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Η εναρµόνιση της βιοµηχανίας του καφέ µε τις αρχές της βιωσιµότητας γίνεται αφορµή για την 

εµφάνιση καινοτοµιών σε κάθε στάδιο επεξεργασίας του. Ο Φώτης Λέφας βάζει στο “µικροσκόπιο” 

την αναγκαιότητα το καβούρδισµα να γίνει πιο “πράσινο”, κάτι που θα το κάνει και πιο αποδοτικό.  

Η 
αγορά της ελληνικής καφεστίασης 

µετεξελίχθηκε ραγδαία τα τελευταία 

τριάντα χρόνια και σήµερα αφορά 

σε επιχειρήσεις, οι οποίες µπορεί να 

αριθµούν από µερικούς έως χιλιάδες 

εργαζόµενους και πολύ µεγάλους κύκλους εργασιών. 

Από τις καφετέριες των νεαρών ηλικιών και τα καφε-

νεία των µεγαλύτερων έχουµε περάσει στην εποχή 

της εξειδίκευσης και της διαφοροποίησης. Η τάση 

του roasting µέσα απο micro ή κανονικά roasteries 

ολοένα και κερδίζει έδαφος και πολλές επιχειρήσεις 

αναζητούν σχετικό εξοπλισµό.

Ανάγκη για εναρµόνιση 
µε τη µείωση των ρύπων
Η πλειοψηφία των επαγγελµατιών που επιθυµεί να 

επενδύσει στο καβούρδισµα του καφέ δεν επιλέγει να 

αγοράσει µια µηχανή και φίλτρα συµβατά µε τις περι-

βαλλοντικές ανάγκες, αλλά προτιµά να ξοδέψει χρήµατα 

σε ένα παλιό, µεταχειρισµένο ρυπογόνο εξοπλισµό 

για να δει πρώτα “πώς πάει η κερδοφορία”. Ακόµα 

και υφιστάµενες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν παλιάς 

τεχνολογίας ρυπογόνες µηχανές µε το πρόσχηµα ότι 

τις αναβάθµισαν προσθέτοντας καινούργια θερµό-

µετρα και ίσως ρυθµιστή στροφών σε κάποιο µοτέρ. 

Άρθρο:

Φώτης Λέφας - 

Premium Coffee 

Institute και 

Marko Luther -

Αrtisan SoEware

Η ECO-FRIENDLY 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

ΚΑΒΟΥΡ∆ΙΣΜΑTOΣ

NORM ROAST
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ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥ CO2  

ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙ∆Α ΤΟΥ ΚΑΦΕ 

Στον καφέ το συνολικό αποτύπωµα άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα εφο-

διασµού κυµαίνεται από 4,82kg έως 27,0kg CO²  ανά κιλό πράσινου καφέ, 

ανάλογα µε τη µέθοδο καλλιέργειας, µέθοδο επεξεργασίας, την ταξινόµηση, 

την απόσταση ή τον τρόπο µεταφοράς του προϊόντος κ.ά. 

Παράλληλα, η ίδια η επιχείρηση roastery έχει τη δυνατότητα να µειώσει έως 

και 20 φορές το αποτύπωµά της αν αντιληφθεί το όφελος που προκύπτει. 

Περίπου το 6% των συνολικών εκποµπών αποδίδονται στο καβούρδισµα, οι 

οποίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 2 εκατοµµύρια µετρικούς τόνους CO²  που 

εξεπέµφθηκαν µόνο το 2020, ένδειξη ότι σαφώς υπάρχει η ανάγκη µείωσης 

των εκποµπών που συνδέονται µε τη διαδικασία ψησίµατος. 

Το ποσοστό 45% µείωση στις εκποµπές διοξειδίου για τα επόµενα 8 έτη (σ.σ. 

µέχρι το 2030 όπως επιτάσσει η Συµφωνία του Παρισιού) είναι ένας πολύ 

απαιτητικός αριθµός και η χρονική περίοδος µικρή σε σύγκριση µε τους 

κύκλους καινοτοµίας στον κλάδο της επεξεργασίας και προσφοράς του καφέ.

Πλην διαφόρων αυθαίρετων µετρήσεων και αναγρα-

φών “30-70% fuel economy”, υπάρχουν κατασκευαστές, 

οι οποίοι εφαρµόζουν έναν αριθµό εποικοδοµητικών 

αλλαγών για να µειώσουν τις εκποµπές των µηχανών 

ψησίµατος, όπως εξαιρετικά βελτιστοποιηµένοι καυ-

στήρες, καινοτόµοι σχεδιασµοί, ικανοί να αξιοποιήσουν 

στο µέγιστο την ενέργεια και να αποδεσµεύσουν τους 

χαµηλότερους δυνατούς ρύπους, καθώς και συστήµατα 

φιλτραρίσµατος των αιωρούµενων σωµατιδίων που 

χρησιµοποιούν ηλεκτρική ενέργεια. Με υφιστάµενο εξο-

πλισµό παλιάς ή σχετικά πρόσφατης τεχνολογίας, πάλι 

µπορούν να επιτευχθούν σηµαντικές βελτιστοποιήσεις 

στις διαδικασίες και τα προφίλ ψησίµατος.

