
Ku qëndron ndryshimi 
midis një fika dhe një 
pushimi të shkurtër kafeje, 
nëse ka ndonjë ndryshim?
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Përgjigje:
Fika është një prej fjalëve të para që do të mësoni po të 
vizitoni Suedinë dhe përdoret si folje, por edhe si emër. Kjo 
fjalë u përdor fillimisht si zhargon i cili rridhte nga një variant i 
hershëm i fjalës suedeze kafi, që domethënë kafe. Në shekullin 
e 19-të kur filloi të përdorej si zhargon, fjala paraqiste një 
ndërrim të rrokjeve, pra rrokja e dytë vendosej në fillim, pra 
nga kafi në fika. Sot suedezët preferojnë të mos e përkthejnë 
këtë fjalë, pasi nuk duan që ajo të humbasë kuptimin e saj dhe 
të bëhet thjesht një pushim i shkurtër kafeje. 

Fika është shumë më tepër sesa një pushim i shkurtër 
kafeje. Ajo është kthyer në një fenomen social, një arsye e 
justifikueshme për t’u tërhequr pak mënjanë për të kaluar një 
kohë cilësore. Fika mund të konsumohet në çdo kohë, si në 
mëngjes, ashtu edhe në darkë. Mund të shijohet në shtëpi, 
në punë, ose në një kafene (ose fik]. Mund të konsumohet me 
kolegët, familjen, miqtë ose me dikë që dëshiron ta njohësh 
më mirë. 

Ëmbëlsirat që e shoqërojnë fikan janë shumë të rëndësishme. 
Ëmbëlsirat me kanellë, kekët e ndryshëm, biskotat, ose 
sanduiçët e hapur shërbejnë si një banket i pranueshëm për 
fika. Nuk është për t’u çuditur që suedezët janë ndër popujt që 
konsumojnë më shumë kafe dhe ëmbëlsira. Në fakt, një suedez 
konsumon mesatarisht më shumë se një mijë filxhanë kafeje 
në vit. E thënë ndryshe, sikur qoftë edhe një person të fillonte 
të përdorte kafenë organike ose çajin, ky veprim do të ndikonte 
ndjeshëm tek mjedisi me kalimin e kohës.
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Sa grurë përdoret për bukën e 
një smörgås (sanduiç i hapur): 
njësoj apo më shumë se në një 
sanduiç të zakonshëm? Po pëse 
të shqetësohesh, gjithësesi?
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Përgjigje:
Sanduiçi i hapur skandinav, (smörgås), përbëhet nga një copë 
bukë me gjalpë, shpesh bukë elbi, e lyer me pothuajse gjithçka 
të mundshme. Lloje të ndryshme mishi të ftohtë, vezë të ziera, 
djathë, erëza dhe perime, janë ato çka gjenden përgjithësisht 
në një copë bukë suedeze (në kombinime të ndryshme, jo të 
gjitha njëherësh). 

Misri është kultura numër një në shkallë globale, ndërsa në 
Suedi dhe në pjesën më të madhe të Europës, gruri, tërshëra, 
thekra dhe elbi zënë afërsisht gjysmën e tokave bujqësore. 
Pjesa më e madhe e këtyre drithërave përfundon në produkte 
buke dhe makarona. Por lopët, derrat dhe kafshët e tjera të 
fermës konsumojnë gjysmën e të gjithë drithërave që përdoren 
si ushqim. Konvertimi nga drithëra në mish, do të thotë se 
kur ju hani një sanduiç, për të bërë proshutën ose djathin, në 
krahasim me vetë miellin për bukën, përdoret më tepër se dy 
herë më shumë drithëra.  

Në rastin e drithërave jo-organike, e njëjta kulturë rritet në 
të njëjtën fushë, vit pas viti. Kjo gjë favorizon shumë rritjen e 
insekteve të dëmshme dhe për t’i vrarë ato nevojiten pesticide. 
Gjithashtu, fillimisht fushat që do të mbillen, spërkaten me 
pesticide kundër barërave të këqija. Edhe vetë farërat e 
përdora trajtohen kimikisht përpra se të mbillen. Kur brima 
mbin, duhet të spërkatet sërish me pesticide kundër barërave 
të këqija dhe shpesh edhe kundër mykut. Pra, shumë kimikate 
për një prodhim. 

Për të marrë prodhim të lartë, fermerët përdorin plehëra 
artificialë. Prodhimi i këryre plehërave kërkon përdorimin e 
sasive të mëdha të naftës. Gazrat e çliruar nga djegia e saj nuk 
janë aspak të mira për klimën. 

