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Farm Frites
Μείωση αποτυπώματος

Αποτύπωμα

70% σχετίζονται με φυσικό αέριο

30% σχετίζονται με ηλεκτρισμό

196.000 τόνοι CO2 σύνολο 
Εκπομπές από τα εργοστάσια

Από τους οποίους:

Μειώσαμε τις εκπομπές CO2 κατά 
20.253 τόνους. Αυτό ισούται με:

5.876 
πτήσεις Άμστερνταμ-Τόκυο μονής κατεύθυνσης

Η φιλοδοξία μας
Φιλοδοξούμε να μειώσουμε το 
αποτύπωμα CO2 μας, σύμφωνα 
με τη Συμφωνία του Παρισιού 
για την κλιματική αλλαγή, 
χρησιμοποιώντας εναλλακτικές 
του φυσικού αερίου και 
πράσινο ηλεκτρισμό.
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Ένταση εκπομπών πεδίου 1 και 2 
(kg CO2-eq/τόνο)

Η ένταση εκπομπών πεδίου 1 και 2 
μειώθηκε κατά περίπου 9% σε σύγκριση 
με το 2015. Έξοικονομήθηκαν περίπου 20 
εκατ. κιλά CO2.
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Ένεργειακό

3.100.000 GJ σύνολο
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Το όραμά μας 
για βιωσιμότητα

Η Farm Frites να αναγνωριστεί το 2025 ως 
παράγοντας επιτάχυνσης της βιωσιμότητας στην 
αλυσίδα της πατάτας, από τη φάρμα στο πιρούνι, 
και να τρέφουμε τον κόσμο δουλεύοντας μαζί με 
γεωργούς, πελάτες και άλλους ενδιαφερόμενους.

Σχετικά με αυτή τη σύνοψη
Αυτά τα αποτυπώματα δείχνουν τον αντίκτυπο 
της Farm Frites στο περιβάλλον της και τη 
στρατηγική μας για τη μείωση αυτού του 
αντίκτυπου. Έχουμε αναπτύξει μια ολοκληρωμένη 
στρατηγική βιωσιμότητας που μπορείτε να βρείτε 
εδώ: farmfrites.com/sustainability. 

Η φιλοδοξία μας

Η φιλοδοξία μας

Φιλοδοξούμε να μειώσουμε 
κι άλλο το αποτύπωμα νερού 
μας και να αυξήσουμε το 
ποσοστό του νερού που 
επαναχρησιμοποιείται 
εσωτερικά μέσω έργων 
εξοικονόμησης νερού και 
συστημάτων διήθησης.

Φιλοδοξούμε να μειώσουμε 
κι άλλο το ενεργειακό μας 
αποτύπωμα και να αυξήσουμε 
το ποσοστό της ανανεώσιμης 
ενέργειας, αξιοποιώντας την 
ηλιακή και την αιολική.

2,900,000m3 πρόσληψη

720,000m3 
επαναχρησιμοποιήθηκαν 
εσωτερικά

691.000.000 
φλιτζάνια τσάι

49.000 
Μπαταρίες του μοντέλου S της Tesla

24%
επαναχρησιμοποι-
ήθηκαν εσωτερικά

Εξοικονομήσαμε 172 χιλιάδες 
κυβικά μέτρα νερό. 
Αυτό ισούται με:

Εξοικονομήσαμε 17.000 GJs ενέργεια.
Αυτό ισούται με:
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Η ένταση κατανάλωσης νερού μειώθηκε 
κατά σχεδόν 5,5% σε σύγκριση με το 
2015.

Σε σύγκριση με το 2015, η ενεργειακή 
ένταση μειώθηκε κατά περίπου 0,5%. Έτσι 
εξοικονομήθηκαν περίπου 17 χιλιάδες GJ 
ενέργεια.

150.000 GJ ανανεώσιμη 
(5%) (βιοαέριο και πράσινος 
ηλεκτρισμός)

5,5%


