
Undersøgelse af det offentliges indkøb af kaffe 

 

DanWatch er ved at udarbejde en journalistisk rapport om CSR og offentlige indkøb af kaffe. 

Vi håber, at I i den forbindelse vil besvare dette spørgeskema om jeres politik for sourcing af 

kaffe. Spørgsmålene er sendt til de største danske kaffeleverandører, og svar og ikke-svar 

vil danne grundlag for en sammenligning, der vil indgå i rapporten. Det vil være en stor 

hjælp, hvis I senest mandag den 8. juni vil returnere spørgeskemaet. Hvis I vælger ikke at 

svare på hele eller dele af undersøgelsen, vil dette også indgå i rapporten. 

 

Kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål eller kommentarer af nogen art. 

 

Indkøb af kaffe 

1. Hvilke lande stammer den kaffe, I sælger til kommuner, Regioner og andre offentlige 

institutioner fra (ikke hvilke lande kaffen er ristet i, men hvilke lande, kaffebønnerne er dyrket 

i)? 

 

BKI’s kommentar til spørgsmål 1 og øvrige spørgsmål : Der er indhentet samtykke fra 

Regionerne til, at BKI kan udtale sig til Danwatch. Besvarelsen af dette spørgsmål og de 

efterfølgende spørgsmål forudsættes derfor kun at vedrøre Regionerne, da en besvarelse af 

spørgsmålet med nuværende ordlyd vil betyde brud på tavshedspligten i forhold til 

kommuner og andre offentlige institutioner.  

 

Svar på spørgsmål 1: Kaffen som BKI leverer til Regionerne og andre offentlige 

virksomheder dyrkes i Syd- og Mellemamerika, Østafrika og Asien.  

 

2. Hvor stor en del af kaffen, I sælger til kommuner, Regioner og andre offentlige institutioner 

stammer fra Brasilien?  

 

Det drejer sig om ca. 50%, men andelen er afhængig af, hvilke af produkterne i det tilbudte 

sortiment, Regionerne vælger at købe hjem. Andelen af råkaffe købt i Brasilien kan derfor 

variere over tid. Som eksempel kan det nævnes, at den økologiske UTZ kaffe ikke 

indeholder kaffe fra Brasilien.  

 

3. Hvilke områder af Brasilien stammer kaffen, som I sælger til kommuner, Regioner og 

andre offentlige institutioner fra?  

 

Kaffen som købes i Brasilien og indgår i kaffen til Regionerne stammer fra områderne Minas 

Gerais og Cerrado.  

 

4. Stammer en del af kaffen, som I sælger til kommuner, Regioner og andre offentlige 

institutioner fra Minas Gerais-området?  Ja ⏯ Nej    

 

Hvis der indgår kaffe fra Brasilien i kaffen, I sælger til kommuner, Regioner og andre 

offentlige institutioner:  

1. Indkøber I den brasilianske kaffe til kommuner, Regioner og andre offentlige institutioner 

direkte fra plantagerne?  



⏯Ja ⏯ Nej  En del af kaffen til kommuner, Regioner og andre offentlige institutioner 

indkøbes direkte fra plantagerne. 

 

Uanset om I køber direkte fra plantagerne: Kender I navnene på de brasilianske plantager, 

som kaffen I sælger til kommuner, Regioner og andre offentlige institutioner stammer fra? 

⏯Ja, vi kender navnene på samtlige plantager ⏯ Ja, men kun på nogle af de plantager, 

kaffen stammer fra  Nej, vi kender ikke navnene på de plantager, kaffen stammer fra.   

 

Hvilke plantager stammer kaffen, I sælger til kommuner, Regioner og andre offentlige 

institutioner fra? 

 

Kaffen, som leveres til Regionerne, er sammensat af kaffe fra rigtig mange plantager. Der 

kan være tale om, at kaffen over tid kommer fra mere end 1 million kaffefarme.  

 

De råkaffeleverandører, som leverer kaffen til BKI, kan oplyse om, hvilke kaffefarme kaffen 

kommer fra ifølge de almindelige regler om sporbarhed.  

 

2.Indkøber I den brasilianske kaffe til kommuner, Regioner og andre offentlige institutioner 

fra mellemhandlere?  

