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Terra Madre	  

Reţeaua Terra Madre a fost creată în 2004 de Slow Food şi reuneşte membri activi ai lanţului 
de producţie şi distribuţie alimentară, pentru a promova agricultura, pescuitul şi producţia 
durabile. Reţeaua implică micii agricultori, crescători, pescari, artizani ai hranei, academicieni, 
bucătari, consumatori şi grupuri de tineri din peste 160 de ţări. Terra Madre include o întâlnire 
bianuală mondială, întâlniri regionale/naţionale, o zi de acţiune globală în 10 decembrie în 
fiecare an, precum şi proiecte internaţionale care implică toate părţile interesate din sistemul 
hranei. 
 
Terra Madre reprezintă globalizarea pozitivă şi oferă o voce celor care refuză să cedeze 
abordării industriale a agriculturii şi standardizării culturii alimentare. Comunităţile hranei susţin 
la unison că producţia hranei trebuie să fie într-o relaţie armonioasă cu mediul înconjurător şi 
afirmă demnitatea culturală şi ştiinţifică a practicilor tradiţionale. 
 
Această reţea la nivel mondial de peste 2.400 de comunităţi ale hranei a crescut prin reuniunile 
bianuale la nivel global, organizate la Torino începând din anul 2004, şi reuniunile regionale, 
care se petrec periodic în jurul lumii (din Japonia până în Armenia, din Tanzania până în 
Brazilia). Aceste adunări dau ocazia miilor fermieri, pescari, producători artizanali de hrană 
şi bucătari, de a discuta şi împărtăşi cunoştinţele şi experienţele lor şi de a reveni la activitatea 
lor de zi cu zi cu energia pozitivă a unei comunităţi internaţionale unită de o viziune comună. 
Anumite reuniuni adună transversal, comunitățile hranei din mai multe țări pe subiecte specifice: 
Terra Madre Indigeni, a cărei a doua ediție s-a organizat în noiembrie 2015 la Shillong 
(Meghalaya, nord-estul Indiei), cu participarea a 600 delegați provenind din comunități indigene 
din toată lumea. Terra Madre Youth – We Feed The Planet, eveniment dedicat viitorului hranei 
și al planetei, organizat de Rețeaua Tineret a Slow Food cu ocazia Expoziției Internaționale de 
la Milano, a reunit în octombrie 2015 tineri fermieri țărani din 120 țări.  
 
În 2012, pentru prima dată, reuniunea internaţională Terra Madre şi Salone del Gusto au 
devenit un eveniment comun și au oferit o abordare comună a extraordinarei diversități a hranei 
provenind de pe toate continentele. 
 
Reuniunile Terra Madre sunt o oportunitate pentru cunoașterea și aprofundarea unor subiecte 
specifice pentru diverse comunități din toată lumea. De exemplu Terra Madre Balcani, lansată 
la Sofia în 2010, prima rețea de acest fel care uneşte comunităţile hranei de pe un teritoriu cu 
tradiții alimentare unice și condiții socio-economice similare, dar din țări diferite. Evenimentul se 
organizează la fiecare doi ani. Peste 200 de delegați Terra Madre din 11 țări din regiunea 
Balcanilor au luat parte la ediția din 2014, ce a avut loc în perioada 19-22 iunie la Dubrovnik, 
Croația. Următoarea ediție a Terra Madre Balcani va avea loc între 2-5 iunie la Tirana, în 
Albania.  
 
Reţeaua Terra Madre lucrează cu Convivia Slow Food pentru creşterea capacităţii comunităţilor 



	  

	  

de a furniza hrană bună, curată şi corect prețuită. Acestea acţionează lucrează la nivel local, 
pentru a promova o abordare diferită a producţiei de hrană, susţinută de puterea reţelei care 
vine de la schimbul de informaţii. Iniţiativele răspund nevoii fiecărui context în parte: de la un 
grup de profesori universitari din America de Sud care lucrează pentru a promova agricultura 
ecologică la un schimb de experienţă între agricultorii ugandezi şi cei kenieni, sau de la un tur 
cu bicicleta al fermelor locale mici din Canada până la un proiect care promovează aromele 
indigene ale unei comunităţi din Australia. Mulțumită acestor activităţi care întăresc şi apără 
culturile alimentare locale, familia Terra Madre creşte zi de zi. 
 
Începând cu anul 2009, Terra Madre Day a fost organizată anual, o oportunitate pentru 
întreaga rețea Slow Food de a celebra hrana locală, a promova producția și consumul 
sustenabil. Terra Madre Day este unul din evenimentele colective cele mai importante 
organizate la scară globală pentru a celebra hrana locală. Fiecare ediție implică sute de mii de 
persoane în toate țările unde Slow Food este prezent. Susținătorii rețelei Terra Madre, membri 
Slow Food, producătorii membri ai Presidia, comunitățile hranei, bucătari, academicieni, tineri, 
muzicieni – au ocazia de a participa la întâlniri și dezbateri, picnic-uri sau mese comune, 
proiecții de film, vizite la ferme agricole sau multe altele. 
 
Pentru informații de actualitate și datele precise ale evenimentelor pentru anul 2016, consultați 
link-ul http://www.slowfood.com/what-we-do/international-events/events-calendar-2016/ 
 


