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– Avokadon är en sällsam frukt 
på grund av sin näringssamman-
sättning och på grund av hur den 
känns i munnen och hur den sma-
kar. Det är därför den blivit så po-
pulär. Dessutom är den svår att 
ersätta, säger Iris Erlund som är 
forskningschef på Institutet för häl-
sa och välfärd (THL).

Hon tycker att det är viktigt att 
vi börjar tala om vilken miljöpåver-
kan avokadoodlingarna har. För-
hoppningsvis leder en öppen dis-
kussion till en mera hållbar odling 
av frukten i framtiden. 

– Som konsument kan man på-
verka genom att själv välja produk-
ter som är etiskt producerade eller 
certifierade.

Iris Erlund tycker inte att finlän-
darna nu ska börja bojkotta avoka-
don, för, trots allt, är den oerhört 
hälsosam.

Handeln visar heller inga teck-
en på att entusiasmen för den ova-
la frukten med knottrig hud skul-
le avta. Hos exempelvis Kesko har 
försäljningen av avokado ökat 
med hela 70 procent sedan 2013. 
S-gruppen sålde närmare tre 
miljoner kilo avokado i fjol, 
jämfört med en miljon 2012. 
Försäljningen har stadigt 
ökat med drygt tio procent 
om året. Hos Lidl är avo-
kadon en av bästsäljarna i 
frukt- och grönsaksdisken. 
Försäljningen där har för-
dubblats sedan början av 
2010-talet.

Avokadopasta
2012 kan man säga var något av en 
milstolpe för avokadon i Finland. 
Krögaren Alexander Gullichsens 
och dåvarande frun och bloggaren 
Hanna Gullichsens recept på avo-
kadopasta fick en stor hajp. Men ett 
viralt recept är inte den enda för-
klaringen till avokadons segertåg. 
En ny typ av avokado som kom in 
på marknaden gjorde också sitt.

– Försäljningen av avokado har 
ökat kraftigt under hela 2010-ta-
let. I K-butikerna var ökningen ex-
plosionsartad 2012 då vi lansera-
de Pirkkas ätmogna avokado. Vid 
samma tid spreds receptet på avo- 
kadopasta på sociala medier. Det 
var en blandning av de här två sa-
kerna som gjorde att K-butikerna 
sålde femtio procent mer avokado 
2013 än året innan, säger informa-
tören Jaakko Mäntyranta på Kesko.

Det blir svårt att komma upp i 
ett lika stort uppsving som 2012–
2013 i dag, men på Kesko sticker 
man inte under stol med att fruk-
terna säljs mycket bra.

– I dag säljs avokadon över sex-
faldigt mer än år 2010. I sålda eu-
ro börjar avokadon närma sig för-
säljningen av apelsiner, så man kan 
gott säga att folk i dag uppfattar den 
som en av våra vanligaste produk-
ter, och inte längre som en exotisk 
frukt.

På Stockmanns delikatess har 
man lagt märke till att försäljning-
en av en annan trendig matvara be-
tett sig på liknande sätt som avo-
kadon.

– Grönkålen säljs allt bättre. Ba-
tat är en annan grönsak som ökar i 
försäljning, säger Sari Palsi som är 
inköpare på Stockmann.

Den bortglömda rypsoljan
Avokadon har en hög fetthalt, 100 
gram innehåller hela 19,4 gram fett. 
Är det då ohälsosamt att klämma i 
sig flera avokador om dagen? Det 
är egentligen knappast ett problem, 

menar Iris Erlund på THL. Proble-
met är att många finländare äter 
för lite hälsosamma fetter överlag. 
Många kunde gott börja äta avo-

kado.
Men, om man är betänksam 

över den avskogning som avo-
kadoplantorna leder till i Mexi-
co, går det delvis att ersätta av-
okadon med något finländskt.

