
Која е разликата помеѓу 
fika (фика) кафе пауза,  
и дали воопшто постои 
разлика?
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Одговор:
Fika е еден од првите зборови кои ќе ги научите кога ќе дојдете 

во Шведска, а може да биде и именка и глагол. Зборот настанал 

како сленг од kaffi (кафи)- еден од првобитните шведски термини 

за кафе. Во XIX век, сленгот се развивал со преместување на 

слоговите во зборот, па така fika (фика) настанала од kaffi (кафи)-. 

Денес, Швеѓаните претпочитаат да не го преведуваат зборот 

бидејќи не сакаат тој да го изгуби своето значење и да се сведе на 

обична кафе пауза.  

Fika (фика) подразбира многу повеќе од набрзина испиен филџан 

кафе. Станува збор за општествен феномен, оправдана причина 

да направите пауза и квалитетно да го поминете времето. Не 

постои определено време за fika(фика) - тоа може да биде и 

наутро, но и навечер. Во fika може да уживате и дома, на работа 

или во кафуле (т.е. fik), со колегите, семејството, пријателите, или 

пак со личноста која сакате подобро да ја запознаете. 

Слатките се неопходна компонента. Прифатливи варијанти за 

fika се кифлички со цимет, колачиња, бисквити или отворени 

сендвичи. Не треба да ве зачуди податокот дека Шведска е една 

од водечките земји во консумирање на кафе и слатки. Всушност, 

просечниот Швеѓанец пие повеќе од илјада филџани кафе 

годишно. Со други зборови, дури и кога една личност ќе премине 

на органско кафе односно чај, после извесен период тоа ќе има 

значителен ефект врз околината. 



Q2

Во smörgås (Скандинавски 
отворен сендвич), дали има 
повеќе житни растенија во 
лебот или во додатоците?  
И зошто е тоа важно?
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Одговор:
Скандинавскиот отворен сендвич (smörgås) се состои од парче 

леб со путер, честопати интегрален `ржан леб, а на него може 

да ставите буквално што сакате- кој било додаток. Швеѓаните 

најчесто прават комбинација од сувомесни производи, тврдо 

варено јајце, кашкавал, зачини и тревки, зеленчук. 

Пченката е доминантна земјоделска култура во светот, додека 

пак во Шведска, како и во останатите делови на Европа, речиси 

половина од посевот отпаѓа на одгледувањето пченица, овес, 

`рж и јачмен. Повеќето од оваа храна завршува во лебот и 

тестенините кои ги јадеме, но кравите, свињите и останатиот 

добиток консумираат речиси половина од севкупните житни 

растенија во форма на сточна храна. Со други зборови, кога јадете 

сендвич, речиси двојно повеќе житни растенија се употребени 

при производството на шунката или кашкавалот, отколку при 

производството на брашното од кое е направен лебот. 

При одгледувањето на неорганските растенија, на едно поле 

се одгледува една иста култура секоја година. Токму ова им оди 

во прилог на инсектите-штетници, па со цел тие да се сузбијат, 

се користат отровни пестициди. Воедно, пред да започне 

култивацијата, полињата се прскаат против коров, а земјоделците 

засадуваат хемиски третирани семиња. Кога посевот ќе почне да 

расте, повторно се попрскува против коров, а неретко и против 

други паразити. Со други зборови, се користат многу хемикалии. 

Со цел да се добие што побогат род, земјоделците користат 

вештачки ѓубрива. Производството на ваквите ѓубрива вклучува 

голема количина фосилни горива, кои пак се штетни за климата. 

Од друга страна, при одгледувањето на органска храна, 

земјоделците садат различни култури секоја година, па на тој начин 

ја одбегнуваат употребата на штетни пестициди. Тие не користат 

хемиски и вештачки ѓубрива, и притоа оставаат природата да ги 

пружи сите потребни состојки за успешно земјоделие.    

Од голема важност е потрошувачите да купуваат органски леб 

и брашно. Исто така, важно е да се користат и органско млеко и 

месо од добиток кој се одгледувал со 

органска сточна храна. 

Три причини зошто треба да 

одберете органски производи:

Не се користат хемиски 

пестициди.

Природата ќе стане поздрава со 

повеќе пеперутки, пчели и птици. 