Krejt e kundërta ndodh me bujqësinë organike. Këtu fermerët 
mbjellin çdo vit një kulturë të ndryshme dhe evitojnë 
përdorimin e pesticideve të dëmshme. Gjithashtu, evitohen 
kimikatet dhe fertilizuesit artificialë duke u mbështetur tek vetë 
natyra për të siguruar përbërësit e nevojshëm për një bujqësi 
të suksesshme.

Buka dhe mielli organik janë një zgjedhje e rëndësishme 
konsumi. Por, gjithashtu mos harroni të zgjidhni  qumësht dhe 
mish organik nga kafshë të rritura me mënyra natyrore.

Tre arsye për të zgjedhur produkte organike:

Nuk kanë përmbajtje të pesticideve kimike.

Natyra bëhet më e shëndetshme, dhe 
fluturat, bletët e zogjtë shtohen në numër.

Zgjedhjet organike kontribuojnë në 
ruajtjen dhe gjallërimin e mjedisit dhe 
gjësë së gjallë në tokë.
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Mirëqënia 
e kafshëve 
është pjesë e 
rëndësishme 
e bujqësisë 
organike. Cilat janë  
disa prej përfitimeve  
(te kafshët dhe njerëzit)?
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Përgjigje:
Në Suedi, kujdesi ndaj kafshëve është arsyeja e dytë më e 
rëndësishme (që vjen menjëherë pas mjedisit të pastër, duke 
lënë pas edhe shëndetin personal) se përse njerëzit vendosin 
të hanë ushqim organik. Presioni i opinionit publik suedez 
ka bërë që miratohen ligje strikte për mbrojtjen e kafshëve, 
që janë ndër ligjet më të përparauara në nivel ndërkombëtar. 
Më poshtë jepen disa nga përfitimet që sjell mirëqenia e 
kafshëve në bujqësinë organike. 

Në fermat organike kafshëve kanë hapësirën 
e duhur për një jetë të natyrshme, ndaj 
bujqësia organike sjell kontribut në 
përmirësimin e mirëqënies së kafshëve. Kjo 
gjë nënkupton kafshë më të shëndetshme 
dhe më të kënaqura që përbën një përfitim në vetvete.

Shëndeti i përmirësuar i kafshëve nënkupton gjithashtu 
se nevojiten më pak antibiotikë. Përdorimi pa kriter i 
antibitoikëve te kafshët, sjell forcimin e rezistencës së 
baktereve si tek kafshët, edhe tek njerëzit që konsumojnë 
prodhimet e gjësë së gjallë. Kjo përbën një kërcënim për 
shëndetin e njeriut, sepse shumë antibiotikë, që deri dje 
shpëtonin jetë, rrezikojnë të humbasin efektivitetin. 

Mirëqënia e duhur varet, gjithashtu, edhe nga përdorimi 
i ushqimit të përshtatshëm për sistemin e tyre tretës. Për 
lopët, delet dhe dhitë kjo nënkupton një dietë të bazuar 
kryesisht në bar dhe në barishte të ndryshme, dhe jo siç 
ndodh sot në sistemet e blegtorisë intensive që bazohet më 
shumë te drithërat dhe soja. Kjo pjesë e drithërave mund të 
përdoret për të ushqyer njerëzit. Ferma relativisht të vogla 

në jug të vendit, zakonisht i ushqejnë kafshët me foragjere të 
papërshtatshme për njerëzit, çka nënkupton se kafshët nuk 
shtojnë nevojën për më shumë drithëra në botë. 

Në një fermë të përzier, me bimë të ndryshme, foragjere dhe 
kafshë, kafshët hanë foragjeret, mbetjet e drithërave dhe 
produkte të papërshtatshme për konsum njerëzor. Plehu 
i kafshëve dhe mbetjet e produkteve mund të përzihen së 
bashku dhe të përdoren për të fertilizuar tokën. Tokat e 
fertilizuara në mënyrë organike, garantojnë një strukturë 
më të mirë dheu, duke çuar në një zhvillim më të fortë të 
rrënjëve dhe më shumë grumbullim të ujit, dhe për rrjedhojë 
mundësojnë një rritje më të mirë të bimëve.



