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Vi älskar bananer.

Sedan 1899, året då vårt företag grundades, har vi jobbat för att odla fram 
marknadens finaste och godaste bananer. 1992 började vi samarbeta med 

Rainforest Alliance, ett samarbete som har förändrat hur vi på Chiquita bedriver 
vår verksamhet i tropikerna – till det bättre för både natur och människor. 

Vi delar gärna med oss av vår kunskap till dig.
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Historien om Chiquita 
1870 Kapten Lorenzo Dow Baker köper 160 klasar bananer 

på Jamaica och säljer dem 11 dagar senare med fin vinst.

1944 Företagets namn Chiquita införs, tillsammans med

logotypen Miss Chiquita.

1960 Den klassiska bananlådan introduceras.

1966 Chiquitabananen introduceras på den europeiska 

marknaden.

« Lorenco Dow Baker

1984 Chiquita är det första av fyra fartyg som placeras 

ut på linjen Panama - Europa.

1992 Samarbetet mellan Chiquita och 

Rainforest Alliance startar.

1994 De första Chiquitaplantagerna uppfyller kraven 

för att certifieras av Rainforest Alliance.

1999 Chiquita firar hundraårsjubileum!

2000 Alla Chiquitas 115 odlingar i Latinamerika 

uppfyller kraven för certifiering av Rainforest Alliance. 

2002 Chiquita ansluter sig till ETI-alliansen (Ethical 

Trading Initiative). 

2004 Alla Chiquitas odlingar i Latinamerika får utfärdat 

bevis för certifiering enligt SA8000. 

2005 Chiquita får rätt till att använda en groda på de 

klistermärken som fästs på bananerna, som en symbol

för Rainforest Alliances certifiering av 115 odlingar. 

2009 Vårt europeiska huvudkontor flyttas från 

Antwerpen (Belgien) till Rolle (Schweiz).

2015 Chiquita company köps av Cutrale och Safra group.
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Chiquita är känt 
över hela världen
Miss Chiquita gjorde 1966 sin första resa till Europa och såg 

snabbt till att våra bananer blev populära och Chiquita växte 

till ett globalt företag. År 1870 hade vi bara en anställd 

medan vi idag sysselsätter 45 000 människor 

runt om i världen!

Ungefär 15 000 av dem bor 

och arbetar i Latinamerika, 

där vi har de flesta av våra 

bananodlingar. I Sverige kommer 

våra bananer främst från Costa Rica 

och Dominikanska Republiken, men 

Chiquitabananer produceras även i Ecuador, Colombia, 

Guatemala, Honduras och Panama.

Vem hade kunnat tro att 160 klasar av kapten Baker för 

140 år sedan skulle ha sådan effekt? Under mer än 100 år 

har Chiquita varit en av de största bananproducenterna i 

världen. Dessutom odlar och distribuerar Chiquita ett stort 

utbud av andra frukter och grönsaker. Chiquitaprodukter 

finns tillgängliga i livsmedelsbutiker och frukt- och grön-

saksbutiker i mer än 60 länder världen över. 

Visste du att ... 
Bananen härstammar från Sydostasien, men

odlas numera främst i Central- och Sydamerika. 

Här odlas våra bananer

Panama

Colombia

Ecuador

Peru

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Dominikanska Republiken
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Socialt engagemang
Fler än 15 000 män och kvinnor arbetar idag för Chiquita i 

tropikerna på våra egna farmer. Ytterligare uppskattningsvis 

30 000 arbetar på farmer hos oberoende bananleverantörer. 

De anställda är vår viktigaste tillgång. Utan deras engagemang 

och kunskap skulle vi aldrig kunna förse bananälskare över hela 

världen med frukt av så hög kvalitet som vi idag kan.

Vi arbetar hårt för att säkerställa goda arbetsförhållanden för 

våra anställda. Deras rättigheter är en stor del i vårt arbete med 

Rainforest Alliance och år 2000 antog vi SA8000 som är en 

standard för just arbetsvillkor. 2001 signerade vi även ett avtal 

med det internationella fackförbund, IFA, som representerar 

jordbruksarbetare.

