Formulace dotazu:
Opakovaně použitelné šálky kávy v kavárnách
Jedním z nejvýraznějších odpadů, který vzniká v rámci kavárenských provozů,
jsou jednorázové kelímky.
Tyto kelímky jsou z hlediska materiálu kombinací jedné z variant:
1. papír s vnitřním plastovým lakem
2. různé formy plastu
3. další materiály
Většinou se k nim ještě přidávají další části obalu :
1. tzv. „návleky“ pro větší komfort nošení a snížení kontaktu s teplým
kelímkem, který je většinu z vrstvené lepenky.
2. Víčka pro zakrytí kelímku, která jsou nejčastěji z různých typů plastu
Případně další prvky jako jsou míchátka, jednotlivě balené cukry a další.
Využití bioplastů i dalších inovativních materiálů zatím nevedlo k výraznému
snížení reálné ekologické zátěže. Využití kompostovatelných kelímků naráží na
fakt, že tyto obaly jsou následně vyhozeny do směsného odpadu a k jejich
kompostaci nedojde. Zároveň ta je problematická i z toho důvodu, že se musí
jednat o průmyslové zpracování v profesionálních kompostárnách ke kterým
většina kavárenských provozů nemá přístup natož vytvořenou logistiku svozu
odpadu.
Jedním z oblíbených řešení, které eliminuje vznik odpadu jako takového, je
využití trvalejších přenosných kelímků – opakovaně použitelných kelímků a
skleniček.
Mezi nejoblíbenější patří tyto typy:

Jsou vyrobeny z materiálu, který dovoluje jejich opakované použití. U většiny
typů je možné zároveň mytí v myčce a praktickou možnost je rozdělat na
jednotlivé části tak, aby byla umožněna maximální hygienická nezávadnost.
Běžný proces vypadá tak, že zákazník přijde do kavárny, objedná si u baru kávu
s tím, že požádá o uvaření do vlastního přineseného hrnečku.

Obsluha si vezme přes výdejní pult hrneček/skleničku, uvaří kávu a přes pult
podá opět hrnek/skleničku zpět zákazníkovi.
Příklad zde:
Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4 (v případě mléčných káv, které tvoří cca 80%)

Otázka tedy je zda by mohly být využívány tyto kelímky/skleničky pro přípravu
kávy tak, aby to odpovídalo platné legislativě a jejímu výkladu.

Bohužel není možné přípravu řešit tak, že se kávový nápoj nejdříve připraví do
hrníčku kavárny a z toho teprve přelije do nádoby přinesené hostem. Negativně
by to ovlivnilo kvalitu výsledného nápoje. Především při přípravě mléčných
kávových nápojů, které se připravují za použití profesionální baristické techniky
latte art (malování obrázků do mléčné pěny) je nutné, aby obsluha vzala hrníček
či kelímek do ruky.
Status quo dnes fakticky je, že většina podniků tuto službu stejně nabízí a
propagují ji v rámci celkového CSR a marketingu . Tady z hlediska reálného stavu
věci dojde ke schválení běžné praxe.
Případně jaký by byl takový doporučený postup, který by dovoloval využití
těchto opakovaně použitelných kelímků a skleniček v kavárenských provozech.
Děkuji, s přátelským pozdravem,
Daniel Kolský / mamacoffee s.r.o.

