
Jakten på den perfekta kryddan
Utmanande logistik och komplicerade regler – men alltid värt mödan.  
Santa Marias inköpare lägger ner det lilla extra för att säkerställa råvarornas 
ursprung och kvalitet.

Begrepp som ”Fairtrade” och ”organic” kan ibland 
kännas en smula abstrakta och svårtolkade. Men för 
inköparna på Santa Maria är de en del av det dagliga 
arbetet och något man rättar sig efter i varje del av 
processen. Kvalitetstänk och noggrannhet genom-
syrar arbetet.
– Ja, man kan säga att det är som ett filter som allt 
passerar genom, säger Branka Veljovic, inköpare på 
Santa Maria. Vi söker hela tiden efter ekologiskt od-
lade kryddor, spårbara produkter där vi kan garantera 
att produktionen gått till på rätt sätt.

Det första Branka och hennes kollegor gör då de 
söker efter organic- och Fairtrade-leverantörer är att 
titta på dokumentation och certifiering. Det gäller att 
den aktuella producenten uppfyller alla de lagkrav 
som ställs både från producentlandet, EU och svenska 
Livsmedelsverket. 
– Det finns ganska många producenter som märker 
sina varor med ”organic”, men som saknar certifiering, 
säger Branka. Självklart väljer vi bara att arbeta med leverantörer som har genomgått de nödvändiga kontrollerna.

Steg två blir kvalitetskontroll av själva råvaran och detta sker under noggranna och kontrollerade former i Santa 
Marias anläggningar. Smakmässigt är en ekologisk krydda precis som vilken krydda som helst. Men man kan alltså 
vara förvissad om att den framställts så naturligt som möjligt. 

Vad gäller Fairtrade-märkningen görs besök på plats där säkerhet, food safety och arbetsmiljö kontrolleras. Här 
vilar bestämmelserna på kriterier från organisationen Fairtrade International och processen kan ibland bli en smula 
komplicerad.
– Vi söker naturligtvis efter leverantörer som uppfyller både organic- och Fairtradekraven, säger Branka. Det är be-
tydligt lättare att hitta leverantörer som uppfyller kraven för organic-märkningen, men Fairtrade-certifierade odlare blir 
allt fler.
Fördelarna med Fairtrade-certifiering är också lätta att se.
– För varje kilo vi köper av en Fairtrade-certifierad odlare betalas en premie ut som går direkt till det aktuella koope-
rativet, berättar Branka. Pengarna använder de till att återinvestera och de bidrar till exempel till nya vattenbrunnar, 
skolor och liknande. 
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