Кога одбирате органска храна, 

го поддржувате зачувувањето на 

природата. 
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Третманот  
на добитокот  
е важен дел  
од органското земјоделие. 
Кои се придобивките  
(за животните и човекот)? 
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Одговор:
Во Шведска, хуманиот третман на добитокот е втора важна 
причина зошто луѓето одбираат да се хранат органски. Како 
прва причина се наведува почиста животна средина, а личното 
здравје е дури на трето место. Јавното мислење на Швеѓаните 
придонесува на светско ниво да се усвојуваат построги 
закони за заштита на правата на животните. Во прилог следи 
објаснување за тоа колку органското земјоделие ја поттикнува 
добросостојбата на животните.

На органските фарми, животните имаат доволно  
простор да живеат во рамките на своето  
природно однесување, па на тој начин орган- 
ското земјоделство придонесува кон подобрување  
на добросостојбата на животните. Ова подразбира  
поздрави, посреќни животни, што самото по себе е предност. 

Подобреното здравје на животните резултира во намалена 
употреба на антибиотици. Неселективната употреба на 
антибиотици кај добитокот значи дека животните како и луѓето 
кои консумираат месо стануваат отпорни на антибиотиците. Ова 
може да биде многу опасно по здравјето на човекот, затоа што 
антибиотикот се користи ширум светот во борбата против многу 
болести, кои во спротивно би биле смртоносни.   

Добросостојбата на добитокот зависи и од неговата исхрана. 
Поточно, зависи од тоа дали животните се хранат на начин кој 
е во склад со нивниот дигестивен систем. За кравите, овците и 
козите, тоа подразбира исхрана која се состои главно од трева и 
крупна храна, а не од житни растенија и соја, кои во моментов се 
користат во интензивните системи за одгледување на добиток. 
Токму тие житни растенија може да се употребат да се нахрани 
човекот. Ситните земјоделци во јужните краишта обично го 

хранат добитокот со сточна храна која не е соодветна за луѓето, 
па животните и луѓето не се во конкурентен однос кога станува 
збор за храна.   

На мешаните фарми, каде има и храна и сточна храна, добитокот 
ја јаде сточната храна, остатоците од жетвата и производите кои 
не се соодветни за исхраната на човекот. Од сточното ѓубриво 
и остатоците од жетвата може да се добие ѓубриво со кое ќе 
се нахрани почвата. Органски обработените полиња обично 
придонесуваат кон подобра структура на почвата, со што се 
постигнува поцврст развој на коренот и поголемо складирање 
на водата. На тој начин, посевот подобро се развива. 
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Во кои видови  
храна има најмногу 
остатоци од пестициди?
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Одговор:
Две третини од обичното, неорганско овошје и зеленчук кое 

се пласира на пазарот има остаток од пестициди. Всушност, од 

севкупната храна, овошјето и зеленчукот најмногу ги задржуваат 

пестицидите.    

Растенијата се попрскуваат со пестициди со цел да се елиминираат 

несаканите инсекти и коров, што најмногу ги погодува природата, 

дивите животни но и луѓето кои работат на плантажите. На 

пример, една плантажа со банани може да се попрска и до 50 

пати. А понекогаш, за таа цел се користи и еден од најотровните 

пестициди.  

Многумина мислат дека пестицидите се наоѓаат само на 

површината на плодот и дека можат да се измијат. Но, факт е дека 

отровите можат да продрат длабоко во производот. Испитувањата 

покажуваат дека кај луѓето кои консумираат органска храна 

се забележува помало количество на пестициди во урината. 

Честопати, овошјето се третира со пестициди откако ќе се 

набере, со цел да остане свежо подолго и да не овене во текот на 

транспортот.   

Оттаму се поставува прашањето: дали остатоците од пестицидите 

се штетни за луѓето? Некои велат дека сè додека не се надмине 

определената граница, тие не се опасни. Други пак сметаат 

дека и најмалите количества се канцерогени и го нарушуваат 

хормоналниот баланс. Затоа, можете да се заштитите само ако ги 

замените производите во кои има големи остатоци од пестициди, 

како бананите, грозјето, цитрусните овошја и компирот, со нивни 

органски еквиваленти. 
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Дали органската храна може 
да го нахрани севкупното 
население во светот?

Eco fika | Квиз карта  



Одговор:
Денес, на планетата Земјата живеат 7 милијарди луѓе, а ние 

произведуваме храна за двапати повеќе, и тоа со помош на 

методи кои се штетни за повеќето од нас.

Точно е дека при органското земјоделство жетвата е послаба, 

но тоа не мора секогаш да биде така. За некои посеви и во некои 

региони, органските земјоделци би можеле да произведат речиси 

идентична количина, а притоа да заработат повеќе и да имаат 

помали трошоци. 

