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4o� HIVIW� PMPPI� PERHWX]OOI� To� ORET� IR� LIOXEV� M� HIX� GIRXVEPI�
/IR]E�� /ERHEVE�� ZSOWIV� HIVIW� TV�KXMKI� EZSOEHSXV�IV�� HIV�
IV�SQOVMRK����QIXIV�L NI��(IX�ZEV�IR�PERHFVYKWIOWTIVX��HIV�
VoHIHI�&IVREVH�SK�)YRMGI�XMP�EX�KVS�HIVIW�EZSOEHSIV� OS� 
logisk. Han hjalp dem også i gang med deres produktion og 

MRZIWXIVIHI� M�IR�QSHIVRI�SPMIQ PPI��HIV�OYRRI� PEZI�I\XVE�
jomfru avokadoolie. 

&IVREVH�SK�)YRMGI�IV�RY�WMOVIX�IR�O FIV�LIPI�oVIX�VYRHX��SK�
TVMWIR�IV�HSFFIPX�Wo�L N�WSQ�HIR��HI�XMHPMKIVI�OYRRI�W�PKI�
EZSOEHSIVRI�JSV��(I�TIRKI��&IVREVH�SK�)YRMGI�XNIRIV�To�HI-
VIW� OSPSKMWOI�EZSOEHSIV��LEV�KNSVX��EX�HI�LEV�LEJX�VoH�XMP�EX�
FIXEPI�JSV�EX�Jo�HIVIW�F VR�M�WOSPI��EX�HIVIW��PHWXI�W R�OYRRI�
FPMZI�KMJX��SK�EX�HIR�]RKWXI�W R�OER�OSQQI�To�YRMZIVWMXIXIX��
(I�IV�SKWo�PMKI�¾]XXIX�JVE�IX�XV�LYW�XMP�IX�WXIRLYW��²8V�IVRI�
K V�SW�KPEHI²��WMKIV��KXITEVVIX�

Fair for både landmændene og miljøet
-Z�VOW�XXIVIR�IV�WMHIR�LIR�FPIZIX�IR�ZMKXMK�WEQEVFINHWTEVX-
RIV�M�&MS�4PERIXI��3K�LER�LEV��YPMK�HI�¾IWXI�ERHVI�IOWTSVX VIV��
PEKX�WXSV�Z�KX�To�F�VIH]KXMKLIH�� OSPSKM�SK�JEMV�XVEHI��4VS-

NIOXIX�LEV�QSHXEKIX�¾IVI�GIVXM½GIVMRKIV�̄ �LIVMFPERHX�)GSGIVX�
*EMV�8VEHI�Q�VOEXIX��HIV�WMOVIV��EX�ZMVOWSQLIHIV�WEQEVFI-
NHIV�QIH�TVSHYGIRXIVRI�� PEZIV�PERKXMHWOSRXVEOXIV��SZIVLSP� 
HIV�QMRHWXITVMWIV�SK�WMOVIV��EX�HIV�IV�ERWX�RHMKI�EVFINHWJSV-
LSPH��F�VIH]KXMKLIH�SK� JVIQQIPWIR�EJ� OSPSKMWO� PERHFVYK��
(IX�IV�To�KVYRH�EJ�TVSNIOXIX�LIV��EX�&IVREVH�SK�)YRMGI�LEV�
IR�PERKX�FIHVI�PIZIWXERHEVH�IRH�QERKI�ERHVI�PERHQ�RH�M�
/IR]E�

Læs mere,  

og se videoen, hvor du  

bXe�dµ[\�<le`Z\�f^�9\ieXi[�g��
www.sund-forskning.dk.

// Julie-Charlotte Plovst

Glæden gror med økologiske avokadoperler på snor
Eunice og Bernard Mbuthia er ikke bare 
stolte over deres avokadotræer, de elsker 
dem! De femten frodige træer har nemlig 
forbedret deres levevilkår betragteligt i de 
seneste år. 

Eunice og Bernard har seks avokadotræer med  
sorterne “fuerte” og ni sorter af “hass” typen. Du kan 
kende sorten “fuerte” på, at de er glatte, hvorimod 
sorten “hass” er nopret. 

Det tager otte måneder, før blomsten på træet bliv-
er til frugt, der er klar til at blive høstet. Høstningen 
giver omkring 400 kilo avokadofrugter pr. træ. Lige 
efter Eunice og Bernard har høstet avokadoerne, er 
der allerede nye, gule blomster på træet. Ægtepar-
ret har gennem gratis træningsprogrammer lært at 
beskære træerne, så blomsterne får nok lys, luft og 
forhindrer sygdomme i træerne. De har også lært 
at dyrke kompost af egne grøntsagsrester og koens 
kokasser, så rødderne fra avokadotræerne kan ab-
XTWGJWJ�S¡WNSLXXYTǃJWSJ��0ZSXYL³ISNSL�TL�UJXYNHNIJW�
bliver naturligvis ikke brugt.

Avokadoerne bliver sorteret, renset, udstenet og skræl-
let, hvorefter olien bliver udvundet ved, at frugtkødet 
forsigtigt centrifugeres. Alle trin i processen er doku-
menteret. 80 avokadoer giver en liter økologisk, fair 
trade virgin avokadoolie.

Olien er produceret ud fra et fuldstændigt bæredyg-
YNLY�UWNSHNU��)JS�JW�³PTQTLNXP�HJWYNǄHJWJY�TL�MFW�*HTHJWY�
Fair Trade mærket. Total bæredygtighed omfatter en 
miljøvenlig produktionscyklus: På oliemøllens grund i 
Kenya er et biogasanlæg ved at blive bygget. Det 
XPFQ�TRIFSSJ�IJS�XYTWJ�R¡SLIJ�KWZLYFǃFQI�YNQ�JSJWLN��
Den resterende biomasse vil blive brugt som gødning.

Arbejdsløsheden i Kenya er helt oppe på 40 %, og 
de mange landmænd bliver presset af mellemmænd 
TL�XYTWJ�JPXUTWYǄWRFJW��IJW�GJYFQJW�FQY�KTW�QNIY�JQQJW�MJQY�
udelader betalingen - og på de lokale markeder er 
salget ikke stort.

Maya og Aztec folket kaldte den pæreformede 
avokadofrugt “forest butter” på grund af den smørag-
tige konsistens. I dag bliver avokadoen stadig brugt 
som en erstatning for smør i Latinamerika.

Avokadofrugtens fedtsyresammensætning svarer til 
olivenolie med store mængder af monoumættede 
fedtsyrer.

Olien er velegnet til vegetarer, veganere og raw food- 
ere, men du kan også godt opvarme den og bruge 
den i madlavning pga. dens stabile fedtsyresam-
mensætning. Den begynder at ryge ved 250 grader 
celcius.


