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Matvaruhandeln i Kuba har sina särdrag. Kvartersbutikerna 
säljer som regel inte färsk frukt och grönsaker och vad 
gäller rotfrukter och kött bara den subventionerade 
ransonen. Istället finns 4 andra typer av försäljningsställen.

Agropecuarios - lantbruksmarknader
I städerna finns särskilda lantbruksmarknader, av två 

slag. De statliga med låga fasta priser och de fria med 
priser efter tillgång och efterfrågan, ofta mycket högre. 
Priser/vikt på allt som säljs anges på stora svarta tavlor. 
De statliga och de fria kan finnas bredvid varandra och 
till de statliga är det ofta kö och utbudet är mindre, mest 
rotfrukter. På de fria marknaderna finns gott om det mesta 
- färsk frukt, grönsaker, rotfrukter och kött - men priserna 
är mycket högre. I båda finns en konsumenthörna – Area 
de Consumidor – där man kan kolla vikten och protestera 
om säljarna har tagit för mycket betalt. 

Organoponicor med egna stånd
De organiska odlingarna i städer och förorter säljer 

direkt vid odlingen i egna stånd eller i närheten. Där finns 
dagsfärska grönsaker och rotfrukter och egna inläggningar. 
I Havanna finns många i området kring Revolutionstorget, 
men också i grannskapen i de andra stadsdelarna som 
Vedado, Centro Habana, Habana Vieja och Miramar osv. 
De finns inom gångavstånd och priserna är rimliga.

Långtradarmarknader
I skördetider kommer långtradare på söndagar 

fullastade med färska bananer, nyskördad potatis eller 
andra rotfrukter med mera till vissa platser i grannskapen, 
framför allt i Havanna. De sätter upp stånd och säljer allt 
tills det tar slut. 

Gatuförsäljare
Det är en ny företeelse, efter att det 2010 blev fritt fram 
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för sådana. De kommer direkt till dörren men tar mycket 
betalt för närheten. De finns först på plats när de statliga 
jordbruksmarknaderna öppnar på morgonen och köper upp 
stora mängder till låga priser, och lägger sedan på 100 eller 
200 procent när de säljer vidare. Men det verkar gå bra 
ändå. Det vimlar av dem i Havannas innerstadsdelar.
Översatt Eva Björklund

Försäljningsstånd vid närmaste organiska stadsodling
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