– Vi har vår inhemska ryps- 
olja som i kroppen delvis för-
vandlas till fiskfetter, och de 
är bland det hälsosammaste 
som finns. De flesta borde äta 

mer av den här typen av fetter.
Både rypsolja och avokado 

innehåller alfalinolensyra, det 
vill säga samma typ av hälsosamt 
mjukt fett som finns i fiskolja. Vita-
minerna i avokadon får man också 
lätt i sig från andra livsmedel.

– Välj helst rypsolja till sallader, 
och använda den gärna i all bak-
ning och matlagning. Ryps tål in-
te upphettning lika bra som oliv-
olja, men ska du bara värma upp 
något snabbt är det inget problem.

Den som tycker att avokado all-
tid hör till i salladen uppmanar Iris 
Erlund att vara både fördomsfri och 
mångsidig.

– Om sommaren kan du ha jord-
gubbar i salladen, om vintern nek-
tariner. Eller experimentera lite 
med lök, purjo, nötter, frön och tor-
kade bär. Då blir maten en fröjd för 
ögat, varierande i smak och på kö-
pet hälsosam och mera miljövän-
lig. Färska och torkade baljväxter 
är miljövänliga val som ger prote-
in och ersätter kött i kosten.

text: SofiA HolmlunD
sofia.holmlund@hbl.fi
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Finländare slukar 
fler avokador 
än någonsin förr
Toppen är ännu inte nådd. Matbutikerna väntar sig att avokadon 
kommer att säljas lika bra – eller ännu bättre än i fjol. 

UPPSVING? På de finska åkrarna växer rypsen, som har lika nyttiga fetter 
som avokadon.  

Det gröna  guldet förstör skogen

StorProdUceNt. Mexiko produ-
cerar mest avokado i hela världen. 
Det tar runt fem år innan plantan är 
fullt producerande. 

Mexiko Avokadon har blivit en 
självklar favorit i såväl Europa 
som USA. Men den stora efterfrå-
gan har en baksida. I Mexiko har 
produktionen lett till avskogning 
i snabb takt, vilket påverkar såväl  
människor som natur.

mIljöarbete. Jaime Navia leder 
miljöorganisationen GIRA, som kart-
lägger och arbetar mot den snabba 
avskogningen i Michoacán.  

fakta

Avokadon

●● Produktionen och expor-
ten av mexikansk avokado har 
mångdubblats de senaste 
tjugo åren.

●● Majoriteten odlas i delsta-
ten Michoacán, där skog byts 
ut mot prickiga rutfält av  
avokadoträd.

●● Till en början planteras  
avokadon inte sällan mellan 
de ursprungliga tallarna. Det 
både skyddar plantorna och 
gör dem svårare att upptäcka. 
När de växer sig större huggs 
tallarna ner.

På höG höjd. Många av avokadoplockarna är unga män och pojkar som                                klättrar högt upp i träden för att samla in avokado, här på en odling utanför staden Uruapan.  

Jeepen tar sig bullrande upp för den 
gropiga grusvägen. Runtom sträcker 
barrskogen ut sig, men när vi kom-
mer upp på höjden ser man såväl 
kalhyggen som planteringar sträcka 
ut sig.

– Därifrån och bortåt är det pri-
vatägt, förklarar Jesús Mendoza och 
pekar mot gränsen där odlingarna 
börjar.

Han är själv avokadoodlare, men 
på samfällighetens mark har de be-
stämt att 2 300 av de 2 800 hektaren 
ska bevaras som skog.

– Vi vill konservera den eftersom 
den binder mycket vatten som vi an-
vänder längre ner i dalen, där vi har 
odlingarna.

Men de har fått inkräktare. Snart 
stannar bilen vid en banderoll med 
ordet ”avstängt” och tillsynsmyn-

dighetens logo, uppspänd mellan 
två tallar. Men Mendoza känner att 
jorden kring avokadoplantorna är 
fuktig och vet att arbetarna har va-
rit här i dag också.

Sedan frihandelsavtalet Nafta im-
plementerades i mitten av 1990-ta-
let har Mexiko blivit världens främ-
sta producent av avokado. Tusen-
tals nya jobb har skapats i delstaten 
Michoacán, som i övrigt framför allt 
är känd för medborgargarden och 
knarkkarteller.

