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Evenimentele Slow Food 
Legătura dintre producători şi co-producători 

 
Cei care se alătură organizaţiei Slow Food doresc să depăşească rolul pasiv de consumator şi 
vor să îi cunoască pe oamenii care produc hrana şi felul în care hrana este cultivată, recoltată, 
procesată şi distribuită. Slow Food organizează târguri, evenimente şi pieţe pentru a aprofunda 
legătura dintre producători şi co-producători. Evenimentele Slow Food includ de la întâlniri în 
grupuri mici organizate de către comunităţile locale până la târgurile importante de nivel 
internaţional la care participă sute de mii de vizitatori, jurnalişti şi profesionişti ai hranei. 
 
Terra Madre Salone del Gusto. Salone del Gusto, prima dată organizat în 1996, este unul din 
cele mai importante evenimente dedicate producătorilor artizanali de alimente, precum şi un 
forum internațional de schimb de experienţe. De-a lungul anilor, Salone Internazionale del 
Gusto Terra Madre, reuniunea mondială a comunităților hranei lansată în 2004, în paralel cu 
Salone del Gusto, s-au dezvoltat și s-au apropiat tot mai mult, în paralel, confirmând raportul 
interdependent dintre plăcerea gustului și responsabilitatea față de ceea ce mâncăm. În 2012, 
pentru prima dată cele două evenimente au fost reunite într-un eveniment comun fuzionând într-
o singură narațiune despre diversitatea extraordinară a hranei bune, curat preparate și prețuite 
de pe cele 5 continente. Ultima ediție, organizată la Centrul de Expoziții Lingotto, la Torino, în 
octombrie 2014, a atras 220.000 de vizitatori din peste 60 de țări, a avut parte de participarea a 
3000 de delegați Terra Madre din peste 160 de țări, și a oferit o largă piață cu 1200 de 
expozanți din 100 de țări, printre care 300 de producători din Prezidiile Slow Food și 400 de 
comunități ale hranei Terra Madre, împărțiți pe arii geografice. Începând din 2016, pentru a 
sublinia fără echivoc că nu poate fi nici o plăcere gastronomică fără responsabilitate și 
sustenabilitate, precum și pentru a da atenția cuvenită comunităților hranei, evenimentul se 
numește Terra Madre Salone del Gusto. Acesta va avea loc din 22 până în 26 septembrie 2016, 
și pentru prima dată va avea loc în afara ariei expoziționale a orașului Torino, în aer liber și în 
cele mai frumoase și prestigioase locuri din orașul Torino. 
 
Cheese. Un moment internațional de referinţă pentru artizanii producători de produse 
fermentate din lapte şi consumatorii entuziaşti de brânză, Cheese aduce în atenție și ține vie 
diversitatea producţiei artizanale de brânză spunând poveştile unice din spatele fiecărui produs 
– oamenii, rasele, teritoriile şi acel savoir vivre ce stă la baza fiecărui produs. Dintre atâtea 
bătălii pe care Cheese le-a câştigat semnalăm refacerea reputaţiei laptelui nepasteurizat în 
rândul consumatorilor, confirmând că este un element fundamental care dă aromă și identitate 
geografică brânzeturilor. A zecea ediție a Slow Cheese a avut loc în Bra, în Italia, între 18 și 20 
septembrie 2015, s-a încheiat cu un bilanț foarte pozitiv: mai mult de 270.000 de vizitatori, dintre 
care 30% internaționali. Mai mult de 300 de producători din mai mult de 30 de țări de pe toate 
continentele au animat străzile din Bra (Italia) și au vizitatorilor produsele lor lactate. În special 
activitățile organizate de Casa della Biodiversita au permis sensibilizarea publicului cu privire la 
rolul esențial al solului și al alimentației animalelor, în ce privește calitatea și diversitatea 
lactatelor și brânzeturilor. 
 
Festivalul Slow Food Asia Pacific (AsioGusto). Între 18 și 22 noiembrie 2015 a avut loc la 
Kintex, în Coreea de Sud, evenimentul organizat la fiecare doi ani de Slow Food Coreea, în 
colaborare cu Slow Food International si Design House Inc. Evenimentul a reunit peste 50 de 
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expozanți internaționali și peste 300 de expozanti coreeni în rândul micilor producători, 
meșteșugari, comunități ale hranei, bucătari și tineri interesați de problemele legate de alimente. 
 
Terra Madre Indigeni. Ultima ediție a avut loc îintre 3 și 7 noiembrie 2015, în Shillong 
(Meghalaya, nord-estul Indiei). Evenimentul a reunit 600 de reprezentanți ai comunităților 
indigene din întreaga lume pentru a sărbători culturile alimentare locale și a discuta modul în 
care cunoștințele tradiționale și utilizarea durabilă a resurselor naturale pot contribui la 
dezvoltarea unor sisteme alimentare bune, curate și corect prețuite. Prima ediție a Terra Madre 
Indigeni a avut loc în 2011, în Jokkmokk (Laponia, Suedia nordică) și a fost organizat de Slow 
Food Laponia. 
 
Slow Meat. Pe lângă campania Slow Food despre carne, Slow Meat este de asemenea, un 
eveniment organizat de Slow Food SUA, care are loc la fiecare doi ani, în Denver, Colorado 
(SUA). Evenimentul reunește crescători, agricultori, măcelari, bucătari, consumatori și experți 
pentru a face schimb de idei cu privire la modul în care putem schimba cursul și pentru a se 
trece la un consum sustenabil de carne bună, curată și corect prețuită. Cea mai recentă ediție, a 
avut loc între 4 și 6 iunie, au participat 211 de delegați din 14 de țări și 33 de state din SUA. 
 
Terra Madre Day. Din 2009, în fiecare an, în 10 decembrie este sărbătorită Terra Madre Day, o 
oportunitate pentru întreaga rețea Slow Food de a sărbători hrana locală și pentru a promova 
producția și consumul durabile. Fiecare ediție implică sute de mii de oameni din toate țările în 
care Slow Food este prezent. Susținători ai Terra Madre - membri Slow Food, producătorii din 
Prezidii, comunități ale hranei, bucătari, cadre universitare, tineri, muzicieni - au posibilitatea de 
a participa la întâlniri și discuții, picnicuri și cine, proiecții de filme, vizite la ferme și alte activități. 
 
Slow Food Youth Network organizează, de asemenea, diverse evenimente, repartizate pe 
toate continentele. Printre acestea Supa Disco (Schnippeldisko), organizat pentru a sensibiliza 
tinerii cu privire la reducerea risipei alimentare, precum și Eat-in, banchete deschise tuturor, 
unde oaspeții aduc și își oferă alimente, un exemplu festiv pentru a inspira un nou sistem 
alimentar, bun, curat și corect prețuit chiar de către consumatori. 
 