AVTAL 100% av våra anställda inom banan-

produktionen har skriftliga avtal som omfattar 

lön, förmåner och arbetsförhållanden.

HÄLSA Chiquita garanterar tillgång till hälso- och sjukvård för 

alla anställda och deras familjer.

FACKET Fler än 60% av Chiquitas anställda inom 

bananproduktionen är medlemmar i facket.

Det kan jämföras med att 71% av löntagarna 

i Sverige är fackligt anslutna.

JÄMSTÄLLDHET Chiquita arbetar aktivt för att vara en jäm-

ställd arbetsgivare där kvinnor får lika lön och har samma 

rättigheter och möjligheter som män. 23% av cheferna hos 

Chiquita är kvinnor.

LÖN Chiquita-anställda har i snitt 50%

över minimilönen i respektive land.

EGNA HEM Fler än 5 000 av 

våra 15 000 anställda på våra egna farmer är 

idag husägare efter att ha tagit del av Chiquitas 

program för att hjälpa anställda att till ett 

rimligt pris kunna köpa ett hus anpassat efter 

familjens behov.

TRYGGHET Alla anställda på Chiquita, oberoende av position 

eller situation, kan rapportera om sådant som bekymrar dem 

eller ställa frågor via ”Chiquita helpline” som introducerades 

2004. Den är öppen dygnet runt alla dagar och är tillgänglig 

via telefon och e-post på alla språk.

UTBILDNING Vi har byggt många skolor i 

de områden där våra anställda bor. Under 

1950-talet drev Chiquita 40 skolor i Costa Rica, 

40 skolor i Guatemala och 56 skolor i Honduras. 

Sedan dess har samtliga skolor överlåtits till 

de lokala myndigheterna. De senaste åren 

har Chiquita byggt nya skolor i San Juan 

(Honduras) och Entre Rios (Guatemala).

Alla anställda utbildas

löpande varje år inom ett fler-

tal områden, som miljöansvar och 

socialt ansvarstagande, vilket är en 

viktig del i företagets åtagande.
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Rainforest 
Alliance 

Chiquita inledde sitt samarbete med Rainforest Alliance i 

början av 90-talet. Sedan 2000 är Chiquitas egna bananfarmer 

Rainforest Alliance-certifierade och även en majoritet av de 

oberoende farmer som Chiquita handlar bananer från.

De farmer som ännu inte är certifierade följer ändå de högt 

ställda kraven.

Rainforest Alliance är en icke vinstdrivande organisation
Certifieringen innebär att produktionen följer strikta regler för 

miljöhänsyn och att alla anställdas ekonomiska och sociala 

rättigheter tillvaratas. Rainforest Alliance-certifieringen tilldelas 

enbart de producenter som uppfyller de högt ställda kraven.

Odlingarna kontrolleras årligen av oberoende kontrollanter som 

har åtkomst till alla arbetsplatser, dokument och anställda.

I Sverige är det många som känner till Fairtrade medan 

Rainforest Alliance är en mindre känd märkning. Så vad 

är skillnaden? Båda organisationerna arbetar för en mer 

hållbar livsmedelsindustri och gör stora insatser för världen. 

Fairtrade-certifierade bananer har företrädelsevis producerats 

av mindre farmer eller odlingar.

Rainforest Alliance arbetar med både stora och små odlare 

och fokuserar på hur farmerna drivs ur ett miljömässigt, 

socialt och ekonomiskt perspektiv. Utbildning och stöd i att 

ställa om till hållbara metoder ger större skördar av högre 

kvalitet och bättre intäkter. Det här angreppssättet är mycket 

framgångsrikt och har enligt flera forskningsrapporter visat 

sig väsentligt förbättra intäkterna för odlarna.

Rainforest Alliance-certifieringen täcker in alla delar kring

anställdas rättigheter, inklusive rätten att organisera sig fackligt, 

rätten till säkra och rena arbetsplatser samt rätten till minst 

minimilön, värdigt boende, tillgång till hälso- och sjukvård för 

anställda och deras familjer och utbildning för barnen.

