
 
 
 
 
 
 

În apărarea biodiversităţii 
 
Fundaţia Slow Food pentru Biodiversitate a fost creată în anul 2003 pentru a apăra biodiversitatea 
hranei şi tradiţiile gastronomice din întreaga lume. Ea promovează un model durabil de agricultură 
care respectă mediul, identitatea culturală şi bunăstarea animalelor şi sprijină dreptul fiecărei 
comunităţi de a decide ce să planteze, să producă şi să mănânce. Slow Food a devenit ceea ce este 
astăzi, începând cu apărarea produselor alimentare tradiţionale, locale. Arca Gustului a creat primul 
Presidia, şi Presidia treptat-treptat au realizat şi alte proiecte. 
 
Fundaţia Slow Food pentru Biodiversitate activează în peste 140 ţări şi implică peste 20.000 de 
producători de produse alimentare la scară mică. Angajamentul său cel mai important este de faţă de 
ţările din sudul globului, acolo unde apărarea biodiversităţii nu înseamnă doar îmbunătăţirea calităţii 
vieţii, dar garantarea însăşi a supravieţuirii comunităţilor locale. 
 
Deşi parte din Slow Food Internaţional, Fundaţia Slow Food pentru Biodiversitate are autonomie 
legală, economică şi administrativă. Fundaţia finanţează şi coordonează un grup de proiecte 
internaţionale axate pe protejarea biodiversităţii agricole: Arca Gustului (Ark of Taste), O mie de 
grădini în Africa, Presidia și etichetele narative, Alianța Slow Food a bucătarilor, Earth Market-Pieţele 
Pământului. 
 
În 2015, Fundația a creat un nou instrument online pentru a atrage atenția asupra problemei 
biodiversității: Observatorul privind biodiversitatea. Creat în urma unui raport al Comisiei Europene 
(care a denunțat situația de urgență din Europa), Observatorul - periodic - pune accentul pe o anumită 
temă (varietăți vegetale, albinele, fertilitatea solului, producții mici de brânză din lapte crud), prin 
publicarea de date cu privire la pierderea biodiversității și sugerează soluții posibile. 
 
Arca Gustului (Ark of Taste). Creată în 1996, Arca Gustului este un catalog de produse alimentare 
de calitate uitate şi pe cale de dispariţie, care fac parte din culturile, istoria şi tradiţiile întregii planete. 
Arca înregistrează produsele în diverse categorii - rase de animale, fructe, legume, conserve, 
brânzeturi, etc. - oferă o resursă unică pentru cei interesati de aprovizionare, promovare şi protejarea 
alimentelor de calitate. La sfârșitul anului 2015, Arca Gustului a catalogat mii de produse alimentare 
din peste 100 de țări, și numărul lor este în creștere constantă. Numărul lor și lista adusă la zi, 
organizate pe țări, pot fi găsite vizitând secțiunea dedicată pot fi găsite pe site-ul Fundaţiei Slow Food 
pentru Biodiversitate: http://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/the-ark-of-taste/. În 
particular, Fundația a incheiat un parteneriat cu Universitatea de Științe Gastronomice din Pollenzo 
pentru a da un nou impuls proiectului și de a crește numărul raportările din întreaga lume, finanțând 
doctorate de cercetare și un curs educațional. 
 
Zece mii de grădini în Africa. Inițiat în anul 2010, proiectul a lansat peste 2.000 de grădini de legume 
în școli, satele și cartierele orașului, în peste 30 de țări africane. Grădinile de legume sunt cultivate 
într-un mod durabil cu tehnici de compostare, utilizarea eficientă a apei, soiuri de plante locale, 
tratamente pesticide naturale. Educând fermierii și tinerii și răspândind cunoștințele despre 
biodiversitatea locală, proiectul este un mijloc de a asigura o ofertă de alimente proaspete și 
sănătoase pentru comunitate, de a îmbunătăți calitatea vieții și de a stimula economia locală. Proiectul 



are ca scop extinderea rețelei Slow Food pe continent și de a realiza o conducere puternică a 
proiectului în diferite țări africane, de a sensibiliza generația mai tânără cu privire la importanța 
biodiversității, permițându-le să fie protagoniștii schimbării și să aibă efect asupra viitorului 
continentului. Crearea unei grădini de legume are mai multe obiective, de la protecția semințelor 
locale și a biodiversității la implicarea oamenilor de toate vârstele în activități agricole pentru creșterea 
valorii adăugate a produselor locale și pentru a lucra împreună pentru suveranitatea și autonomia 
alimentară. 
 
