
Afrikas häftigaste 
såser och kryddor 
i passande förpackning

Fokus på Afrika

Ukuva iAfrica grun-
dades 1996 och har 
sedan 1997 försett 
butiker runt om i 
världen med under-
bara kryddor, såser 
och annan mat och 
dryck från den afri-
kanska kontinenten. 

I början av 1990-talet 
flyttade kocken och 
entreprenören Nigel 
Wood och hans familj 
från London till Kap-
staden. 

Nigel och hans fru 
började experiment-
era i köket där de lag-
ade ”Street Food” från 
grunden med hjälp av 
recept som de samlat 
på sig under sina olika 
resor runt om i Afrika. 
Allt gjordes på färska 
grönsaker och såserna 
fick namn efter de 
platser där de funnit 
recepten tillexempel 
Zulu Fire Sauce och 
Malawi Gold.

Maten såldes på 
marknader i och 
utanför Kapstaden 

och gjorde stor succé.
Man anställde lokala 
hantverkare som till-
verkade pärlhalsband 
och ståltrådsarbeten 
för att dekorera såser-
nas flaskor. 

Nigel kom också i 
kontakt med Cape 
Mental Health Soci-
ety som arbetar med 
intellektuellt funk-
tionshindrade och gav 
100 personer hjälp 
med arbetsterapi. Idag 
tillverkar 150 personer 
från Cape Mental 
Health Society flaskor-
na och 25 personer ar-
betar med tillverkning 
av såser och kryddor. 
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Bolgakorgar säljs  
över hela världen – 
men sällan till rätt pris
Traditionella korgar 
i elefantgräs från 
Bolgatangaprovinsen 
i nordöstra Ghana är 
populära över hela 
världen. Men inte alla 
är Fair Trade-märkta.

Korgarna i vår butik 
kommer till oss via 
importören Ham-
mershus, som i tio 
år drivit ett projekt i 
området. Kvinnorna 
som tillverkar korgar-
na får betydligt bät-
tre betalt än på den 
lokala marknaden. 

Det tar tre dagar att 
fläta en korg. Då är 
elefantgräset redan 
infärgat en första 
gång. Handtagen i 
getskinn tillverkas av 
männen.

Korgarna är, vid 
sidan av latbruket, 
deras huvudsakliga 
försörjning.
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Patrice Balma gör 
skön konst av skrot 
från Ouagadougou

Drygt 40-årige 
konstnären  Patrice 
Balma började 
som gatuförsäljare 
i  Ouagadougou, 
 huvudstad i Burkina 
Faso. I 20-årsåldern 
började han utbilda 
sig till konstnär och i 
början på 2000-talet 
startade han ett eget 
galleri.

Numera leder han 
en ateljé med ett 
dussin anställda. 
Hans figurer i brons 
har nått oss via Fair 
Trade-företaget Ham-
mershus.

Materialet till hans 
bronsstatyetter kom-
mer från metall avfall 
so m samlas in i 
staden av hans med-
arbetare.  Metallen 
smälts sedan ned  i 
1200 grader för att 
sedan formas till 
baobab-träd eller 
kvinnofigurer.
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Mästertrummaren från 
Ghana vet hur man får 
getskinnet att svänga
Vi säljer trummor 
från Ghana. Och inte 
vilka trummor som 
helst. 

Trumproducenten 
Gamel Anaglo och 
hans familj har i 
flera generationer 
varit ”mastertrum-
mare”, dansare, 
trum producenter, 
återförsäljare och 
exportör av trum-
mor och andra rytm-
instrument från 
Ghana. 

Trummorna är 
gjorda i getskinn. Hög 
musikalisk kvalitet 
kombineras med 
dekoration och design 
som resulterar i ett 
konsthantverk på hög 
nivå.

Vår importör är 
Hammershus på 
Bornholm, som länge 
haft ett samarbete 
med Gamel Anaglo.
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Hortencia tog strid  
för kvinnors rätt  
att odla på “chokladön”
För fem år sedan tog 
Hortencia Pina frågan 
om kvinnors rätt att 
odla till regeringen 
i den lilla önationen 
Sao Tome. 

Dessförinnan hade 
jordreformer givit 
gifta par rätt till land, 
men många kvinnor 
stod utan. Männen 
var dessutom ovilliga 
att dela med sig av 
vinsten. Men nu gav 
regeringen land till 
alla de kvinnor som 
Hortencia Pina samlat 
ihop. För många av 
landets kvinnor gav 
det nya möjligheter.

Idag är hon logistik-
chef för kooperativets 
1135 medlemmar.

De senaste åren har 
mycket förbättrats 
tack vare Fairtrade-
certifieringen och 
sam arbete med 
chokladföretaget 
 Divine som köper 
deras kakao. Kooper-
ativet har bland annat 
använt Fairtrade-pre-

mien till att bygga en 
förskola för 30 barn, 
en ny väg till skolan, 
växthus för sticklin-
gar, torkutrymme och 
andra satsningar för 
att förbättra kakao-
produktionen.

På Afrikas fast-
land, i Ghana, finns 
Världens största 
 kakaokoperativ, 
Kuapa Kooko, med 
87000 odlare. 
 Kooperativet är också 
delägare i Divine, en 

unik företeelse i en 
bransch där vinsterna 
av förädlingen nor-
malt annars hamnar i 
västliga storföretag.


