
	  
 

Educaţia alimentară şi a gustului 
 
Slow Food susţine abordarea inovatoare a educaţiei alimentare şi a gustului, bazată pe 
redeşteptarea şi formarea simţurilor, şi studierea tuturor aspectelor hranei: de la fermă la 
farfurie. Prin extinderea memoriei gustative şi înţelegerea originii produselor alimentare, cum au 
fost produse şi de către cine, adulții și copii pot învăţa și aprecia importanţa culturală şi socială a 
produselor alimentare. Proiectele didactice Slow Food diferă de cele mai multe abordări în 
educaţia alimentară, deoarece se bazează pe ideea că hrana înseamnă plăcere, cultură şi 
convivialitate. Ele sunt organizate pentru publicuri variate - copii şi adulţi, profesori, membri 
Slow Food și public larg - şi formează o parte integrantă a evenimentelor şi proiectelor Slow 
Food. Ele iau, deasemenea, forme diferite: grădini şcolare, degustări ghidate, vizite la ferme, 
schimb de cunoştinţe între generaţii, ateliere practice şi cine cu producătorii. Prin colaborarea 
cu şcolile şi producătorii locali, organizarea de conferinţe cu autori şi experţi, precum şi 
prezentarea de alimente "Bun, curat şi corect" la evenimente ale comunităţilor, proiectele 
didactice Slow Food (http://www.slowfood.com/what-we-do/food-and-taste-education/) cresc 
gradul de conştientizare şi aduc problemele hranei în atenția persoanelor de toate categoriile. 
 
Universitatea de Ştiinţe Gastronomice. Fondată în 2004 de către Slow Food, universitatea 
oferă cursuri multidisciplinare, care îmbină disciplinele ştiinţifice cu cele umaniste, educaţia 
gustului cu comunicarea, activitățile în aula academică și seminariile didactice în Italia şi în 
întreaga lume, pentru a înţelege aspectele complexe şi interdisciplinaritatea hranei. Din 2004 
până în prezent, circa 1.800 de studenţi din peste 75 de ţări au urmat studii de licenţă, 
postuniversitare şi cursuri de master. Începând cu 2013, universitatea oferă cursuri de înaltă 
calificare pentru formarea ca artizani ai hranei: brutari și patiseri, preparatori de pizza, maeştri 
berari şi afânători de brânză. În prezent UNISG găzduiește peste 500 de studenți din aproape 
45 țări. 
 
Grădini şcolare. Acestea sunt unul dintre cele mai captivante feluri de a educa copiii cu privire 
la alimente, sustenabilitate, biodiversitate şi respectul pentru mediu. Şcolile sunt printre cele mai 
importante proiecte ale asociaţiei şi implică convivii din întreaga lume. Grădinile școlare devin 
din ce în ce mai mult un obiectiv central al mișcării Slow Food, cu cel mai mare număr de 
grădini în Africa, Statele Unite, Canada și Europa. 
 
Educaţie gustului pentru copii. Slow Food învaţă copii să îşi folosească pe deplin simţurile 
pentru a recunoaşte calităţile produselor alimentare şi a deveni conştienţi de alegerile lor. 
Educaţia gustului în primii ani de viaţă contribuie la memoria senzorială a unui copil şi îi 
defineşte gusturile şi obiceiurile. Mii de copii au participat la programele Slow Food de educaţie 
senzorială. 
 
Educaţ ia gustului pentru adulţ i. Atelierele Gustului, programele educaţionale de marcă ale 
asociaţiei, sunt organizate de convivia Slow Food din întreaga lume şi sunt o parte importantă a 
activității lor. Aceste degustări tematice ce durează circa o oră sunt ghidate de către experţi şi 
producători care explică contextul, procesul de producţie şi calităţile gastronomice ale 
produselor. Atelierele Gustului oferă o abordare profundă şi multidisciplinară a hranei, datorită 
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experienţei directe cuplate cu cunoştinţele de specialitate. La evenimente locale şi expoziţii 
internaţionale mari, vizitatorii pot participa, de asemenea, la cursurile de Maeştri ai Hranei. 
Acestea sunt cursuri de educaţie de tipul alfabetizare alimentară bazate pe trezirea şi formarea 
simţurilor, învăţarea de tehnici de producere a alimentelor şi pe degustări ca experienţe de 
formare. Ideea nu este de a forma profesionişti, ci pentru a stimula curiozitatea consumatorilor, 
promovând consumul responsabil. 
 