Q4

Cilat lloje 
ushqimesh 
përmbajnë më 
shumë mbetje 
të pesticideve?
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Përgjigje:
Përveç vitaminave të dobishme, frutat dhe perimet e 
zakonshme jo-organike kanë një probabilitet prej më shumë se 
60 përqind që të kenë përmbajtje pesticidesh. Ndër ushqimet 
në tërësi, frutat dhe perimet janë ato që kanë më shumë gjasa 
të përmbajnë mbetje pesticidesh. 

Pesticidet u hidhen bimëve me qëllim që të mbahen larg 
insektet e padëshiruara dhe barërat e këqija. Kjo gjë sjell pasoja 
negative te natyra, gjallesat dhe ata që punojnë në plantacione. 
Për shembull, fermerët e bananeve mund të spërkasin deri në 
50 herë një pemë të vetme bananeje dhe nganjëherë edhe me 
një prej pesticideve më helmuese.

Shumë njerëz mendojnë se pesticidet gjenden në sipërfaqe 
dhe se mund të lahen kollaj. Por në fakt disa mbetje kimikatesh 
mund të depërtojnë edhe thellë brenda një fruti. Studiuesit 
kanë vërtetuar se ata që hanë ushqime organike kanë më 
pak pesticide në urinë. Është, gjithashtu, normale që frutat 
që eksportohen të trajtohen me pesticide pasi janë vjelë, me 
qëllim që të rrojnë më gjatë dhe të mos dëmtohen nga kushtet  
e papaërshtatshme të transportit. 

Pra, a janë mbetjet e pesticideve të dëmshme për njerëzit? Disa 
thonë jo për aq kohë sa nuk tejkalohen kufijtë e përcaktuar, 
ndërsa të tjerë thonë se madje edhe sasi shumë të vogla mund 
të jenë kancerogjene dhe mund të cënojnë ekuilibrin hormonal. 
Mund të mbroheni duke zëvendësuar ushqimet që përmbajnë 
sasi të larta të mbetjeve pesticide si, bananet, rrushi, qitro dhe 
patatet me ushqime të tjera organike ekuivalente. 
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A mjafton ushqimi organik 
për të ushqyer të gjithë 
njerëzit mbi tokë?
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Përgjigje:
Sot jemi shtatë miliardë njerëz në tokë dhe prodhojmë ushqim 
sa për dyfishin e këtij numri të popullsisë, duke përdorur 
metodat që më së shumti bëjnë dëm.

Sigurisht që bujqësia organike jep më pak të vjela, por nuk 
ndodh gjithmonë kështu. Për disa prodhime dhe në disa 
zona, mund sigurohen vëllime pothuajse të barabarta si dhe 
të sigurohen të ardhura më për mira për fermerët me në pak 
shpenzime. 

Shumica e bimëve që ne kultivojmë përdoret edhe për 
ushqimin e kafshëve që na japin mish. Në vend të kësaj, ne 
mund të kultivojmë një pjesë të madhe të tokave me bimë që 
mund të pëdoren drejtëpërdrejt nga njeëzit. Në këtë mënyrë 
do të prodhohej më shumë ushqim nga e njëjta sipërfaqe. 

Një realitet tjetër i trishtë në shoqërinë e ditëve tona është se 
një pjesë e madhe e ushqimit që prodhojmë shpërdorohet, 
shpesh edhe pa qenë nevoja. Dyqanet e hedhin ushqimin që 
nuk u duket “i mirë,” ndërsa konsumatorët blejnë më tepër 
nga sa u nevojitet dhe, duke qenë se nuk arrjnë ta konsumojnë 
brenda afatit të përdorimit, e hedhin në plehra.
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Përse çertifikimi dhe etiketimi 
është pjesë e rëndësishme e 
ushqimeve organike?
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Përgjigje:
Ka dy standarde ndërkombëtare në mbarë botën: Udhëzimet e 
Kodit Ushqimor për Prodhimet Organike (FAO) dhe Standardi 
Organik i IFOAM-it (Federata Ndërkombëtare e Lëvizjes së 
Bujqësisë Organike). Sot një total prej 110 vendesh kanë 
hartuar legjislacion për prodhimet organike. Çështja kryesore 
që trajton ky legjislacion ka të bëjë me përdorimin e 
fjalës ‘organike’. Pothuajse të gjitha standarded e 
vendosura nga subjektet private, si dhe ato që 
janë të detyrueshme nga ligji, gjejnë shprehje, 
në logon e prodhuesit duke bërë që cilësia e 
tyre të jetë lehtësisht e identifikueshme nga 
konsumatorët.

