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 Honning kooperativet ”Miel Mexicana Volcan Popocatépetl” 

Da honning kooperativet ”Miel Mexicana Volcan Popocatépetl” blev grundlagt i 2001, producerede 

medlemmerne kun tilsammen 3 tons honning. Nu eksporterer 

de over 500 tons økologisk og bæredygtig produceret honning 

om året til 10 forskellige lande. 

Kooperativet har til huse i byen Morelos i det sydlige mexico, 

men honningen kommer fra 10 forskellige mexicanske stater, 

og størstedelen af biavlerne arbejder i området for foden af 

den snedækkede vulkan ”Popocatépl”, der er Mexicos 

næsthøjeste punkt. Der er en lang tradition for at producere 

honning i området, men honningen fra området har ikke altid 

været af høj kvalitet og indeholdt ofte rester af gift og 

antibiotika, der blev givet til bierne.  

Honning kooperativet ”Miel Mexicana Volcan Popocatépetl” 

skiller sig ud, idet deres honning har været økologisk 

certificeret siden 2004, og de har altid gjort en særlig indsats 

for at sikre sig, at de 42 medlemmer udelukkende producerer 

honning af den allerhøjeste kvalitet. 

Der produceres i alt ni forskellige typer honning fra planter, der gror i området  – 

solsikke, kamille, mesquito, appelsin, avokado, kaktus, mexicansk syren, 

klokkeblomst og snerle. Kooperativet sælger også propolis, bivoks, pollen og 

bidronningegelé. Mere end 90 % af den årlige produktion eksporteres til 

Europa, Japan og USA, og kun lidt under 10 % forbliver i Mexico, hvor det 

distribueres af firmaer, der handler med økologiske produkter. Det at kooperativet er blevet Fairtrade 

certificeret har givet adgang til det internationale marked. Gennem årene har honning kooperativet vundet 

adskillige nationale og internationale priser for blandt andet eksport, bæredygtighed,  teknologioverførsel, 

effektive arbejdsprocesser og ikke mindst for kvaliteten af deres honning. ”Kooperativet forener indfødte, 

kvinder, ældre, unge og voksne. Samtlige biavlere er små producenter med begrænsede ressourcer”, siger 

konsulent Beate Heims, der har samarbejdet med honning kooperativet gennem 5 år. Hun er overbevist 

om, at de har fundet løsningen på, hvordan man skaber en velfungerende socialøkonomisk virksomhed, der 

med succes kan kopieres af andre. En løsning, hvor langsigtet levedygtighed er tæt forbundet med 

økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter, og hvor der er særligt fokus på bæredygtighed, uddannelse 

og fairtrade.  ”I og med det er lykkedes os at opnå en synergieffekt mellem disse faktorer er vi blevet 
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konkurrencedygtige på det internationale marked og vores organisation er blevet styrket”, forklarer Beate 

Heims. 

Det er ikke kun kooperativets medlemmer, der har gavn af dets succes, da der også tilbydes gratis 

undervisning til omkring 80 andre biavlere om året i forskellige stater. Kooperativet arbejder også med 

sociale projekter, der har fokus på bæredygtig udvikling og forbedrede levevilkår for familier i 

lokalsamfundene samt øget miljøbevidsthed. Fælles for alle projekterne er, at de er bygget op omkring 

kooperativets kerneværdier sammenhold, ansvar og respekt. 

Ét af 

kooperativets 

mål er at skabe 

job, der kan 

medvirke til at 

dæmme op for 

mexicaneres 

migration til 

USA. ”Mange 

mexicanske 

mænd arbejder 

illegalt i USA, hvor de kan tjene langt flere penge og på den måde forsørge familien hjemme i Mexico”, siger 

Beate Heims. Dette medfører desværre, at familier bliver splittet og i mange byer er der faktisk ingen 

mænd tilbage. Honning kooperativet er derfor stolt af, at der siden 2003 ikke er en eneste af deres biavlere, 

der har valgt at migrere til USA.   

Faktaboks:  
 

 

Kooperativets navn: 
 

Miel Mexicana Volcan Popocatépetl 
 
Virksomhedstype: Landbrug 

 
Antal medarbejdere: 0 

 
Antal medlemmer: 42 
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Hjemmeside 

 
 
Om kooperativet: Vi er et kooperativ bestående af 42 små bønder i staten Morelos i Mexico og blev grundlagt for 10 år 

siden. Vi producerer certificeret økologisk honning, hvoraf 93 % bliver eksporteret til EU, USA og Japan.  
Galleri: 
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