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Din heldige kartoffel! 
 

 

Kartoflen så dagens lys ved jordens største og højest beliggende sø, nemlig 

Titicacasøen. I dag er Andesbjergene, der strækker sig langs den 

sydamerikanske vestkyst, stadig hjemsted for tusindvis af kartoffelsorter.  

 

Sydamerikanske kartofler findes i utallige sorter og farver: rød, pink, lilla, gul, 

orange, sort og blå.  Trods denne artsrigdom er kartoflen i fare, især på  

grund af en stadig tiltagende standardisering af landbrugsprodukter samt de klimaændringer, der i 

de seneste årtier har påvirket området. 

 

Det argentinske landbrugskooperativ Cauqueva har sat 

sig som mål at ændre den triste udvikling ved at dyrke 

oprindelige sydamerikanske afgrøder, deriblandt 

kartofler, amarant, quinoa og majs.  

 

Cauqueva ligger i Jujuy provinsen i det nordvestlige 

Argentina og er samlingssted for 109 små landmænd, der 

har specialiseret sig i at dyrke Andes-afgrøder samt frugt, 

blomster og mejeriprodukter. 

 

Grundlagt i 1996, er Cauqueva med til at forbedre dyrkningen af Andes-afgrøder. Derudover får 

landmændene både uddannelse og teknisk bistand. Eksempelvis råder landmændene over dyre 

landbrugsmaskiner og har mulighed for at købe frø til meget fordelagtige priser. Cauqueva styrer 

også en lille restaurant og et museum, der formidler viden om de traditionelle afgrøder samt 

historien om landmændenes levevis.  

I 2002 vandt Cauqueva en biodiversitetspris fra den 

italienske organisation Slow Food og i 2004 valgte 

kooperativet at oprette et projekt til at beskytte og 

fremme Andes-kartoflen. Projektet identificerede de 

forskellige kartoffelsorter, der bliver dyrket mellem 2100 

og 3800 meter over havets overflade, såsom den søde 

mørkeblå Papa Azul, den rosa-gul Papa Senorita, den 

mørke Tuni Morada, den pink Cuarentilla og den violette 

Chacarera. 
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Udover dyrkningen af Andes-afgrøder, så kan landmændene producere dehydreret kartoffelmos 

og vakuumpakkede kartofler. Der produceres desuden småkager og nudler lavet af kartofler, majs, 

amarant og quinoa, som bliver solgt både lokalt og i større byer. Cauqueva produkter er også 

blevet præsenteret på messer i Torino (Italien), Bilbao (Spanien) og Buenos Aires (Argentina).  

En international markedsføring, der ellers ville være utænkeligt. Javier Rodriguez, som leder 

Cauqueva markedsføringsteam forklarer:” Det er svært for små landbrugsproducenter i 

marginaliserede områder at gøre opmærksom på sig selv 

og deres produkter. Med et landbrugskooperativ som 

dette kan vi derimod organisere os og deltage 

demokratisk i alle de beslutninger, der skal træffes med 

henblik på at udvikle og sælge vores produkter”.  

 Cauqueva gør det tilmed muligt for landmændene at 

dele den viden, der er om produkterne samt kontrollere 

produktionen og foretage de nødvendige investeringer. 

Derudover bestyrer Cauqueva statsfinansierede 

mikrolån, der ydes til små landmænd.    

Planer for fremtiden omfatter bl.a.  stabiliseringen af kooperativets økonomiske struktur samt åbningen af 

et informationscenter i Buenos Aires, der skal formidle den oprindelige landbrugskultur og den fantastiske 

mangfoldighed der er at finde i Andes-afgrøderne, herunder de mange farvestrålende kartofler.    

 

Faktaboks: 
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