Rainforest Alliance är ansedd som en av världens främsta 

oberoende certifieringsorganisationer som arbetar för att 

utveckla och ställa om hur mark odlas och företag drivs, för 

att skydda vår planet och dess befolkning.

Chiquita följer 200 regler inom följande område 
för att få certifieras av Rainforest Alliance:

• Bevarande av ekosystem

• Bevarande av djurliv

• Bra villkor för anställda

• Hälsa och säkerhet

• Samhällsrelationer

• Minimalt användande av bekämpningsmedel

• Kontroll av avfall

• Bevarande av vattenresurser

• Bevarande av jorden

• Planering och övervakning av miljöfrågor
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Samarbeten med 
andra organisationer 
Chiquita visar miljön och de människor som 

arbetar för Chiquita hänsyn och omsorg. 

Vi är glada och stolta över vårt arbete med 

flera oberoende organisationer och det arbete 

som belönat oss med viktiga certifieringar.

År 2003 fick Chiquitaodlingar i Costa Rica och Panama certifi-

kat från GlobalGap. Dessa tilldelades för Chiquitas hållbara 

jorbruksteknik som motsvarar kraven från GlobalGAP.

GlobalGap står för god jordbrukssed och ställer krav för livs-

medelssäkerhet, hållbarhet och kvalitet. Mer information finns 

på www.globalgap.org

Sedan januari 2005 följer alla Chiquitas egna odlingar 

internationella standarder för mänskliga rättigheter och 

arbetstagares rättigheter satta av organisationen Social 

Accountability International. Denna organisation har också 

beviljat certifiering av Chiquita enligt SA8000. SA8000 innebär 

ett standardverk med regler som ska följas inom följande nio 

områden; barnarbete, tvångsarbete, hälsa och säkerhet, frihet 

att gå med i fackliga organisationer och rätt till kollektiva

förhandlingar, diskriminering, bestraff-

ning, arbetstid, lön och ledningssystem.  

För mer information,

besök www.sa-intl.org
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Våra miljöprojekt
1992 var en viktig vändpunkt för vårt arbete 
på Chiquita. Då inledde vi vårt samarbete med 
Rainforest Alliance. Något som har lett till en 
positiv förändring av hela vår verksamhet.

Vi jobbar målmedvetet för att förbättra vårt 
hållbarhetsarbete och säkerställa att vi helt följer 
Rainforest Alliance och SAN:s krav på hållbart jordbruk. 
Sedan år 2000 har 100% av Chiquitas egna bananfarmer samt 

en majoritet av de oberoende farmer som Chiquita handlar 

bananer från certifierats av Rainforest Alliance. Dessa kont-

rolleras årligen av oberoende experter och du kan vara säker 

på att Chiquita är engagerade i att alla våra bananer ska odlas 

utifrån ett etiskt och hållbart perspektiv.

Vi vet att vårt utvecklingsarbete är något vi alltid måste jobba 

med och vi har satt upp höga mål för framtiden. Ett mål är att 

minska vår vattenkosumtionen med 15% fram till 2020.

Koldioxidutsläpp
Ett annat mål är att mellan år 2007 och 2020 minska Chiquitas 

totala koldioxidavtryck med 30%, genom att minska utsläppen 

i varje steg från farmer till butik.

Mellan år 2009 och 2012 minskade koldioxidutsläppen från 

båttrafiken mellan Latinamerika och Europa med 37%.

Användning av Bekämpningsmedel
Med den teknik som finns tillgänglig idag är det svårt att odla 

bananer för export från centralamerika utan att använda 

bekämpningsmedel. Men vi arbetar hårt för att minimera 

vårt användande.

År 1998 slutade Chiquita helt att använda parakvat och 

övriga elva av de tolv farligaste bekämpningsmedlen på 

The Dirty Dozen-list.

Sedan år 2006 har vi minskat användningen av bekämp-

ningsmedel på våra bananfarmer med 26%.

