
	  
Cine suntem 

 
Slow Food este o organizație internațională care luptă pentru ca lumea să poată cunoaște și 
aprecia mâncarea bună: bună pentru oricine mănâncă, pentru agricultură și mediu. Asociație 
non-profit, a fost fondată în 1989 pentru a combate răspândirea culturii fast-food și dispariția 
tradițiilor culinare locale; ea lucrează pentru a crește conștientizarea oamenilor că alegerile 
noastre în ce privește alimentația afectează întregul sistem. Pentru Slow Food alimentele de 
calitate sunt un drept al tuturor și, în consecință, fiecare dintre noi are responsabilitatea de a 
proteja patrimoniul biodiversității, culturii și al cunoașterii care face din actul de a mânca una 
dintre plăcerile fundamentale ale existenței. 
 
Slow Food implică mai mult de un milion de oameni care urmeaza filozofia hranei, conform 
principiului "bun, curat și corect"; o rețea de entuziaști, bucătari, experți, tineri, producători, 
pescari și cadre universitare din 160 de țări. Dintre aceștia, organizația are 100.000 de membri 
în 1.500 de grupuri locale, care contribuie la finanțarea asociației prin taxa de înscriere și să 
participe la numeroase evenimente organizate în aria lor geografică. Membrilor li se adaugă 
peste 2.400 de comunități ale hranei Terra Madre implicate în producția agroalimentară 
durabilă și la scară mică. 
 
Misiunea noastră	  
	  
Slow Food promovează hrana bună, curată şi echitabilă. Bună, pentru că este sănătoasă nu 
doar gustoasă; curată pentru că producerea ei are un impact redus asupra mediului şi este 
produsă cu grijă pentru bunăstarea animalelor; echitabilă pentru că prin ea este pusă în valoare 
munca celor care o produc, prepară şi o distribuie. Slow Food acţionează pentru apărarea 
biodiversităţii şi promovarea unui sistem de producţie şi a unui consum sustenabil şi prietenos 
cu mediul; pentru răspândirea educaţiei pentru gust şi a consumului sustenabil; şi să conecteze 
producătorii hranei de calitate de co-producători (consumatorii conştienţi) prin evenimente şi 
iniţiative. 
 
Apărarea biodiversităţii 
 
Asociaţia Slow Food este angajată în apărarea hranei de calitate, tradiţională şi sustenabilă, 
protejarea biodiversităţii varietăţilor cultivate şi sălbatice precum şi a metodelor de cultivare şi 
producţie ce sunt ameninţate de prevalenţa hranei procesate şi a industriei alimentare, precum 
şi de regulile pieţei globale. Prin Arca Gustului şi proiectele Presidia (susţinute de Fundaţia Slow 
Food pentru Biodiversitate) dar şi prin reţeaua Terra Madre, Slow Food urmăreşte să protejeze 
hrana ca patrimoniu de nepreţuit. 
 
Reţeaua Terra Madre 
 
Terra Madre, rețeaua de comunități ale hranei, a fost lansată în 2004 pentru a da glas și 
vizibilitate micilor agricultori, crescători, pescarilor și artizanilor hranei a căror abordare a 
producției de alimente respectă mediul și păstrează relațiile sociale ale comunităților în sine. 
Rețeaua îi pune în legătură cu universitari, bucătari, consumatori și tineri, deoarece aceștia își 
unesc forțele lucrează pentru a îmbunătăți sistemul alimentar. Terra Madre implică 160 de țări, 
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reunește persoane, asociații și ONG-uri, cu moduri de operare și profiluri diferite, sunt active cu 
proiecte în diferite arii geografice pentru a transforma la bază sistemul nostru alimentar. 
Rețeaua se întrunește o dată la doi ani, la adunarea mondială din Torino, în timp ce întâlnirile 
naționale și regionale sunt organizate în mod regulat în întreaga lume. 
 
Rolul central al Africii şi colaborarea cu FAO 
 
Apărarea biodiversităţii este în mod special importantă pentru ţările din sudul planetei, prin 
proiecte, de exemplu, precum 10000 de grădini în Africa, pentru că păstrarea tradiţiilor 
culinare acolo, nu înseamnă numai îmbunătăţirea calităţii vieţii, dar chiar salvarea unor vieţi, a 
unor comunităţi şi a unor culturi gastronomice. Prin proiectele privind grădinile şi punerea în 
valoare a seminţelor locale, precum şi a reţetelor şi produselor locale, Slow Food acţionează 
pentru a îmbunătăţi securitatea alimentară şi a susţine suveranitatea hranei, precum şi pentru a 
lupta împotriva foametei la nivel global. Dar asociaţia Slow Food nu este singură în această 
bătălie: în 2013, Slow Food a semnat un acord cu Organizaţia pentru Hrană şi Agricultură a 
Naţiunilor Unite (FAO-ONU) pentru a întreprinde acţiuni în comun prin care să îmbunătăţească 
viaţa fermierilor la scară mică şi pentru a promova sisteme agricole şi de producere a hranei, 
mai sustenabile, de facilitare a acesului la hrană, pentru a se obține rezultate mai bune contra 
foametei în lume. 
 
Educaţia pentru gust şi lupta contra risipei de hrană	  
	  
Prin retrezirea simţurilor şi înţelegerea provenienţei hranei noastre, cum a fost produsă şi de 
către cine, adulţii şi copii pot învăţa să aprecieze importanţa culturală şi socială a hranei. 
Proiectele educaţionale ale Slow Food diferă de cele multe alte proiecte educaţionale prin 
aceea că hrana este abordată în toată complexitatea sa, inclusiv latura culturală şi socializarea. 
Activităţile unui Convivium Slow Food constau în prezentarea hranei locale şi a producătorilor 
acesteia atât membrilor cât şi nemembrilor, iar în cadrul Atelierelor gustului Slow Food sunt 
organizate activităţi de educaţie a gustului, ghidate de experţi în analiză senzorială. 
 
In anul 2004 Slow Food a creat la Universitatea de Științe Gastronomice (UNISG) pentru a oferi 
un curriculum multidisciplinar asupra științei și culturii hranei. UNISG este un alt mod în care 
Slow Food combină inovarea și cercetarea provenind din comunitățile academice și științifice cu 
cunoștințele tradiționale ale agricultorilor fermieri și producătorilor artizanali de alimente. 
Începând cu anul 2004 circa 1800 de studenți din peste 75 de țări au urmat cursurile 
Universității. 

Asociaţia acţionează în multe ţări pentru a conştientiza tot mai mult consumatorii cu privire la 
risipa de alimente. In fiecare an, la nivel mondial, aproximativ 1,3 miliarde de tone de hrană 
sunt irosite. Cu alte cuvinte, aproximativ o treime din toate alimentele produse nu se sfârșesc 
acolo unde trebuie: în farfuriile noastre. Inițiative educaționale, cum ar fi grădinile școlare 
administrate de către membrii Slow Food, oferă experiența copiilor în cultivarea de propriei lor 
hrane. Slow Food publică, de asemenea, materiale educaționale și organizează evenimente și 
campanii de informare asupra problemelor deșeurilor alimentare, în special în colaborare cu 
Slow Food Germania, ceea ce a deschis calea spre creșterea conștientizării pe această temă. 