Ushqimi organik monitorohet më lehtë sesa 
ushqimet e tjera. Fermat organike, furrat e bukës, dhe 
fabrikat e përpunimit të ushqimit përballen rregullisht me 
vizita të paralajmëruara dhe të papritura. Personat që bëjnë 
kontrollet janë, pothuajse, gjithmonë të pavarur dhe pa asnjë 
interes në miratimin e etiketës organike.   

Nevoja për çertifikim lind në kushtet e mungesës së kontaktit 
direkt midis prodhuesit dhe konsumatorit. Nëse konsumatori 
ka dijeni për metodat e prodhimit në fermë, atëherë nuk është 
nevoja për çertefikim. 

Të gjitha palët e përfshira në prodhimin e një produkti organik 
duhet të bëhen pjesë e sistemit të çertifikimit. Këtij sistemi 
duhet t’i nënshtrohen të gjithë aktorët e zinxhirit të furnizimit 
të ushqimeve në treg: fermerët, kooperativat e tyre, për-
punuesit, tregtarët me shumicë dhe importuesit.

Shumë vende kanë formën e tyre të etiketimit. Më poshtë 
jepen disa etiketa të zakonshme organike në mbarë botën:

Etiketa KRAV është eko-etiketimi më i famshëm i Suedisë për 
ushqim; ajo është e bazuar në idealet organike dhe përcakton 

standarde veçanërisht të larta të mirëqenies së kafshëve, 
shëndetit, përgjegjësisë sociale dhe ndikimit në mjedis.

Logoja organike e BE-së ka për qëllim të bëjë 
produktet organike lehtësisht të identifikueshme 
nga konsumatorët. Për më tepër, ajo i jep një 
identitet vizual sektorit të bujqësisë organike 

dhe në këtë mënyrë kontribuon në sigurimin e 
koherencës së përgjithshme dhe funksionimin e 

duhur të tregut të brendshëm të bujqësisë organike.

Në SHBA, Departamenti i Shteteve të Bashkuara për Bujqësinë 
(USDA) përcakton kërkesa strikte prodhimi dhe etiketimi. 
Produktet organike duhet të përmbushin një numër kriteresh.

Cila është mënyra e etiketimit që përdoret në vendin apo 
rajonin tuaj?
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Pse shumë punëtorë kafeje 
duhet të veshin pajisjet 
mbrojtëse?
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Përgjigje:
Suedezët janë ndër konsumatorët më të lartë të kafesë në botë. 
Megjithatë, në Suedi nuk flitet shumë në lidhje me zgjedhjen, 
pjekjen dhe bluarjen e kafesë. Pak njerëz flasin në lidhje me 
pesticidet e përdorura në plantacione.

Plantacionet jo organike të kafesë përdorin pesticide kimike 
për të mbajtur larg insektet e padëshiruara dhe barërat e 
këqija. Pesticidet kimike janë të shumëllojshme. Disa janë 
vdekjeprurëse dukë filluar nga një dozë sa një lugë çaji, të tjerat 
janë më pak toksike. Për fat të keq, nuk është e pazakontë që 
punëtorët në plantacionet e kafesë të mos jenë të vetëdijshëm 
për rreziqet dhe në disa raste, edhe të mos pajisen me veshje 
të përshtatshme individuale për t’u mbrojtur prej tyre.

Në Brazil, për shembull, pesticidet kimike janë shkaku kryesor i 
disa prej problemeve më të mëdha të shëndetit publik. Natyra 
dhe kafshët vuajnë njësoj, për shembull, nga faktorë të tillë si 
ndotja e ujit.

Në fermat organike të kafesë, nuk lejohet përdorimi i 
pesticideve kimike. Kafeja organike kultivohet shpesh në fermat 
e vogla familjare, dhë ndër llojet e kafesë, ajo që rritet në hije 
ndeshet rëndom. Kjo do të thotë që bima e kafesë rritet nën një 
tendë natyrore që krijohet nga kurora e pemëve të ndryshme. 
Kjo metodë rritjeje përfshin parimet e ekologjisë natyrore për 
të nxitur lidhjet ekologjike të natyrës. Pra, hija e krijuar nga 
bimët, gjethet dhe degët e thara, nuk lejojnë rritjen e barërave 
të këqija. Bimët dhe kafshët nuk lejojnë daljen jashtë kontrollit 
të insekteve. Me pak fjalë, përdoren forcat natyrore në vend të 
helmeve.

Vetëm një pjesë e vogël e gjithë kafesë që prodhohet sot është 
organike, por kërkesa është në rritje dhe ne mund të bëjmë më 
shumë.