Visste du att ... 
Chiquita har byggt världens första koldioxidneutrala 

mogningsanläggning. Den ligger i Nederländerna.

Vatten
Chiquita har installerat system för 
att återvinna färskvatten på 20% 
av våra farmer, vilket har minskat 
vattenåtgången med 80% på dessa 
farmer. Allt vatten som lämnar 
bananfarmerna analyseras regelbundet 
av oberoende vattenexperter för att 

säkerställa att det är rent. 

Marktäckande växter
Vi har planterat marktäckande 

växter på stora delar av alla våra 

bananodlingar för att minimera 

jorderosion och minska behovet av 

bekämpningsmedel.

?
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Ekologiska bananer
Vi kallar våra ekologiska bananer för Chiquita Organic.

Du känner igen dem på att det blå Chiquitamärket har en 

grön bakgrund, märkt Organic med EU-märket.

Våra ekologiska bananer kommer bl.a. från Ecuador och 

Dominikanska Republiken. Frukten odlas i enlighet med 

ramverket för ekologisk odling, vilket innebär att frukten 

följer EU:s bestämmelser och kontrolleras av godkända 

kontrollorganisationer med strikta krav för användning

av konstgödsel och bekämpningsmedel.

Chiquitas bananer
Chiquita standard 

Den klassiska Chiquitabananen med den tuffaste 

klassningen.

Vår Chiquita standard är klass extra frukt. De innebär 

att bananerna har de karakteristiska egenskaperna 

för sorten, fri från skador och den högst kvalitén på 

marknaden. Frukten kommer bl.a. från Costa Rica 

och Panama. Bananerna uppfyller kraven för 

Rainforest Alliance certifieringen, med en tydlig

ställning vad gäller hälsa, arbetssäkerhet och miljö.
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Banan som livsmedel
Näringsinnehåll
Bananer är ett smart och lättillgängligt livsmedel som 

innehåller många nyttigheter. Livsmedelsverket rekommen-

derar att vuxna äter cirka 500 gram frukt och grönsaker 

varje dag – ungefär hälften frukt och hälften grönsaker.

En normalstor banan väger ungefär 126 gram, men om

vi tittar på innehållet i 100 g så innehåller bananen:

Visste du att ... 
Bananer är världens mest exporterade frukt och 

Chiquita säljer mer än tio miljarder bananer varje år.

• ENERGI(kcal) 89
• Proteiner (g) 1.09
• Fett (g) 0.48
• Kolhydrater (g) 22.84
•   varav socker 12.23
• Fibrer (g) 2.4

• VITAMINER (mg)
• Vitamin B3 0.67
• Vitamin B5 0.33
• Vitamin B6 0.37
• Vitamin B7 0.37
• Vitamin C 8.7

• VITAMINER (mg)
• Järn 0,26
• Magnesium 27
• Fosfor 22
• Kalium 358
• Natrium 1

?
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Om bananer 
Bananer växer bäst i ”bananbältet” 
som är området runt ekvatorn.

Indien är det land i världen som odlar flest bananer.

De bananer som vi äter i Sverige kommer dock främst

från Costa Rica och Dominikanska Republiken.

Chiquitabananens långa resa börjar i Centralamerika där det 

tropiska klimatet på kontinenten ger ideala förhållanden för 

en växande bananplanta. 

Det finns cirka 400 olika sorter av banan. Den vanligaste 

sorten idag och den som vi ser i våra svenska butiker heter 

Cavendish.

Visste du att ... 
I Sverige äter vi så mycket som 16,4 kilo 

banan per person och år.

?
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Chiquitabananens 
långa resa
1. Bananplantan växer från en knöl. När de väl är planterade 

blir växten synlig efter 3-4 veckor. Efter ytterlligare 8 månader 

är bananplantan mogen.

2. På plantan växer en knopp som är tung och kommer att 

hänga ned. Knoppen kommer långsamt att öppna sig helt och 

rader av blommor visar sig.

Visste du att...
Banan är en ört.