Повеќето од тоа што се одгледува во моментов се користи да 

се нахрани добитокот од кој се добива месо. Наместо тоа, голем 

дел од земјиштето може да се користи за производство на храна 

со која директно би се хранеле луѓето. На тој начин, на иста 

површина би произвеле значително повеќе храна.    

Друга тажна реалност на денешницата е дека голем дел од 

храната која се произведува се фрла, често пати без потреба. 

Од една страна, продавниците ја фрлаат храната која не ги 

задоволува естетските критериуми, т.е. не изгледа „убаво“. 

Од друга страна, потрошувачите се склони кон прекумерно и 

непотребно купување на производи, кои најчесто се фрлаат уште 

пред да им истече рокот на употреба. 
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Зошто се важни 
означувањето и 
сертифицирањето на 
органската храна?
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Одговор:
Кога органската храна е во прашање, постојат две меѓународни 

организации: Кодекс Алиментариус препораките за органско 

производство (FAO), и Меѓународниот сојуз на органски 

земјоделски движења (IFOAM). Денес, во 110 земји, органското 

производство на храна е уредено со закон. Клучен 

момент кој е законски регулиран е употребата 

на зборот „органско“. Речиси сите регулативи и 

стандарди се поткрепени со лого со цел полесно 

распознавање од страна на јавноста.   

Органската храна подложи на поголема контрола 

отколку кој било друг вид храна. Органските фарми, 

пекари и фабрики често имаат најавени но и ненајавени 

контроли. Инспекторите кои ги вршат контролите се речиси 

секогаш независни тела, и не се во поврзани со институцијата која 

го произведува органскиот производ.

Потребата за сертифицирање се појавува тогаш кога не постои 

директна врска помеѓу производителот и потрошувачот. Ако 

потрошувачот е добро запознаен со методите на производство 

на фармата, тогаш не е потребно сертифицирање на производите. 

Сите страни вклучени во производството на органски производи 

треба да се дел од системот на сертифицирање. Тука станува 

збор за сите кои се дел од синџирот за набавка: земјоделците, 

нивните задруги, производителите, продавачите на големо, како 

и увозниците.  

Многу земји имаат свој систем на означување. Ова се некои од 

познатите органски ознаки во светот:

КРАВ е најпозната еко-ознака во Шведска. Се води според 

принципите за органско производство на храна со многу високи 

стандарди за хуман третман и добросостојба на животните, 

здравје, општествена одговорност и животна средина.

Органското лого на ЕУ има за цел да им 

помогне на потрошувачите полесно да ги 

препознаат органските производи. Понатаму, 

му овозможува визуелен идентитет на секторот 

за органско земјоделство, а притоа помага кон 

севкупна доследност и соодветно функционирање на 

внатрешниот пазар.  

Во САД, Американскиот департман за земјоделство (USDA) 

наметнува строги критериуми за производство и означување. 

Органските производи мора да исполнат бројни критериуми.   
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Зошто многу работници на 
плантажите со кафе мора 
да носат заштитна опрема?
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Одговор:
Швеѓаните се на листата на најголеми потрошувачи на кафе во 

светот. Во Шведска многу се зборува за процесот на селекција, 

печење и мелење на кафето, но не доволно внимание се посветува 

на пестицидите кои се користат на плантажите.  

Неорганските плантажи со кафе користат хемиски пестициди 

како превенција од несаканите инсекти и коров. Притоа, постојат 

неколку видови хемиски пестициди. Некои се толку јаки што дури 

една кафена лажичка може да биде смртоносна, а некои се помалку 

отровни. За жал, работниците на плантажите со кафе честопати 

не се свесни дека се изложени на вакви отрови, а некои дури и 

работат без адекватна заштитна опрема. 

На пример во Бразил, хемиските пестициди се причина за некои од 

поголемите здравствени проблеми на луѓето. Животната средина и 

животните се исто така на удар преку загадувањето на водата. 

На органските плантажи со кафе не е дозволено користење на 

хемиски пестициди. Органското кафе често пати се одгледува 

на мали, семејни фарми, и на посеви под сенка. Тоа значи дека 

растението се одгледува под сенката на одбрани дрвја. Овој метод 

ги инкорпорира природните еко-принципи со цел поттикнување 

на природни еколошки врски. Сенката, лисјата и гранките ја 

спречуваат појавата на коров. 

Растенијата и животинскиот свет ја контролираат појавата на 

штетни инсекти. Накусо, производството се потпира на мудрата 

природа, а не на отрови. 

Само дел од севкупното кафе кое денес се произведува е органско, 

но побарувачката се зголемува. А ние умееме и подобро. 


