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aFRIKADELLEN  
– få smag for Afrika 
 
 
Introduktion til forløbet  
 
Johannesburg, Sydafrika. 
     
”United States of Yeoville,” sådan betegner afrikanere 
kvarteret Yeoville, der ligger midt i millionbyen Johannesburg, 
Sydafrika. Efter Apartheid blev opløst i starten af 90erne 
begyndte de første nigerianere, zimbabwere, ghanesere og 
mange andre nationaliteter at komme til landet. Nu bor 
immigranterne side om side med sydafrikanere i 
regnbuenationen, som de kalder det. 
 
Yeoville-kvarteret er et af byens fattigste målt på økonomi. Det er et af de områder i byen, 
hvor de velhavende er flygtet fra, hvor småkriminelle trives og skraldet flyder i gaderne. 
 
Så hvorfor vil man bosætte sig her, hvis man kom til Sydafrika med drømmen om et nyt og 
bedre liv? Et eksempel på det, finder vi i en elegant mand fra det centralafrikanske land, Den 
Demokratiske Republik Congo. Han hedder Joris Bondo; Joe kaldes han. Han kom til 
Johannesburg for 20 år siden, og han har boet her siden. Resten af hans familie flyttede til 
Europa, men Joe valgte Europa fra og Afrika til. Joe har nemlig en mission, og det er at gøre 
Yeoville til et bedre sted og formidle afrikanske smage og kultur i det afrikanske fællesskab 
han kalder Panafrika. 
 
Mit navn er Jeppe Vestergaard Jensen, jeg er journalist og har boet i Johannesburg, Sydafrika 
i halvandet år. Joe er min ven, og han har været en vigtig guide på min tur rundt i Yeoville. 
Det er her i kvarteret, jeg har fået smag for det afrikanske køkken og deres forskellige 
kulturer.  
 
I denne serie af i alt fem kapitler om afrikansk mad og madkultur, skal vi forbi nogle af de 
forskellige afrikanske landes madkulturer. Vi skal smage på retterne, som de hver især har 
kær. Forhåbentlig bliver vi alle sammen en smule klogere på, hvad de egentlig spiser i Afrika, 
og at mange afrikanere faktisk spiser godt og ikke kun får mad fra nødhjælpsorganisationer. 
 
Vi skal også undersøge, hvordan vi i Europa har påvirket mange afrikanske kulturer, og 
omvendt hvordan vi i Europa kan lade os inspirere af afrikanernes kultur og ikke mindst 
velsmagende retter. Det gør vi gennem en rejse, der måske ændrer nogens forestilling om 
Afrika. Et kontinent med 54 lande, over 1.500 forskellige sprog. Et sted med stor fattigdom og 
sult, men også et kontinent med dybe, runde, fine og lækre smage. 
 
Når vi har læst, eksperimenteret og smagt, er målet, at det fremmede virker mere spiseligt. 


