Grønt certifikat til Cafe Grønnegade
Cafe Grønnegade i Horsens startede i sommeren 2017 med sortering af
madaffaldet. Det har betydet at cafeen kan føje endnu et certifikat til rækken af bæredygtige og socialt ansvarlige initiativer.
Da Cafe Grønnegade, i starten af december
2016, slog dørene op til byens “grønneste”
cafe, var det med en klar mission om at være
bevidst om det samfund, cafeen er en del
af. Det har igennem det seneste år bl andet
resulteret i donationer til Kirkens Korshær,
juleaften for socialt udsatte og nu også sortering af affaldet til gavn for miljøet.
“Vi valgte i sommer at indgå et samarbejde
med Marius Pedersen, som tilbyder et super
fedt madaffalds koncept, hvor madaffaldet
bliver omdannet til grøn energi og gødning
til nye fødevarer. Det passer jo perfekt ind i
vores mission om at være byens “grønneste”
cafe,” siger indehaver af Cafe Grønnegade,
Tamer Kaya.
Cafeen har nu været i gang med sorteringen
af madaffaldet igennem flere måneder, hvilket også krævede lidt ændringer i cafeens
baglokale.
“Før i tiden smed vi alt affaldet ud i samme
skraldespand. Nu har vi fået en lille beholder hvor vi sorterer det organiske affald fra
og derefter tømmer den i vores biobeholder,
som står ude i gården. Det krævede lige lidt
tilvænning for vores tjenere og opvaskere at
få sorteret, men når de alligevel går ud med
tallerknerne, er det jo lige så nemt lige at
gøre,” siger Tamer Kaya.
Positivt overraskede over samarbejdet
Cafeens samarbejde med Marius Pedersen
startede tilfældigt, da en sælger var på cafeen, og tilfældigt kom til at snakke med personalet om konceptet. Siden da er ejeren af
Cafe Grønnegade, Tamer Kaya, kun blevet
positivt overrasket over konceptet med madaffald.
“Vi har egentlig aldrig set madaffald som en
værdifuld ressource, det var jo bare affald
som alt andet. Men efter vi har fået vores
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certifikat fra Marius Pedersen, har vores kunder faktisk også bemærket og kommenteret
vores grønne tiltag, hvilket jo bare er super
dejligt.”
Et af fokusområderne i Miljøministeriets
Ressourcestrategi 13-18 er øget indsamling
og genanvendelse af organisk affald til bioforgasning, hvilket Cafe Grønnegade i samarbejde med Marius Pedersen nu er med til.
I dag indsamles ca. 17%, og det forventes
at der i de kommende år kan indsamles ca.
60%.
“Vi håber da at flere kommer med på sorteringen, så vi alle er fælles om at sikre
fremtiden. Samtidig kan jeg også kun varmt
anbefale Marius Pedersen. De vasker endda
vores biospand helt uden beregning, så den
ikke kommer til at lugte,” slutter Tamer Kaya.
Vil du støtte Cafe Grønnegades arbejde
indenfor grøn energi, kan cafeen besøges på
Grønnegade 11 i Horsens.