Här är jorden rik på vulkanaska 
som tillsammans med klimatet har 
gjort det bergiga landskapet till en 
idealisk plats för avokado. Bara de 
senaste tio åren har exporten av ”det 
gröna guldet” fyrfaldigats och för-
ra året exporterades över en miljon 
ton av frukten. Många vill ta del av 

framgångarna och antalet odlingar 
har ökat lavinartat.

Förändringen är tydlig när man 
åker mellan städerna Morelia och 
Uruapan. För tjugo år sedan var det 
kullriga landskapet täckt av barr-
skog. Numera domineras det av 
prickiga rutfält, uppblandade med 
skogliknande områden.

– På långt håll ser det ut som skog, 
men vi som vet kan se på bladens 
färg att det är avokadoodlingar, för-
klarar Jaime Navia, som leder mil-
jöorganisationen GIRA.

Barrträden fungerar delvis som 
kamouflage, men framför allt skyd-
dar de avokadoplantorna innan de 
har vuxit till sig. Så snart de blivit 
större ryker tallarna. Enligt en stu-
die från GIRA förvandlas runt 5 000 
hektar skog till avokadoodlingar var-

je år, trots att inga tillstånd för att 
ändra markanvändningen utfärdas.

Ett avokadoträd behöver mel-
lan sju och tretton gånger så myck-
et vatten som en tall och är myck-
et sämre på att binda vatten i mar-
ken. Konsekvensen blir att viktiga 
vattendrag och grundvattenkällor 
torkar. Samtidigt hotas den biologis-
ka mångfalden när skog med tusen-
tals arter byts mot monokultur, där 
all vegetation utöver avokadon hålls 
till ett minimum med hjälp av be-
kämpningsmedel, som riskerar att 
förorena vattnet.

HBL i Mexiko
text & foto 
åSA werlAnDer 
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– Jag håller fast vid att det gröna 
guldet är den svarta framtiden. Du 
behöver inte vara forskare eller po-
litiker för att märka vad det är som 
händer. Du ser det varje dag, säger 
Navia.

Han stannar bilen och pekar mot 
några branta sluttningar.

– De här odlingarna har etable-
rats i allas åsyn de senaste tio åren. 
Det är häpnadsväckande. Vi har sett 
hur de har huggit ner träd och hur 
de ligger kvar på marken.

Han förklarar att lutningen inne-
bär stora risker för erosion, men att 
den potentiella vinsten är så stor att 
ägarna inte bryr sig.

– De har blivit allt fräckare och 
bryr sig inte ens om att gömma sig 
längre. Varför? För att det är en så 
tydlig fråga om straffrihet.

Tillbaka hos Jesús Mendoza har 
vi tagit oss till ännu en illegal odling 
på samfällighetens mark. Det är ett 
halvår sedan den anmäldes och fy-
ra månader sedan myndigheterna 
satte upp skyltar om att den var av-
stängd.

Trots det fortsätter arbetet. Ett 
bevattningssystem har byggts och 
nya plantor står redo att planteras. 
De har sett femton arbetare här, men 
vet inte vem ägaren är. Troligtvis har 
denne betalat någon som inte hade 
rätt att sälja marken.

– Det är olagligt, för det finns inga 
papper på det, säger Mendoza.

Under de fyra månader som od-
lingen officiellt sett varit avstängd 
bör ägarna ha lagt ut runt 20 000 eu-
ro bara på arbetskraften. Totalt kan 
de ha investerat över 100 000 euro, 

vilket blir viktigt om fallet tas he-
la vägen till domstol. I tidigare fall 
har samfälligheten tvingats köpa ut 
ägarna, som hävdat att de köpt mar-
ken i god tro.

Är det värt priset?
Ett par timmar på knaggliga vägar 
från samfälligheten ligger byn Zira-
huén vid en sjö omringad av kullar. 
Catalina García har bott här i hela 
sitt liv och sett hur byn har föränd-
rats.