Presidia Slow Food. Aceste proiecte sprijină producţia de calitate, pe cale de dispariţie, proteja 
regiunile unice şi ecosistemele; recuperează metode de prelucrare tradiţionale; şi salvgardează rase 
autohtone şi soiuri de plante locale. Fiecare proiect implică o comunitate de mici producători şi oferă 
asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea calităţii producţiei, identifică noi pieţe de desfacere şi 
organizează schimburi cu producători de la nivel internaţional prin intermediul marilor evenimente 
Slow Food. Fiecare proiect al unei Presidia crează un "protocol de producţie" cu producătorii, un 
instrument important pentru a asigura trasabilitatea completă, metode artizanale de producţie şi 
calitatea superioară. Protocoalele de producţie cer producătorilor să elimine sau să reducă 
tratamentele chimice; să folosească metode care respectă bunăstarea animalelor; să apere rasele 
autohtone şi soiuri de legume locale; să folosească ambalaje ecologice acolo unde este posibil; şi să 
favorizeze utilizarea de energie din surse regenerabile. La sfârșitul anului 2015, există peste 471 de 
Presidia în mai mult de 60 de ţări din întreaga lume. 
 
Slow Food a subliniat întotdeauna importanţa comunicării clare prin etichetele produselor alimentare, 
astfel încât consumatorii să poată face alegeri în cunoştinţă de cauză. Proiectul “eticheta narativă”, 
lansat în 2011, s-a extins în mai multe țări prin intermediul Presidia locale precum și al unor companii 
susținătoare ale Fundației (precum Alce Nero și Birrificio Antoniano), și s-au conceput “contra-
etichete” pentru produse locale, pline de informaţii şi detalii cu privire la soiurile şi rasele, tehnici 
agricole şi de prelucrare, zonele de provenienţă a produselor, bunăstarea animalelor şi despre modul 
în care produsele trebuie să fie conservate şi mâncate. Pentru informații importante privind eticheta 
narativă și pentru consultarea liniilor directoare de redactare a unei etichete narative consultați  
http://www.fondazioneslowfood.com/en/our-themes/what-is-the-narrative-label/ 
 
În mai multe ţări (Albania, Canada, Italia, Olanda, Maroc și Mexic) este în curs de formare o largă 
reţea solidară de maeștri bucătari care au semnat un acord cu Presidia şi alte comunităţi ale 
producătorilor locali, angajându-se să gătească și să pună în valoare produsele lor. Proiectul Alianța 
dintre bucătari și Slow Food Presidia a strâns deja sute de semnături de la bistrouri, restaurante și 
pizzerii. Și sunt deja multe țări în care rețeaua continuă să crească și să se formeze, cum ar fi 
Argentina, Belgia, Franța, Marea Britanie. 
 
Earth Market. Pieţele Pământului sau Earth Markets sunt pieţe ale fermierilor care au fost organizate 
în conformitate cu orientările din filosofia Slow Food. Aceste pieţe administrate de comunitate sunt 
locuri de întâlnire importante, în care producătorii locali oferă alimente sănătoase, de calitate, direct de 
la consumator, la preţuri echitabile şi garantează folosirea unor metode de producție durabile de 
mediu. În plus, aceste păstrează cultura alimentară a comunităţii locale şi contribuie la apărarea 
biodiversităţii. În prezent, există 52 de Pieţe ale Pământului-Earth Market în 14 ţări (Austria, 
Bulgaria, Columbia, India, Insuele Mauritius, Israel, Italia, Liban, Mexico, Mozambic, Puerto Rico, 
Statele Unite ale Americii, Turcia, Uganda).	  Fundația a instituit, de asemenea, un premiu în memoria 
lui Gigi Frassanito, tânăr colaborator care a murit prematur. Ediția 2015 a premiului a fost decernată în 
Montevarchi (Italia), în colaborare cu autoritățile locale din Valdarno și convivium-urile locale Slow 
Food. Până în prezent, piețele câștigătoare au fost Foça (Turcia) și Maputo (Mozambic). 
	  


