
Door Peter Teffer
CHALLAPATA. Het is niet dat ze
quinoa niet lekker vindt, vertelt de
Boliviaanse vrouw met haar bol-
hoedje en kleurrijke klederdracht in
een hobbelig busje. Zij en haar reis-
genote in dit stadje Challapata ver-
bouwen de graansoort quinoa allebei
zelf thuis. Maar liever maken ze rijst
in plaats van quinoa. „Veel makkelij-
ker te bereiden, want je hoeft rijst
niet te wassen”, zegt de vrouw la-
chend, waardoor de twee goudkleu-
rige sterretjes in haar voortanden te
zien zijn.

De Boliviaanse verkoopt haar
quinoa liever dan dat ze het eet, maar
ontkent dat dat is vanwege de hoge
prijs van quinoa. Toch is dat geen on-
logische gedachte. De vraag naar
quinoa is de afgelopen jaren wereld-
wijd flink gestegen en dat beïnvloedt
de prijs, zegt de 55-jarige quinoaboer
Benjamin Huarachi Flores. „Een zak
van 46 kilo kost tegenwoordig onge-
veer 100 dollar” (77 euro), zegt Hu-
arachi. Twee jaar geleden was dat
zo’n 2 euro.

Vanwaar dat toegenomen enthou-
siasme voor het relatief onbekende
gewas? „Quinoa is het gouden graan
van de Andes”, zegt verkoper Juan
Bueno Ochire op de markt van Chal-
lapata. Hij staat naast grote gekleur-
de zakken vol met de kleine korrel-
tjes. „Het meest voedzame product
van de planeet. Zelfs astronauten ge-
bruiken het!”

Ruimtevaartorganisatie NASA liet
in 1993 in een rapport al haar en-
thousiasme blijken over quinoa: „Dit
‘nieuwe’ gewas, rijk aan eiwit en met
de gewenste proporties van belang-

rijke aminozuren, kan voor de grote-
re voedselveelzijdigheid zorgen die
mensen op langdurige ruimtemisses
nodig hebben.”

Het woordje nieuw stond terecht
tussen aanhalingstekens. Zeven eeu-
wen geleden stond quinoa al op het
menu van de Inca’s. Er zijn zelfs aan-
wijzingen dat quinoa op de hoog-
vlaktes van Bolivia al vijfduizend jaar
geleden werd gegeten.

Bolivia is niet ongelukkig met de
stijgende prijzen en president Evo
Morales is bezig met een charme-of-
fensief voor quinoa. Zo bezocht hij
afgelopen zomer het Boliviaanse pa-
viljoen op de Floriade in Venlo, waar
quinoa werd gepromoot.

Een dag eerder liet Morales zich
door de Wereldvoedselorganisatie
FAO in Rome benoemen tot ambas-
sadeur voor het Internationale Jaar
van Quinoa, dat in 2013 moet plaats-
hebben en strikt genomen weinig
meer dan pr is. „Quinoa biedt een al-
ternatief voor de landen die lijden
aan voedselonzekerheid”, aldus di-
recteur-generaal José Graziano da
Silva van de FAO bij die gelegenheid.

Bolivia is niet het enige land dat
quinoa verbouwt, maar wel het enige
waar dat biologisch kan. Dat komt
doordat quinoa felle zon in combina-
tie met een zoute grond nodig heeft.
Vooral op het Andesplateau Altipla-
no, tussen de 3.500 en 4.000 meter
hoog, in de buurt van de zoutvlaktes
is de grond geschikt.

In Challapata, centraal op het Alti-
plano, bevindt zich een kantoor van
Anapqui, een vereniging van boeren
die allemaal quinoa op biologische
wijze verbouwen. „Het worden er
steeds meer”, vertelt Juan Ernesto
Crispin Canaviri, voorzitter van de
vereniging. Inmiddels verbouwt vol-
gens hem 30 procent van de quinoa-
boeren op het Altiplano biologisch,
zonder bestrijdingsmiddelen.

Een collega van Canaviri laat in
een kamer verderop de verschillende
exportproducten zien. Zo toont hij
een pak van importeur Alter Eco, dat
de rode variant van quinoa in Califor-
nië verkoopt onder de noemer Inca
Power Fuel.

