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Cronologia nașterii și dezvoltării unei asociații internaționale 
 
De la Arcigola la Slow Food 
 
1986 – Ia naştere mişcarea Slow Food în Italia. 
 
1989 – Mişcarea internaţională Slow Food este înfiinţată la Opera Comică din Paris şi este 
semnat Manifestul Slow Food. 
 
1990 – Primul congres internaţional Slow Food este organizat la Veneţia şi publicarea ghidului 
Osterie d’Italia marchează lansarea Slow Food Editore. 
 
1992 – Este înfiinţată Slow Food Germania. 
 
1993 – Este creată Slow Food Elveţia.  
 
1996 – La sfârşitul lunii noiembrie, Slow Food organizează primul Salone del Gusto la Torino, 
unde este organizat şi proiectul Arca Gustului (Ark of Taste). Salonul va deveni un proiect bienal 
şi unul din cele mai importante târguri internaţionale, dedicate hranei produse artizanal şi 
durabil, producătorilor pe scară mică care păstrează tradiţiile locale şi produsele de înaltă 
calitate. Este publicată prima ediţie a Slow, magazinul internaţional al Slow Food. 
 
1997 – La Bra (Italia) este organizată prima ediție Cheese, reuniunea internațională dedicată 
brânzei, care va deveni un eveniment periodic, organizat în anii impari. 
 
2000 – Prinde viață proiectul Presidiilor Slow Food, grupuri de producători locali formate 
pentru a salva şi revitaliza producţia artizanală pe scară mică în pericol de dispariţie. Este 
înfiinţată Slow Food SUA. 
 
2003 – Este creată Fundaţia Slow Food pentru Biodiversitate Onlus. 
 
2004 – În acelaşi timp cu al 5-lea Salone del Gusto de la Torino, este organizată prima ediţie a 
Terra Madre, cu participarea a 5.000 de participanţi delegaţi din 130 de ţări. Prima Universitate 
de Ştiinţe Gastronomice din lume este inaugurată în sediul renovat al Agenţiei din Polenzo, 
aproape de birourile Slow Food de la Bra, Italia. Este lansată Slow Food Japonia. Genova 
găzduieşte primul Slow Fish, o reuniune dedicată peştelui, pescuitului şi consumului durabil. 
 
2005 – Este inaugurat Salão das Comunidades do Alimento, primul mare eveniment dedicat 
hranei, organizat de Slow Food în Belo Horizonte, Brazilia. 
 
2006 – Slow Food organizează Terra Madre Relief Fund (Fondul de Asistenţă Terra Madre), 
pentru a acorda ajutor comunităţilor hranei din Louisiana, afectate de uraganul Katrina. Este 
creată Slow Food Marea Britanie. 
 
2007 – Al cincilea Congres Internaţional Slow Food ţinut în localitatea Puebla, Mexic, cu 



	  

2	  
	  

participarea a 500 delegaţi din întreaga lume. Primele ediţii regionale ale Terra Madre sunt 
organizate în Brazilia şi Belarus. Prima ediţie Vignerons d’Europe are loc la Montpellier, în 
Franţa, reunind podgorenii de pe continent pentru a discuta despre sustenabilitatea producţiei 
de vinuri. Primul eveniment Algusto are loc în Bilbao, Spania. 
 
2008 – Reţeaua Terra Madre organizează întâlniri naţionale în Etiopia, Olanda şi Irlanda. Slow 
Food organizează Slow Food Nation, o uriaşă celebrare a hranei de calitate, la San Francisco. 
Slow Food şi Fundaţia Slow Food pentru Biodiversitate lansează Pieţele Pământului (Earth 
Markets), o reţea globală de pieţe de fermieri țărani.  
 
2009 – Sunt organizate primele ediții regionale ale Terra Madre în Tanzania, Argentina, Bosnia, 
Norvegia, Spania și Austria. În noiembrie, la Tours (Franța) are loc prima ediție a Eurogusto, 
reuniunea bianuală europeană a gustului și alimentației. În Italia ia naștere rețeaua Alianța 
dintre bucătari și Presidia Slow Food. În 10 decembrie (cu ocazia a două decenii de 
existență a organizației internaționale) se organizează în toată lumea prima ediție a Terra 
Madre Day.  Mai mult de 1000 de evenimente locale în 150 de țări au reunit 2000 de comunități 
ale hranei, implicând 200.000 de persoane. 
 
