAR...
‘CREATE A BETTER FUTURE TOGETHER’

WERKEN NAAR 100% VERANTWOORD
VERKREGEN KOFFIE & THEE IN 2025

SINDS 2015 80 MILJOEN DOLLAR
GEÏNVESTEERD IN DUURZAME
KOFFIE EN THEE

DUURZAAMHEID
VAN HET LAND

Duurzame koffie en thee begint bij de teelt

We kopen gecertificeerde koffie
en thee in met internationale
standaarden als Rainforest
Alliance en Fairtrade.

Bij JDE Professional zetten we
koffiedik om tot stoom en
voorzien hiermee bijna onze hele
fabriek in Joure van warmte.

Bij de productie werken we
aan vermindering van onze
impact op het milieu.

PARTNERSCHAPPEN

Afvalwater wordt
door bacteriën
afgebroken en
omgezet in biogas
om onze stoomketels
te verwarmen.

Wij ondersteunen 40
projecten in 19 landen met
ons Common Grounds
programma

SAMEN WERKEN WE AAN EEN
DUURZAME TOEKOMST.
DAT SMAAKT NAAR MEER.

REFURBISHED MACHINES

ECO

ZZZ

100%

KOFFIE

GECERTIFICEERDE
THEE SINDS 2021

CIRCULAIR
ENERGIE

ONZE KOFFIE EN THEE
BRENGT MENSEN SAMEN

KOFFIEDIK

VITALITEIT

We bieden refurbished en
energiezuinige koffieautomaten
aan die bijna allemaal over een
ecomodus beschikken

We laten je verantwoord
genieten met ons ruime
assortiment aan duurzame en
gecertificeerde producten

DROGEN

33%

van het
verpakkingsgewicht
wat wordt gebruikt bij
het produceren van
verpakkingen, is
gerecycled materiaal.

CARISTA
PROGRAMMA

Met het Carista programma
helpen we vrijwilligers het
dagelijkse koffie- en
theemoment in de ouderenzorg
waardevoller te maken.

BARISTA TRAININGEN

BURENDAG
in 2021 hebben meer dan
5000 buurten meegedaan.
Jaarlijks brengt burendag
meer dan 1 miljoen mensen
samen.

87%

Koffiedik en Beker
Recycle Service

waar koffiedik en/of bekers
apart worden ingezameld,
opgehaald en hoogwaardig
worden verwerkt.

wij bieden herbruikbare bekers
aan welke tot wel 4x kunnen
worden hergebruikt

Onze logistiek delen we zo
energie-efficiënt mogelijk in

VAN ONS TOTALE
VERPAKKINGSGEWICHT
IS AL RECYCLEBAAR EN/OF
COMPOSTEERBAAR

100%

RECYCLEBARE
EN/OF COMPOSTEERBARE
VERPAKKINGEN IN 2025

Bij het verpakken denken
we in milieubewuste
oplossingen, zoals het
verminderen van de
verpakkingen en het gebruik
van gerecycled materiaal.