Ja ⏯ Nej ⏯ En del af kaffen til kommuner, Regioner og andre offentlige institutioner 

indkøbes fra mellemhandlere. 

 

Hvis ja, hvilke mellemhandlere stammer kaffen, I sælger til kommuner, Regioner og andre 

offentlige institutioner fra?  

 

Vi samarbejder med en række faste mellemhandlere - herunder også de 3 nedennævnte. 

Mellemhandlerne er alle godkendte på basis de krav, vi stiller til kaffeleverandørerne  

 

Køber I eller har I tidligere købt kaffe til kommuner, Regioner og andre offentlige institutioner 

fra en af disse mellemhandlere? 

 

a. Outspan Brasil Importação e Exportação  Ja ⏯ Nej 

b. Tristão Companhia de Comércio Exterior Ja ⏯ Nej  

c. Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé) Ja ⏯ Nej 

 

Køber I i andre sammenhænge kaffe fra en af tre ovennævnte mellemhandlere? Ja ⏯ Nej  

Hvis ja, hvilke af de tre mellemhandlerne køber I kaffe fra:  

 

BKI foods har en fast base af leverandører og vi køber blandet andet kaffe fra de oven for 

nævnte mellemhandlere plus fra andre store aktører på råkaffemarkedet.  

 

3. Hvis I indkøber den brasilianske kaffe til kommuner, Regioner og andre offentlige 

institutioner på anden vis, beskriv da, hvordan: 



 

Inden vi indkøber råkaffe, godkendes råkaffeleverandøren på basis af en række krav til 

fødevaresikkerhed og kravene i vores Supplier Code of Conduct. Hvert andet år 

genudsendes spørgeskemaet til leverandøren og leverandøren genevalueres.  

Først når kaffeleverandøren er godkendt indkøbes der kaffen fra leverandøren ifølge en 

kaffekontrakt som fastlægger kvaliteten.   

 

CSR 

1. Har I udformet en CSR-politik og/eller en code of conduct?  Ja ⏯ Nej 

 

Hvis ja, bedes I medsende jeres CSR-politik og/eller code of conduct.  

 

BKI’s Supplier Code of Conduct er vedhæftet mailen.  

 

2. Hvilke udfordringer I forhold til overholdelsen af jeres CSR-politik/Code of conduct er I 

særligt opmærksomme på, når I indkøber kaffe fra Brasilien? 

 

Vi har gjort vores leverandører bekendt med vores Supplier Code of Conduct og holder 

vores leverandører op på, at de overholder punkterne heri.  

 

3. Hvordan sikrer I, at jeres Code of Conduct/CSR-politik bliver efterlevet i hele varekæden?  

 

BKI foods erkender, at vi har en kompleks leverandørkæde og at det handler om en 

langvarig proces at etablere den situation, hvor vores Supplier Code of Conduct efterleves i 

hele leverandørkæden. Vi har derfor fokus på en løbende dialog med vores leverandører 

herom. 

 

Foretager I kontrolbesøg på kaffeplantagerne? Ja ⏯ Nej 

 

Hvis ja, hvordan foregår disse kontrolbesøg? Og hvor ofte foretages der kontrolbesøg? 

 

Vi aflægger årligt flere besøg hos kaffeleverandører med besøg på kaffefarme, sådan at vi 

geografisk dækker vores indkøbsvolumen over tid. Grundet det store antal kaffefarme, som 

vi modtager råkaffe fra via vores råkaffeleverandør, er det her kun muligt at foretage vores 

kontrol som stikprøvekontroller.  

 

4. Hvad gør I, hvis I opdager, at der er overtrædelser af jeres Code of Conduct/CSR-politik? 

 

Hvis der konstateres brud på vores Supplier Code of Conduct, drøftes dette med vores 

leverandør og rettes der ikke op på dette, vil samarbejdet blive afbrudt.  

 

Hvilke typer af overtrædelser skal der til, for at I ophæver samarbejdet med en leverandør?  

 

Evt. brud på vores Supplier Code of Conduct – og en situation, hvor der ikke bliver rettet op 

på dette brud, vil være årsag til, at vi afbryder samarbejdet med en leverandør.  

 

  



 


