Ecom

Riktigt gott kaffe med gott samvete

www.jobmeal.se

Nu är det bråttom
Den snabba avverkningen av regnskogen är en av
vår tids största globala miljökatastrofer. Motsvarande
halva Sveriges skogsbestånd försvinner varje år, och
om 50 år är kanske hela regnskogen borta. För bara
80 år sedan täckte tropikskogarna 14% av jordens
yta, och nu finns skogarna bara på cirka 6% av jordytan. Vi måste göra något nu – innan all regnskog
har försvunnit för gott. (Källa: Miljömagasinet).
Ett annat stort problem är CO2-utsläppen som har
ökat med hela 3,6 procent per år under senare år. Så
här kan det naturligtvis inte fortsätta, utan vi måste
hjälpas åt på alla sätt vi kan för att minska utsläppen.
(Källa: Nature Geoscience).
Vi erbjuder dig ett koncept som förutom gott kaffe
även ger ditt företag ett ökat miljöåtagande och en
bra miljöprofil.
Det här gör JOBmeal
Vi som många andra bryr oss om vår miljö. Var och
en måste agera utefter sin egen förmåga och vilja. Vi
på JOBmeal både kan och vill göra goda insatser för
att minska vår påverkan på miljön. Vårt miljökoncept
heter Ecom.
Vi kan hjälpas åt att värna om miljön
Teckna ett Ecom-avtal idag så bidrar du till en minskad
miljöpåverkan både genom minskade CO2-utsläpp
och lägre energiförbrukning.

Detta är Ecom
• Vi investerar i en energisnål automat helt
anpassad efter ditt företags behov. Du väljer
om du vill ha hela bönor eller malt kaffe.
• En automat från Spengler kan halvera strömförbrukningen jämfört med motsvarande 		
automater. Våra säljare berättar gärna mer
om hur mycket du kan spara på den lägre 		
energiförbrukningen.
• Du förbinder dig att endast använda dig av
certifierade automatprodukter när så är möjligt.
• Miljöpremie, första påfyllningen av ingredienser
är kostnadsfri.
• Leverans sker med moderna bilar som använder
miljödiesel, gas eller etanol. Detta, tillsammans
med förare som är utbildade i eco-driving, bidrar
till lägre CO2-utsläpp.
• Vi har fastställda serviceturer för hygienservice
och leverans av varor.
• Leveranser och månadsservice sker vid samma
tillfälle, vilket ger mindre miljöpåverkan och 		
därigenom lägre CO2-utsläpp.
• Hygienisk och teknisk förebyggande service
ingår i konceptet utan extra kostnad.
Ecom ger
• Bättre sociala förhållande för kaffeodlarna,
plantagearbetarna och deras familjer.
• Miljövänligare odlingar eftersom du köper
certifierade produkter.
• Lägre CO2-utsläpp.
• En bättre återväxt i utsatta områden.
• I förlängningen en bättre miljö för människor,
djur och växtlighet.

vi planterar träd
JOBmeal är ett vänföretag till Världsnaturfonden WWF (wwf.se) och har
nyligen skänkt motsvarande 1000 träd till återplantering i utvalda områden.

Spengler

Energismarta automater

Tack vare en unik uppvärmningsfunktion förbrukar
en automat från Spengler väsentligt mindre ström,
och vi är med rätta stolta över den intelligenta
och automatiska el-sparfunktionen. Efter en veckas
registrering, ger automaten dig en rejäl energi- och
miljövinst. Som bonus sänker den även elkostnaden
för ditt företag.
Spengler har utvecklat ett eget bryggsystem som
gör att det går åt cirka 15% mindre kaffe per
bryggning jämfört med andra kaffeautomater. Det
ger en påvisbar miljövinst samtidigt som du får en
mer kostnadseffektiv automat. Sist men inte minst,
automaten är återvinningsbar till hela 98%.

Du kan välja mellan kaffe, kaffe med socker/grädde,
choklad, cacao creme, wiener melange, chocoffee,
cappuccino, latte och espresso. Du kan även få
färsktbryggt te eller tevatten och välja funktioner som
kannbryggning, variabel koppstorlek samt variabel
styrka på kaffe, socker och mjölkmängd. Spengler har
ett mycket brett urval av automater i olika utföranden,
alla lika energisnåla.
Ett specialdesignat underskåp finns som tillbehör.
Automaten är förberedd för olika betalsystem, och du
väljer dryck med hjälp av smidiga touchknappar.

Vad betyder de
olika certifieringarna?
Krav
I Sverige är det miljömärket för ekologisk mat. KRAV-märkningen står för bra miljö,
god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. Ekologisk matproduktion innebär att
producera livsmedel med så stor hänsyn som möjligt till djur och miljö. (www.krav.se).
Rättvisemärkt/Fair Trade
Det är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. Rättvisemärkt
är en oberoende produktmärkning och ska bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. (www.rattvisemarkt.se).
Rainforest Alliance
De verkar för en långsiktig och hållbar utveckling när det gäller miljö och handel, och
inte minst regnskogens bevarande. Råvaran ska vara producerad under socialt
acceptabla och miljövänliga former. (www.rainforest-alliance.org).
Utz Certified
Kaffet produceras miljömässigt på ett så ansvarfullt sätt som möjligt. Odlarna odlar
sitt kaffe professionellt och med omtanke om de lokala samhällena och miljön. Kaffet
kan dessutom spåras tillbaka till de enskilda odlarna. (www.utzcertified.org).
Europeiska Unionen
Detta märke ska användas på alla ekologiska produkter inom EU från juli 2010.
(www.europa.eu).

