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CHAYA MILJØPOLITIK 2021
Denne miljøpolitik danner rammen om de fokusområder, som skal gøre det muligt at nå Chayas vision
som førende bæredygtige tehandel i Danmark, og som dermed skal indarbejdes i strategier,
handlingsplaner og den daglige drift. Miljøpolitikken kan ses som en samling principper for
virksomhedens miljøarbejde.
o Det tilstræbes, at Chayas tehus og produkter lever op til de højeste miljømæssige krav sat af
branchen, og der sigtes mod at leve op til de miljømæssige certificeringer, som er mest relevante.
o Det er Chayas målsætning, at vores kunder oplever os som en bæredygtig virksomhed, der går
forrest i miljøarbejdet inden for vores branche.
o Hensyn til miljøet tilgodeses i såvel vores adfærd som i vores ydelser. Vi har fokus på vores
miljøpåvirkning både internt og eksternt.
o Som minimum forpligter vi os til at overholde alle relevante lovgivninger og myndighedskrav på
miljø- og arbejdsområdet.
o Vi forpligter os derudover til løbende miljøforbedringer og en reduktion af vores miljøbelastning i
henhold til vores fastsatte miljømål, som revideres årligt.
o Chaya er tilslutningsvirksomhed til UN Global Compact og indsender årligt en Communication on
Progress-rapport i den forbindelse.

MILJØRESULTATER 2020
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vi har opnået et større sortiment af økologiske løsvægts-teer.
Vi har opnået et større udvalg af økologiske teer i bionedbrydelige pyramideposer.
Vi har opnået et større sortiment af produkter fra små lokale forhandlere.
Vi har fået ny producent af vores syltetøjsserie som samtidig er blevet 100% økologisk.
Vi har fået produceret en cradle to cradle ‘’kuffert’’ til indpakning, der er let at genbruge.
Vi har udskiftet vores cellofanposer til en bionedbrydelig variant.
Vi har udskiftet vores sorte teposer til en variant uden aluminium.
Vi vedlægger i vores terør en rondel med information om, hvordan man sorterer dem.
Vi har sørget for bedre muligheder for at affaldssorterer tæt på vores adresser.
Vi har forenklet vores menu i Tehuset for at mindske mængden af madspild.

o

Vi har stadigvæk elite-smileys i vores butikker, lager og Tehus.

MILJØMÅL – ØKOLOGI
2020 resultater:
•
•

Vi har i 2020 erstattet flere teer i vores sortiment med økologiske varianter.
Ligeledes har vi udvalgt flere af vores økologiske teer til også at sælges I bionedbrydelige
pyramideposer.

•

I 2020 er 30% af vores tesortiment bestående af økologiske teer.

2021 målsætning:
•
•

Vi ønsker at øge vores andel af økologiske teer yderligere.
Vi ønsker at flere af vores teer i pyramideposer er økologiske varianter.

MILJØMÅL – LOKALE LEVERANDØRER
2020 resultater:
• Vi har I 2020 indkøbt produkter til vores butikker fra små lokale leverandører som fx
Bagsværd Lakrids, Kolsvart og Hattesen.
• Vores produktion af syltetøj er blevet flyttet fra Belgien til et lille sted i Sydsverige, hvor alle
ingredienser er 100% økologiske.
• Vi har samarbejdet med et lokalt bageri, der bager til vores butikker og især vores Tehus,
hvilket betyder mindre indkøb af tilsvarende produkter fra leverandører i udlandet.
2021 målsætning:
• Vi ønsker at udvide vores sortiment af lokale produkter yderligere.
• Vi ønsker at flytte nuværende indkøb i udlandet til lokale leverandører hvis muligt.

MILJØMÅL – BÆREDYGTIG EMBALLAGE
2020 resultater:
• Vi har i 2020 erstattet vores cellofanposer til en bionedbrydelig variant.
• Vi har erstattet vores poser til løsvægts-te til en variant uden aluminium.
• Vi har fået produceret en genanvenlig ‘’kuffert’’ til gaveindpakning. Den kan delvist erstatte
gavepapir og poser.
• Vi har fortsat produceret alt vores marketingmateriale i Cradle to Cradle.
2021 målsætning:
• Vi erstatter løbende nuværende emballage til mere bæredygtige varianter, hvis muligheden
fremlægger.
• Vi fortsætter med at finde flere bæredygtige og genanvenlige måder at gaveindpakke.
• Vi ønsker at finde en total erstatning til vores bærepose i plast.