3. Blommorna utvecklas till små, raka bananer och de 

tillsammans kallas för en stock med bananer. Bananerna 

vill växa mot ljuset och sträcker sig efter solen, vilket är 

anledning till bananerna blir böjda.

4. På plantan draperas stocken med bananer sedan försik-

tigt i en återvinningsbar plastpåse som skyddar från damm, 

fåglar och insekter. Det är dessutom varmt i plastpåsen, 

vilket gör att bananerna växer snabbare.

5. I genomsnitt 12 veckor efter att knoppen visat sig, har 

bananerna rätt tjocklek och längd. Bananstocken är då 

redo att skördas. Bananerna skördas gröna.

Visste du att...
Bananerna skördas veckovis, året runt.

1
7

4

6

6. På stocken placeras stötdämpande skydd mellan bananer-

na för att förhindra skador, varpå de skärs av från stammen 

och forslas till packningsstationen med hjälp av en linbana. 

7. Vid packningsstationen plockas de små blommorna i 

bananernas ände bort. Bananerna tvättas sedan för att 

t.ex. avlägsna damm. Efter det sorteras de utifrån storlek, 

tjocklek och färg.

?
?
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8. De bästa bananerna från stocken skärs ned i kluster om

5 till 7 bananer. 

9. Vid beskärandet frigörs latex ur bananerna, ett klibbigt 

mjölkaktigt ämne. För att undvika latex på bananerna tvättas 

de igen. 

10. Efter ytterligare en kvalitetskontroll av bananerna sätts den 

välkända etiketten dit. Sedan förpackas bananerna.

11. Bananerna körs i lastbil till hamnen. Därefter transporteras 

de med båt till Europa i specialutrustade Chiquitafartyg.

Under transporten håller man noggrann koll på temperaturen 

och syrehalten i luften, för att fördröja mognadsprocessen

9
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12. Omkring Omkring cirka 3 veckor kommer de gröna 

bananerna till Helsingborgs hamn.

13. Lasten lossas och flyttas snabbt vidare till

mogningsanläggningen.

14. Yrkesskickliga mognare tar vid och håller ett öga på 

processen och mognar fram bananerna till rätt färg.

Bananerna transporteras sedan till butik.

15. Kvalitetskontroll. Vi genomför alltid kvalitetskontroller 

när fartygen anländer i hamnen, för att säkerställa att 

bananerna som går ut till våra kunder håller den

Chiquitakvalitet som vi garanterar och är stolta över. 

Visste du att ...
En bananplanta producerar mellan

120-200 bananer.

?
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Mognadsprocessen 
Bananerna placeras i speciella rum på mogningsanlägg-

ningen och ett mognadsprogram på 4-7 dagar påbörjas. 

Längden på mognadsprogrammet beror på vilken färg 

kunden vill ha.

Under programmet tillsätts etylengas som finns naturligt i 

frukt och grönskaker, och som gör att mognadsprocessen tar 

fart. Temperaturen spelar en viktig roll under mognadsproces-

sen och kontrolleras därför med hjälp av datorer och manuella 

kontroller av våra mogningsexperter på anläggningen. 

Smak & Mognad
Bananer skördas när de är gröna och mognas innan de leve-

reras till din butik. Ju mer mogen en banan är, desto sötare 

smak får den. De flesta föredrar att äta sin banan när skalet 

är gult eller gult med bruna fläckar. Det är inte ovanligt 

att du hittar gröna bananer i butiken, och om du tycker att 

din banan är för grön så testa att lägga den i en papper-

spåse med ett äpple eller en tomat över natten så mognar 

bananen snabbare. Om du vill stanna av mognadsproces-

sen är ett tips att förvara bananen i kylen. Hinner du inte 

äta bananen innan den har blivit för mogen för din smak så 

släng den inte. Skala den istället och frys in för att senare 

använda i smoothies eller bakverk.
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Efter att ha läst den här boken hoppas vi att du har fått med 

dig ytterligare kunskap om bananer!  Om du har synpunkter 

eller vill veta mer om Chiquita och våra bananer,

besök oss då på chiquita.se
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