Aarhusiansk kaffebar går til kamp mod engangskopper
med nyt initiativ
Kaffebaren Street Coffee lancerer tirsdag d. 25. maj Street Swap - et helt nyt koncept
med bæredygtige kaffekopper. Kopperne er lavet af 100% genanvendelig plastik og
skal være et bidrag til at reducere forbruget af engangsemballage.
Mange nyder kaffe på farten, men to go-kulturen har en kedelig pris for miljøet. For
selvom engangskopper produceres i anstændige materialer, har de, som navnet
afslører, en åbenlys svaghed. De bruges kun én gang.
Bytte bytte-kaffekop
Den kultur vil Street Coffee gerne gøre op med. Kunder, der køber en Street Swap-kop,
kan være med til at spare miljøet for engangsemballage. Når der bestilles kaffe eller
andre drikke fra kortet, afleverer kunden sin kop, hvorefter Street Coffee langer den
bestilte drik over disken i en ny Street Swap-kop - lige til at tage med ud ad døren. De
genanvendelige kopper kommer på den måde i kontinuerlig rotation mellem kunde og
kaffebar.
Street Coffee-indehaver Michael Bønnelykke ser frem til at kunne minimere antallet af
engangskopper i kaffebarerne:
- Jeg er sindsygt glad for, at vi kan lancere dette koncept. Det er sjældent klimavenligt
at smide noget ud, og engangskopper er ingen undtagelse. Jeg tror på, at vi med
Street Swap kan bidrage til at vise vejen og sænke forbruget af engangsemballage i
branchen. Denne genanvendelige kaffekop har et lavt klimaaftryk sammenlignet med
engangsemballage og består derudover af udskiftelige dele. Det betyder, at vi rent
faktisk kan reparere koppen frem for at smide den ud, hvis uheldet skulle være ude,
siger Michael Bønnelykke.
Med Street Swap sigter Street Coffee efter at reducere sit forbrug af engangskopper
med minimum 25% det næste år. Det vil give en besparelse på ca. 1416 kg CO2, hvilket
svarer til de miljømæssige fordele ved 800 træer, der vokser og optager CO2 i perioden.
Initiativ til efterlevelse
Hos by-eventen Greenlight Aarhus, der sætter fokus på bæredygtige projekter i og
omkring Aarhus, glæder de sig over Street Coffees initiativ:
- Greenlight handler om, hvordan vi sammen kan inspirere og uddanne hinanden i
bæredygtige løsninger. At en kaffebar som Street Coffee kommer på banen med et
håndgribeligt, grønt initiativ, er med til at vise andre virksomheder, hvordan konkrete
tiltag kan rykke den bæredygtige overligger. Det er lige i vores ånd, siger Jane Clausen
fra Greenlight Aarhus.
Jane Clausen opfordrer til, at virksomheder, der har bæredygtige initiativer og idéer,
opretter sig som “omstiller” på Greenlight HUB på organisationens hjemmeside.

Introtilbud: Få en kaffe med i koppen
Resten af 2021 giver Street Coffee en valgfri kaffe uden beregning ved køb af en af de
nye Street Swap-kopper. Frem til 1. august får kunder desuden hver sjette kop kaffe
gratis, når de bruger den genanvendelige kop.
En Street Swap-kop kan købes på Street Coffee-kaffebarerne i Aarhus og koster 95
kroner.
Street Coffee driver fire kaffebarer i Aarhus og er i 2020 blevet kåret som “Byens
Bedste Kaffe” af Århus Stiftstidende.
Street Swap-kopperne produceres af firmaet KeepCup, der kæmper for en verden uden
engangskopper.
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