
 
 

 
Eventos Slow Food  

Diminuir a distância entre produtor e consumidor  
 
Quem adere ao Slow Food, quer deixar de ser um mero consumidor, com um papel passivo, e 
conhecer quem produz o alimento, saber como é cultivado, processado e distribuído. Para 
reforçar a ligação entre coprodutores e produtores, o Slow Food organiza feiras, manifestações e 
mercados. Os eventos promovidos pelo Slow Food vão de pequenos encontros organizados 
localmente a grandes feiras internacionais que atraem centenas de milhares de visitantes, 
jornalistas e operadores.  
 
Terra Madre Salone del Gusto. Organizado pela primeira vez em 1996, o Salone Internazionale 
del Gusto é um dos eventos mais importantes do mundo dedicados a produtores artesanais de 
alimentos e vinho, além de ser um evento internacional de trocas de experiências. Com o passar 
dos anos, o Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre – o encontro mundial das 
comunidades do alimento, que desde 2004 é ligado ao Salone – aproximaram-se cada vez mais, 
confirmando que prazer e responsabilidade devem ser ligados de forma indissolúvel. Em 2012, 
pela primeira vez, os dois eventos passaram a ser um evento único, tornando-se uma vitrine única 
da extraordinária diversidade de alimentos bons, limpos e justos dos cinco continentes. A última 
edição, realizada no Lingotto Fiere, em Turim, em outubro de 2014, atraiu 220.000 visitantes de 
mais de 60 países, contando com a participação de 3.000 delegados do Terra Madre de 160 
países. Durante o evento foi montado um grande mercado com mais de 1.200 expositores de 100 
países, entre os quais, 300 produtores das Fortalezas Slow Food e 400 comunidades do alimento 
do Terra Madre, divididas por regiões geográficas.  
 
A partir de 2016, para reafirmar que não pode haver prazer gastronômico sem responsabilidade e 
sustentabilidade, e pera dar a justa importância às comunidades do alimento, o evento passa a se 
chamar Terra Madre Salone del Gusto. O evento acontecerá de 22 a 26 de setembro de 2016 e 
pela primeira vez será organizado ao ar livre e não na estrutura do Lingotto. Os lugares mais 
bonitos e famosos da cidade de Turim serão a sede da próxima edição.  
 
Cheese. Ponto de referência internacional para queijeiros artesanais e apaixonados por queijo de 
todo o mundo, Cheese destaca e mantém viva a diversidade da produção artesanal de produtos 
lácteos através das histórias únicas que estão por trás de cada produto - pessoas, raças, 
territórios e métodos de produção. Entre as muitas batalhas vencidas pelo Cheese, destacamos o 
resgate da reputação do leite cru entre os consumidores e sua confirmação como elemento 
fundamental do sabor e do terroir de um queijo. A décima edição do Cheese, que se realizou em 
Bra, na Itália, de 18 a 21 de setembro de 2015, teve um êxito muito positivo: mais de 270 
visitantes, 30% dos quais internacionais. Mais de 300 produtores de mais de 30 países de todos 
os continentes animaram as ruas de Bra e ofereceram aos visitantes a possibilidade de 
experimentar seus produtos. De modo especial, as atividades organizadas pela Casa da 
Biodiversidade chamaram a atenção do público para o papel chave do solo e da alimentação dos 
animais na qualidade e diversidade de leite e queijos. 
  
Slow Food Asia Pacific Festival (AsioGusto). De 18 a 22 de novembro de 2015, realizou-se em  
Kintex, na Coreia do Sul, a manifestação bienal organizada pelo Slow Food Korea, em 
colaboração com o Slow Food Internacional e Design House Inc. O evento reuniu mais de 50 
expositores internacionais e mais de 300 expositores coreanos, entre pequenos produtores, 
produtores artesanais, comunidades do alimento, cozinheiros e jovens interessados a temas 
ligados ao alimento.  



 
 

  
Indigenous Terra Madre. A última edição aconteceu de 3 a 7 de novembro de 2015, em Shillong 
(Meghalaya, Nordeste da Índia). O evento reuniu 600 representantes das comunidades indígenas 
do mundo inteiro, para celebrar as culturas alimentares locais, discutindo sobre como os saberes 
tradicionais e o uso sustentável de recursos naturais podem contribuir a desenvolver sistemas 
alimentares bons, limpos e justos. A primeira edição do Indigenous Terra Madre realizou-se em 
2011, em Jokkmokk (Sápmi, norte da Suécia), organizada pelo Slow Food Sápmi.  

  
Slow Meat. Além de ser o nome da campanha Slow Food sobre a carne, Slow Meat é também um 
evento organizado pelo Slow Food EUA, que se realiza, a cada dois anos, em Denver, Colorado 
(EUA). O evento reúne pecuaristas, agricultores, açougueiros, cozinheiros, consumidores e 
especialistas, para trocar ideias sobre como inverter as tendências, chegando a um consumo 
sustentável de carne boa, limpa e justa. A última edição, que aconteceu de 4 a 6 de junho, contou 
com a presença de 211 delegados, procedentes de 14 países e 33 estados americanos.  

  
Terra Madre Day. Desde 2009, todo ano, no dia 10 de dezembro, comemora-se o Terra Madre 
Day, uma oportunidade, para toda a rede Slow Food, de celebrar o alimento local e promover a 
produção e o consumo sustentáveis. Todo ano, o evento envolve centenas de milhares de 
pessoas em todos os países onde o Slow Food está representado. Os apoiadores da rede do 
Terra Madre – associados Slow Food, produtores das Fortalezas, comunidades do alimento, 
cozinheiros, acadêmicos, jovens, músicos – têm a oportunidade de participar de encontros e 
debates, piqueniques e jantares, filmes e festivais, visitas fazendas e outras iniciativas.  

  

O Slow Food Youth Network organiza vários eventos em todos os continentes. Entre eles, a 
Schnippeldisko / Disco Xepa, um evento organizado para conscientizar os jovens sobre a 
redução dos desperdícios alimentares, e os Eat-in, eventos abertos a todos, onde todos os 
participantes levam alimentos que são compartilhados com os outros: uma forma de inspirar um 
novo sistema alimentar bom, limpo e justo, a partir dos consumidores.  