– Vi ser det runt omkring oss. Ett 
Zirahuén med färre barrträd för var-
je dag och mindre vatten i sjön. Den 
torkar jättesnabbt.

Hon säger att det finns odlare i 
området som har fått cancer och att 

det allt oftare saknas vatten i kra-
nen. Oron finns även på byns vård-
central, där Esmeralda Vargas Pon-
ce har märkt att det har blivit van-
ligare med diarré när människor 
tvingas använda alternativa vatten-
källor och att nya hälsoproblem har 
dykt upp.

– Det kommer människor med al-
lergiska utslag och till och med and-
ningsproblem och problem med sy-
nen. De som jobbar på odlingarna 
utsätter sig för mycket risker, sä-
ger hon.

Men att tala om avokadons baksi-
dor på en plats där den inneburit en 
ekonomisk boom är kontroversiellt, 
förklarar Catalina García.

– Om man ser till jobben och 

pengarna så är det jättebra, det ne-
kar jag inte till. Det är jättebra, men 
hur länge och till vilket pris?

I Michoacán finns uppskattnings-
vis 220 000 hektar avokadoodling-
ar, varav över hälften enligt GIRA 
tidigare täcktes av skog. Talía Co-
ría arbetar på den nationella myn-
digheten för miljöskydd, Profepa, i 
Michoacán och berättar att de har 
stängt av många odlingar.

– Det har hjälpt att bromsa ut-
vecklingen. För när vi stänger av fö-
rebygger vi att produktionen av avo-
kado på egendomen fortsätter.

Jaime Navia håller inte med. Han 
plockar fram satellitbilder som visar 
förändringen av landskapet och för-
klarar att han är vittne till hundra-

tals hektar skog som gjorts om till 
odlingar de senaste 20 åren.

– Uppenbarligen gör de ingen-
ting, annars hade de ju stängts av 
och avokadoträden hade varit borta 
för att återplantera skog, säger han.

För att avlägsna träden krävs 
dock ett domstolsbeslut och en 
rättsprocess kan dra ut på tiden med 
överklaganden och risk för att fallet 
fastnar i en utredningshög hos poli-
sen. Coria vidhåller att deras arbe-
te är effektivt, men säger att proble-
mets storlek gör det omöjligt att be-
kämpa avskogningen enbart genom 
tillsynsoperationer.

– Vi måste hitta alternativ genom 
överenskommelser med avokadoin-
dustrin, förklarar hon.

Nyligen infördes en avgift för od-
lare per hektar, för att kunna åter-
plantera skog på andra platser. Men 
uträkningen baseras bara på mäng-
den vatten de förbrukar och ser inte 
till övriga skador på miljön. Dessut-
om riskerar den att normalisera de 
illegala odlingarna och än så länge 
är det oklart vart pengarna verkli-
gen går. Navia är inte imponerad.

– Om jag drar iväg med fyra ku-
bikmeter trä åker jag i fängelse och 
här har de skövlat 800–2 000 kubik-
meter per hektar beroende på ty-
pen av skog och ingenting händer, 
säger han.

Ilskan han känner är blandad 
med oro.

– Frågan jag ställer till alla är vad 
som händer om priset på avokado 
går ner. Då kommer vi att bli lämna-
de utan skog och utan pengar.
nyheter@hbl.fi

aVokadoN toG öVer. Kullarna i regionen runt Morelia och Uruapan täcktes tidigare av skog. Nu domineras de i stället av avokado. Innan den kan plockas måste frukten innehålla tillräcklig nivå 
av olja, för krämighetens skull.  

har Sett föräNdrINGeN. Catalina García och hennes man Marco Anto-
nio Sánchez äger en restaurang i Zirahuén. De växte upp här och har sett hur 
byn och dess omgivningar förändrats. 

hälSoVådlIGt. Esmeralda Vargas 
Ponce har jobbat inom vården i 23 år 
och är orolig över de hälsoeffekter 
som avokadoodlingarna kan få. 


