
 
  

Over ons 
 
Slow Food is een wereldwijde grassroots-organisatie die een wereld nastreeft waarin alle mensen 
toegang krijgen tot en kunnen genieten van voeding die goed is voor hen. Goed voor wie het teelt 
en goed voor de planeet. De non-profitorganisatie Slow Food wordt gesteund door leden en werd 
in 1989 opgericht als antwoord op fast food en het snelle leven, als reactie op het verdwijnen van 
lokale voedingstradities en om mensen aan te moedigen zich meer bewust te zijn van wat ze eten, 
waar hun voedsel vandaan komt, hoe het smaakt en hoe hun voedingskeuzes de rest van de 
wereld beïnvloeden. Slow Food gelooft dat iedereen het fundamentele recht heeft te genieten van 
kwalitatieve voeding en daardoor mee verantwoordelijk is om zorg te dragen voor onze 
biodiversiteit, onze cultuur en kennis die dit allemaal mogelijk maken. 
 
Slow Food telt miljoenen geëngageerde mensen die gepassioneerd zijn door lekkere, pure en 
eerlijke voeding. Het zijn koks, jongeren, activisten, landbouwers, vissers, experts en academici, 
verspreid over 160 landen. Het netwerk telt meer dan 100.000 Slow Food leden in 1.500 lokale 
afdelingen (convivia) wereldwijd. Zij dragen bij met hun lidmaatschap en organiseren events en 
campagnes. Daarnaast zijn er 2.400 Terra Madre voedselgemeenschappen die op kleine schaal 
duurzame en kwaliteitsvolle voeding produceren. 
 
Onze missie 
Slow Food promoot lekkere, pure en eerlijke voeding. Lekker, omdat het niet alleen goed 
smaakt, maar ook gezond is. Puur, omdat het geproduceerd wordt met een lage impact op het 
milieu en met het oog op dierenwelzijn. Eerlijk, omdat het respect heeft voor het werk van wie het 
produceert, verwerkt en verdeelt. Sow Food verdedigt de biodiversiteit en promoot duurzame en 
milieuvriendelijke voedselproductie en –consumptie. Slow Food wil mensen bewuster maken en 
met meer zin voor verantwoordelijkheid doen consumeren. Tenslotte organiseert Slow Food 
evenementen en initiatieven om producenten van kwaliteitsvoeding in contact te brengen met 
bewuste consumenten. 
 
Alles voor de biodiversiteit 
Slow Food draagt traditionele en duurzame kwaliteitsvoeding hoog in het vaandel en wil de 
biodiversiteit van geteelde en wilde variëteiten beschermen. Slow Food  breekt een lans voor de 
teelt- en productiemethodes die bedreigd worden door grootschalige voedsel- en 
landbouwindustrie en de regels die de wereldhandel dicteert. Via “the Ark of Taste” en Presidia-
projecten (gesteund door de Slow Food Stichting voor Biodiversiteit) en het Terra Madre netwerk 
wil Slow Food ons waardevolle voedselerfgoed vrijwaren. 
 
Het Terra Madre netwerk 
Het Terra Madre netwerk van voedselgemeenschappen werd in 2004 opgericht door Slow Food 
om meer stem en zichtbaarheid te geven aan kleinschalige boeren, kwekers, vissers en 
voedselvaklui over de hele wereld die geloven in voedselproductie die het milieu en de 
gemeenschappen respecteert. Het netwerk brengt hen in contact met academici, koks, 
consumenten en jeugdbewegingen. Zo kunnen ze de krachten bundelen en samenwerken om het 
voedselsysteem te verbeteren. Het Terra Madre netwerk strekt zich uit over 150 landen. Het brengt 
mensen, verenigingen en NGO’s samen die, elk met hun eigen activiteiten, werken aan locale 
projecten om het voedselsysteem te veranderen vanuit grassroots-niveau. Het netwerk komt om 
de twee jaar samen op een wereldwijde bijeenkomst in Turijn. Daarnaast worden overal ter wereld 
op nationaal en regionaal vlak meetings gehouden. 
 
De centrale rol van Afrika en samenwerking met de FAO 



	  

Het is van bijzonder belang dat de biodiversiteit in het Zuidelijke halfrond wordt behouden, 
bijvoorbeeld via projecten als “the Ten Thousand Gardens” in Afrika. Want op deze plaatsen de 
culinaire tradities in ere houden, verbetert niet alleen de levenskwaliteit van de mensen, maar redt 
zelfs levens, gemeenschappen en culturen. Met tuinierprojecten, het opwaarderen van locale 
zaden, gerechten en producten, verbetert Slow Food de voedselveiligheid en –soevereiniteit en 
gaat Slow Food de strijd tegen de honger in de wereld aan. Slow Food staat niet alleen in deze 
strijd. In 2013 tekende de organisatie een akkoord met de FAO (Food and Agriculture 
Organization) van de Verenigde Naties om gezamenlijk acties te ontwikkelen die kleine 
landbouwbedrijven steunen en duurzame landbouw en voeding promoten. 
 
Smaakopvoeding en het gevecht tegen voedselverspilling 
Door hun zintuigen op te wekken en beter te begrijpen waar ons voedsel vandaan komt, hoe en 
door wie het werd geproduceerd, kunnen volwassenen en kinderen het culturele en sociale belang 
van voedsel leren waarderen. Onze opvoedingsprojecten verschillen van de meeste gelijkaardige 
opvoedingsprojecten omdat ze voedsel vanuit een holistisch perspectief benaderen, rekening 
houdend met cultuur en gezelligheid. De convivium-activiteiten brengen leden en niet-leden in 
contact met locale voedingswaren en de producenten ervan, terwijl smaakateliers onder leiding 
van voedselexperts mensen opnieuw leren proeven. 
 
De Universiteit voor Gastronomiche Wetenschappen (UniSG) werd in 2004 opgericht door Slow 
Food en biedt een holistische studierichting aan over de wetenschap en de cultuur van voeding. 
De UniSG vormt een alternatieve manier waarop Slow Food probeert de wetenschappelijke 
innovatie en academisch onderzoek te combineren met de traditionele kennis van boeren en 
voedselproducenten. Sinds 2004 hebben al 1800 studenten, afkomstig uit meer dan 75 landen, in 
de aula’s van de UniSG gestudeerd.  
 
De vereniging treedt op in verschillende landen om de consumenten te sensibiliseren rond de strijd 
tegen voedselverspilling: elk jaar wordt er wereldwijd ongeveer 1,3 miljard ton voedsel verspild. 
Anders gezegd, zo’n derde van al het geproduceerde voedsel belandt niet waar het hoort: in ons 
bord. Didactische initiatieven, zoals de schoolmoestuinen die beheerd worden door Slow Food 
leden, zorgen ervoor dat kinderen op een direct manier kunnen experimenteren met het kweken 
van hun eigen voeding. Slow Food publiceert daarnaast ook leermateriaal en organiseert 
evenementen en informatieve campagnes rond het probleem van voedselverspilling. Deze 
campagnes worden vooral georganiseerd in samenwerking met Slow Food Duitsland, die de 
eerste stap heeft gezet in de richting van een sensibiliseringscampagne rond dit thema. 


