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Tema: Bæredygtighed

Avaiki

fra Cook Islands
Avaiki kulturperler er karakteristiske sjældne kulturperler i topkvalitet, der bærer
varemærket miljømæssig bevidsthed og integritet. Bæredygtige kulturperler er ved at
vinde frem og efterspørges oftere og oftere af den kvalitetsbevidste forbruger.
Af Kira Høg Kampmann, Marc’Harit

Lige som inden for mange andre områder af vores
samfund, har også perleindustrien taget fænomenet
bæredygtighed til sig. Det er bevidstheden omkring
vores fremtidige miljø og menneskelige ressourcer,
der sætter standarderne, og en konstatering af, at kulturperlerne samtidig opnår en højere kvalitet. I arbejdet med at promovere bæredygtige kulturperler fra
Cook Islands, har disse nu et registreret brandnavn
– Avaiki. På maori betyder Avaiki ”himmelsk hjemsted”.

Høsten af Avaiki kulturperler

Avaiki brandet har til formål at garantere den bedste
kvalitet og bæredygtige kulturperler. Kun de kulturperler, der opfylder alle fastsatte krav samt er graderet
og solgt gennem akkrediterede forhandlere, opnår en
Avaiki certificering.
Cook Islands ligger i hjertet af Stillehavet. Der er 22
perlefarme i alt, hvoraf 14 er Avaiki certificerede. Alle
Avaiki kulturperler kommer på nuværende tidspunkt
fra atollen Manihiki. Her lever og ånder befolkningen
for kulturperler og stort set al industri og forretning
omhandler kulturperler. Den store opmærksomhed
omkring miljø og bæredygtighed er med til at sikre
befolkningen deres fortsatte arbejde. Avaiki kulturperler dyrkes, ligesom Tahiti kulturperler, i muslingearten Pinctada margaritifera. Avaiki perlefarmere
skal opfylde et stramt regelsæt for at certificeres.
Dette gælder blandt andet kravet til dyrkningsperioden og tykkelsen på perlemorslaget, kulturperlens
vurderede kvalitet, samt krav om færre muslinger
pr. hektar vand. The Minestry of Marine Resources
administrerer reglerne, og i et tæt samarbejde med
perlefarmerne sikres bevarelsen af det sunde miljø i
lagunerne.
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Kulturperler i de smukkeste gyldne nuancer
I dag er kulturperledyrkning også højteknologisk,
med sideløbende arbejde i laboratorier

Som en kvalitetsgaranti er det kun kulturperler af
A, B eller C kvalitet, der certificeres Avaiki. En kulturperle af D kvalitet er ikke salgbar under brandet.
Det anvendte graderingssystem er udviklet af Cook
Islands Pearl Authority (CIPA), og det ligner det officielle graderingssystem fra Tahiti. Avaiki kulturperler kan opnå en sjælden dyb glans, grundet deres
meget tykke perlemorslag. Kulturperlernes smukke
og mangfoldige farver afspejler de naturskønne laguner på Cook Islands. Nuancer som grøn, blå, lilla,
aubergine og den eftertragtede peacock er typiske for
Avaiki kulturperlerne, men også smukke douche pastelfarver og sølvtoner er at finde. I gennemsnit bliver
perlerne 9-13 mm, enkelte helt op til 18 mm.
Siden sommeren er Avaiki kulturperler i Danmark
blevet forhandlet hos Marc’Harit, ved Kira Høg
Kampmann, og med dette nye perlebrand vil der blive
sat yderligere fokus på vigtigheden af de bæredygtige
principper.

Arten Pinctada margaritifera på dens forskellige
udviklingsstadier

Den smukke natur omkring atollen Manihiki i Stillehavet