 

To πρωτόκολλο Norm Roast
 Όποια και αν είναι η τεχνολογία, απαιτείται τα µηχανή-

µατα να επικοινωνούν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις 

µε δεδοµένα είτε από πρόσθετους αισθητήρες είτε µε 

υπολογισµούς από υπάρχοντες, όπως γίνεται από τον 

Artisan Energy Calculator.

Η κοινοπραξία Norm Roast (norm-roast.org) είναι µια 

ανοιχτή πολυεθνική οµάδα, η οποία συµπεριλαµβάνει 

κατασκευαστές µηχανών και εξειδικευµένων συνεργα-

τών επάνω στον καφέ ανά την υφήλιο. Συγκεκριµένα 

ανέπτυξε ένα εργαλείο µέτρησης συγκρίσιµο µε το WLTP 

στην αυτοκινητοβιοµηχανία (σ.σ.  διαδικασία σύµφω-

να µε την οποία γίνονται δοκιµές για την αξιολόγηση 

Ο υπολογισµός του 

αποτυπώµατος άνθρακα µάς 

δίνει και τη δυνατότητα να 

εξοικονοµήσουµε ενέργεια 



της κατανάλωσης καυσίµου, των εκποµπών CO2 και 

ρύπων σε εργαστήριο και βασίζονται σε συγκεκριµέ-

νους κύκλους οδήγησης). 

Το πρωτόκολλο Norm Roast επιτρέπει σε κάθε µηχανή 

την τυποποιηµένη αξιολόγηση της ποσότητας ενέρ-

γειας σε kWh που χρειάζεται για ανά κιλό πράσινο 

καφέ, καθώς και τη σχετική ποσότητα ρύπων CO²  που 

εκπέµπεται σε µια τυποποιηµένη διαδικασία καβουρ-

δίσµατος καφέ µικρής έως µεσαίου µεγέθους.

Για να συµπληρώσει ο επαγγελµατίας µια φόρµα ή 

να ζητήσει πληροφορίες δεν απαιτείται κανένα ποσό 

πληρωµής προς τη Norm Roast. Αρκεί να ενηµερωθεί 

για το πρωτόκολλο και να το ακολουθήσει: 

Προθέρµανση, πλήρωση τυµπάνου σύµφωνα µε την 

ανώτερη χωρητικότητα που δηλώνει ο κατασκευαστής, 

να επαναλάβει ένα αριθµό κύκλων καβουρδίσµατος, 

να µετρήσει τη κατανάλωση του και να συµπληρώσει 

τα ειδικά πλαίσια.

 

Ηθικό πλεονέκτηµα
Σε µια ταραγµένη περίοδο µε εντάσεις για την ενέργεια 

είναι απερισκεψία να µένουµε αδρανείς. Τολµώντας 

να υπολογίσουµε την κατανάλωση της ενέργειας, την 

ενεργειακή απόδοση, το αποτύπωµά µας σε άνθρακα, 

µας δίνεται η δυνατότητα µε πιθανή τη βελτίωση της 

απόδοσής µας, να εξοικονοµήσουµε, να βελτιώσουµε 

γευστικά τα προφίλ των προϊόντων µας και να λαµβά-

νουµε ξεκάθαρα τα µεγέθη που θα µας βοηθήσουνε 

να λάβουµε αποφάσεις επιβίωσης. 

∆εν είναι µακριά η ηµέρα όπου οι πελάτες των coffee 

shops θα µπορούν να δείχνουν τη βιώσιµη προτίµη-

σή τους επιβραβεύοντας επιχειρήσεις ανάλογα µε την 

ενεργειακή τους απόδοση και την έκταση των εκπο-

µπών τους. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα 

ζήτηµα που αφορά όλους και ειδικά τον κόσµο του 

καφέ που είναι ένα φυσικό προϊόν. K
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Norm Roast profile

Φόρµα της Norm Roast για τη 
συµπλήρωση της κατανάλωσης 
και των εκποµπών ρύπων 

Το διάγραµµα απεικονίζει ένα ενδεικτικό προφίλ eco friendly 

καβουρδίσµατος που προτείνεται από την πλατφόρµα Norm Roast

• Στις 30 Ιουνίου του 1988, πραγµατοποιήθηκε το 

πρώτο Παγκόσµιο Συνέδριο για τις αλλαγές στην 

ατµόσφαιρα.

 • Το 1992 στο Rio de Janeiro 154 χώρες και η Ευρω-

παϊκή Ένωση υπέγραψαν τη Σύµβαση - πλαίσιο 

των Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή 

(UNFCCC). 

• Το 2003 η Ευρωπαϊκή ‘Ένωση εξέδωσε την οδηγία 

2003/87/ΕΚ για το εµπόριο εκποµπών δικαιωµάτων 

ρύπανσης µε σκοπό τον έλεγχο και την µείωση των 

εκποµπών CO² στα πλαίσια της κοινότητας.

 • Από το 1992 ακολούθησαν 24 ετήσια συνέδρια της 

UNFCCC µε σηµαντικότερη την υπογεγραµµένη από 

196 χώρες Συµφωνία του Παρισιού το 2015.

Παγκόσµιες αποφάσεις 
για τη µείωση  των ρύπων 