MILJØMÅL – AFFALDSSORTERING
2020 resultater:
• Vi har i 2020 sørget for flere containere til at kunne affaldssortere (pap, glas, plast, småt
brændbart).
• Containerne er opsat tæt på arbejdspladsen, så det ikke kræver kørsel med skraldet for at
kunne sortere det.
• Vi har til vores terør fået produceret en rondel med information om, hvordan den bedst
affaldssortes, så vi på den måde kan hjælpe vores kunder med at sorterer korrekt.
2021 målsætning:
• Vi ønsker at kunne informere vores kunder endnu bedre om, hvordan de sorterer de varer,
som de køber hos os.
• Vi ønsker at fortsætte affaldssorteringen og evt. indføre flere spande/containere for at kunne
opdele affaldet endnu bedre, hvis behovet opstår.

MILJØMÅL – GRØNNE OG TAKTSIKE VALG
2020 resultater:
• Vi har i 2020 valgt at begrænse udvalget på vores menu i Tehuset for at mindske mængden af
madspild.
• Vi har desuden tilføjet flere vegetariske og veganske retter på menuen og derved også
mindsket mængden af kød.
• Vi giver fortsat doggy-bags med til vores kunder for at smide mindst mulig mad ud.
• Alt to-go emballage er i bionedbrydeligt materiale.
• Ved at kræve beslutning om valg af menu ved bordbestilling, har vi kunne tilpasse vores
indkøb bedre.
2021 målsætning:
• Vi vil på Tehusets menu 2021 tilføje flere grønne alternativer.
• Vi vil fortsætte med at være taktiske, når det kommer til menu og indkøb i Tehuset, så vi
køber korrekt ind og kan genbruge ingredienserne bedst muligt.

MILJØMÅL – KOMMUNIKATION
2020 resultater:
• Vi har i 2020 informeret vores kunder om vores nye og bæredygtige tiltag i vores butikker og
via. digitale kanaler.
• Vi har deltaget i netværksgruppen ‘’Groconsult’’, der har fokus på bæredygtighed i
fødevarebranchen.
• Vi kommunikerer i dag med samarbejdspartnere, gamle som nye, og forsøger og ønsker at
fremstå som en foregangsvirksomhed i branchen mht. miljø og ansvarstagen. Derudover
kommunikerer vi vores tiltag ifm. den årlige rapport til UN Global Compact.
2021 målsætning:
• Vi ønsker at give endnu mere information om vores miljøpolitik, både til vores kunder,
leverandører og medarbejdere.
• Vi ønsker at opsøge flere netværksgrupper og lignende inspirationsrum for bæredygtige
virksomheder.

MILJØMÅL 2021 - OPSUMMERING
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi ønsker at øge vores andel af økologiske teer yderligere.
Vi ønsker at flere af vores teer i pyramideposer er økologiske varianter.
Vi ønsker at udvide vores sortiment af lokale produkter yderligere.
Vi ønsker at flytte nuværende indkøb i udlandet til lokale leverandører hvis muligt.
Vi erstatter løbende nuværende emballage til mere bæredygtige varianter, hvis muligheden fremlægger.
Vi fortsætter med at finde flere bæredygtige og genanvendelige måder at gaveindpakke.
Vi ønsker at finde en total erstatning til vores bærepose i plast.
Vi ønsker at kunne informere vores kunder endnu bedre om, hvordan de sorterer de varer, som de køber
hos os.
Vi ønsker at fortsætte affaldssorteringen og evt. indføre flere spande/containere for at kunne opdele
affaldet endnu bedre, hvis behovet opstår.
Vi vil på Tehusets menu 2021 tilføje flere grønne alternativer.
Vi vil fortsætte med at være taktiske, når det kommer til menu og indkøb i Tehuset, så vi køber korrekt ind
og kan genbruge ingredienserne bedst muligt.
Vi ønsker at give endnu mere information om vores miljøpolitik, både til vores kunder, leverandører og
medarbejdere.
Vi ønsker at opsøge flere netværksgrupper og lignende inspirationsrum for bæredygtige virksomheder.
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