2010 - Proiectul Mii de Grădini în Africa. În lume, primele ediţii regionale ale Terra Madre sunt 
organizate în Argentina, Azerbaidjan, Brazilia, Canada, Coreea de Sud, Kazahstan, în timp ce 
în Bulgaria, s-au întâlnit pentru prima oară comunităţile hranei din Balcani. 
 
2011 – Este lansată campania Slow Europe care cere politici europene care să promoveze 
sustenabilitatea, protecţia biodiversităţii şi sprijinul pentru micii fermieri. Caisa armenească 
Shalack este cel de-al 1000-lea aliment înscris în catalogul Arca Gustului. Comunităţile indigene 
din jurul lumii se întâlnesc la prima ediţie a Terra Madre Indigeni în localitatea Jokkmokk, 
Suedia. Reuniuni regionale Terra Madre au loc în Armenia, Austria, Coreea de Sud, Crimeea, 
Japonia, Rusia şi Elveţia. 
 
2012 – La New York, preşedintele Slow Food, Carlo Petrini, se adresează Forumului 
Permanent al ONU pentru Problemele Popoarelor Indigene împreună cu Olivier De Schutter, 
Raportor Special pentru dreptul la hrană, reprezentanților FAO (Organizația pentru Alimentație 
și Agricultură, ai populațiilor indigene și ai guvernelor. În iunie, în timpul Conferinţei ONU pentru 
Dezvoltare Durabilă Rio+20 din Brazilia, el a vorbit în cadrul “Dialogului Global cu privire la 
Hrană şi Nutriţie”. 
 
2013 –Slow Food şi FAO semnează un acord. Sunt inițiate etapele operaţionale ale proiectului 
ESSEDRA (Environmentally Sustainable Socio-Economic Development of Rural Areas) este 
lansat la Belgrad, în Serbia, pentru a promova dezvoltarea rurală, micii fermieri şi apărarea 
biodiversităţii în Balcani şi Turcia. În octombrie se desfșoară AsiO Gusto, primul eveniment 
internațional în Asia, la Namyangju, Coreea de Sud. În noiembrie, este inaugurată prima Piaţă a 
Pământului Maputo, în Mozambic, prima pe pământ african.Este relansat proiectul Arca 
Gustului este relansat în întreaga lume. 
 
2014 – Este creată Slow Food Corea. În aceeași lună, Slow Food participă la evenimentul 
Bristol Food Connections (UK). Slow Food USA organizează prima ediție a evenimentului Slow 
Meat în Denver, Colorado. BBC Radio 4 (The Food Programme) participă ca partener media al 
proiectului Ark of Taste la Salone del Gusto și Terra Madre. 
 
2015 - În ianuarie ia naștere Slow Food Great China. La Expoziție universală Milano, 2015, 
Pavilionul Slow Food, realizat în colaborare cu firma de arhitectură Herzog & de Meuron, 
găzduiește expoziția "Salvarea biodiversității, salvarea planetei", teatrul Slow Food, grădina și 
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un spațiu dedicat pentru a descoperi diversitatea brânzeturilor din lapte crud și vinuri. De 
asemenea, ca parte a Expo, între 3-6 octombrie, 2500 de tineri fermieri din 120 de țări au 
participat la reuniunea internațională Terra Madre Young - We Feed the Planet. În septembrie, 
are loc la Beijing (China) Slow Food Festival Beijing. In cadrul evenimentului au fost 
prezentate primele 100 de produse din China pentru a fi incluse în cataloagele Arca Gustului. 
Între 3-7 noiembrie, Terra Madre Indigeni reunește la Shillong (Meghalaya, din nord-estul 
Indiei), reprezentanți ai comunităților indigene din întreaga lume. Între 18-22 noiembrie, a avut 
loc la Kintex (Coreea de Sud), Slow Food Festival Asia Pacific. În noiembrie, Slow Food a 
lansat apelul “Let’s Not Eat Up Our Planet!”, adresat reprezentanților țărilor și instituțiilor 
internaționale la Paris, la a XXI Conferințe a părților (COP21). Festivalul Slow Food - Europa 
Centrală este organizat în zilele de 12-13 decembrie 2015 Cracovia (Polonia). 
 