Het is dan ook vooral bij de ge-
zondheidsbewuste bezoekers van bi-

ologische voedingswinkels in de VS
waar de opmars van quinoa is begon-
nen. In Nederland verkoopt het mas-
samerk Lassie sinds kort quinoa in
supermarkten.

De Boliviaanse boeren kunnen de
vraag echter niet aan, zegt Gerardo
Polo in de Boliviaanse de facto hoofd-
stad La Paz. De Boliviaan Polo geeft
advies aan boerenverenigingen na-
mens de Nederlandse expertorgani-
satie van gepensioneerden PUM.
„We schatten dat Bolivia de vraag
naar quinoa voor ongeveer 10 pro-
cent kan bevredigen”, zegt Polo.
„Veel boeren zouden wel quinoa wil-
len verbouwen – vanwege de goede
prijs – maar er is te weinig land.”

Dat probleem ziet Rens Kuijten
ook. De Nederlander was in juli in

Bolivia om onderzoek te doen naar
quinoa, onder andere voor de zoge-
noemde Stuurgroep Landbouw In-
novatie Brabant. „Boeren willen zo-
veel mogelijk verbouwen. Je ziet dat
daardoor het houden van lama’s
soms wordt ingeruild voor het telen
van quinoa. Maar dat vee is juist be-
langrijk om de grond vruchtbaar te
houden. Quinoateelt is namelijk be-
hoorlijk uitputtend”, vertelt Kuijten
na zijn reis .

Een ander mogelijk negatief effect
voor de Boliviaanse bevolking van de
groeiende populariteit is de prijsstij-
ging. „Nu heb je gezinnen met lage
inkomens die vroeger hun kinderen
en zichzelf konden voeden met het
zeer gezonde quinoa, en nu goedko-
pe witte rijst en waardeloze witte

pasta eten”, zegt de Amerikaanse on-
derzoeker Jim Shultz van denktank
Democracy Center in Cochabamba.

Kuijten zegt dat vooral de gecerti-
ficeerde en verwerkte quinoaproduc-
ten te duur zijn voor Bolivianen. „Ik
zag in de supermarkt een quinoa-
hamburger. Die smaakte erg lekker,
maar 5 dollar is natuurlijk onbetaal-
baar voor de gewone Boliviaan.”

Kuijten vermoedt dat quinoa we-
reldwijd nog lang een nicheproduct
zal zijn en nooit zo populair zal wor-
den als bijvoorbeeld rijst. „H i e r b ij
speelt de prijs een belangrijke rol.”
Deze hele opmars van quinoa heeft
een ironisch kantje voor Bolivia. Het
gewas had juist lange tijd een slecht
imago. Het zou pover voedsel zijn
voor arme indianen.

Opeens is daar quinoa,
een eeuwenoud gewas uit
Bolivia. Het Westen
ontdekt het, boeren zien
een goudmijn. Hun enige
probleem: het is duur.

Vergeet de lama. Verbouw quinoa
Boliviaans gewas quinoa is plots populair in het westen en lokaal kostbaar geworden
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‘Quinoa is het meest
voedzame product
van de planeet’
Juan Bueno Ochire, verkoper

Quinoa is glutenvrij

Quinoa is een plantje dat in
veel verschillende klimaten te
houden is en met name in de
Andes al duizenden jaren in
gebruik is. Feitelijk is het geen
graansoort, maar een zaad-
soort van de ganzenvoetplant.
Die naam is ontleend aan de
bladvorm.
Voor consumptie worden de
zaden van de plant gemalen
(voor brood), verwerkt (tot pap)
of gekookt of gestoomd (tot
maaltijd). Van sommige soor-
ten wordt thee getrokken dat
als geneesmiddel tegen wor-
men wordt gebruikt.
Quinoa is van nature glutenvrij,
waardoor het voor mensen met
een glutenallergie in het Wes-
ten al een aantal jaren een in-
teressant alternatief is. Maar
het bevat vooral veel voeding-
stoffen: ongeveer 14 gram ei-
witten per 100 gram quinoa.
Mede daardoor geldt het als
gezond.
Veel arme mensen eten (bijna)
uitsluitend graan. Komt voor
hen quinoa beschikbaar dat
gezonder is dan rijst, mais,
surghum of tarwe, dan valt ge-
zondheidswinst te boeken.


