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Tea Time – Lige min kop te! 
 

 

Te nydes af mange mennesker verden over. Når du drikker en kop te, kan du vælge et mærke, der vil gøre 

en forskel for tusindvis af mennesker, der er involveret i den kooperative økologiske dyrkning og 

fremstilling af te.  

Når man nævner te, falder ens tanker umiddelbart ikke på et land som Egypten. Dog er Egypten hjemsted 

for et blomstrende kooperativ, SEKEM, der siden 1970’erne har styrket økonomien i yderst fattige samfund 

omkring byerne Sinai, Bahareya og Minya.  

SEKEM startede helt tilbage i 1977, da farmakolog og social entreprenør Dr. Ibrahim Abouleish blev 

forfærdet over sit lands økonomiske og sociale tilstand. Dr. Abouleish satte sig som mål at genoprette og 

opretholde et bæredygtigt og økologisk landbrugsprojekt, som støtter den sociale og kulturelle udvikling af 

regionen. Han kaldte kooperativet SEKEM, som på arabisk betyder livskraft. Og livskraft er netop, hvad Dr. 

Abouleish’ projektet har givet landmændene og det omgivende samfund.  

 

I dag består SEKEM af et netværk af godt 2.000 landmænd, som dyrker 

jorden efter de biodynamiske principper. Den biodynamiske metode 

består i at genoprette dels jordens og fødevarernes levedygtighed og 

livskraft, dels opretholde den biologiske diversitet i naturen.  

SEKEM er et intelligent program, som viser, hvordan kooperative 

traditioner og arbejdsmetoder bidrager til at skabe samt opretholde samfundet som en helhed, og ikke 

udelukkende livet hos landmændene og deres familier. Hos SEKEM er lægecentre og uddannelse særligt 
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prioriteret, idet disse er med til at sikre høje standarder, hvad angår sundhed og velfærd i befolkningen. 

Den varige investering i lokale, kulturelle og samfundsmæssige projekter, giver de egyptiske landmænd og 

deres familier mulighed for at udvikle sig gennem uddannelse. Samspillet mellem de biodynamiske og de 

kooperative principper sikrer hermed et bæredygtigt miljø og en bæredygtig kultur.    

SEKEMS landbrug producerer urteteer efter den biodynamiske metode. Så vidt det er muligt anvendes 

hjemproduceret kompost, gødning og dyrefoder, som ikke forstyrrer naturens iboende balance. Succesen 

ved den biodynamiske metode har medvirket til, at SEKEM har udviklet sig fra 70 til 2000 hektar bæredygtig 

jord. 

I modsætning til økologisk te er fairtrade te lidt vanskeligere at finde. Det er noget af en bedrift at 

producere en organisk, biodynamisk og fairtrade te. Men det er noget helt særligt at finde en te, der er 

produceret fra et enkelt økosystem. I Europa bliver SEKEMS te distribueret af Essential Trading Co-

operative, som også sælger te gennem uafhængige helsekost butikker. Du kan købe SEKEM’s te online på 

www.essential-trading.coop og www.ethicallyessential.coop  

 

 

 

 

Navn: Essential Trading Ltd 
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