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Slow Food is een internationale organisatie, ge-
worteld in de lokale gemeenschappen, opgericht 
in 1989 om het verdwijnen van de lokale, tradi-
tionele voedingsgewoonten en de verspreiding 
van de fast food-cultuur tegen te gaan. Sindsdien 
is Slow Food uitgegroeid tot een wereldwijde or-
ganisatie waarbij miljoenen personen in meer 
dan 160 landen betrokken zijn en die zich in-
zet om ervoor te zorgen dat iedereen goed, 
schoon en eerlijk voedsel ter beschikking heeft. 
Slow Food is dus een uitgebreide organisatie, 
gevormd door meer dan 1500 lokale groepen en 
2400 voedselgemeenschappen, met een leiding-
gevende rol voor de gehele beweging waarbij elk 
jaar miljoenen personen betrokken zijn.

Onze missie
Slow Food bevordert goed, schoon en eerlijk 
voedsel voor iedereen: goed omdat het gezond 
is en aangenaam vanuit organoleptisch stand-
punt; schoon vanwege de aandacht voor milieu 
en dierenwelzijn; eerlijk omdat het de personen 
die zich inzetten voor de productie, de transfor-
matie en de distributie eerbiedigt. Slow Food 
werkt voor de bescherming van de biodiversiteit 
en de bevordering van een duurzaam en mili-
euvriendelijk systeem voor voedselproductie 
en -verbruik; voor het met elkaar verbinden van 
producenten van kwaliteitsvoedsel en co-produ-
centen (bewuste consumenten) door middel van 
evenementen en initiatieven; voor de versprei-
ding van het sensorische onderricht en de duur-
zame consumptie. 

De bescherming van de biodiversiteit
Slow Food zet zich in voor de bescherming van 
traditioneel en duurzaam kwaliteitsvoedsel, voor 
het beschermen van de biodiversiteit van de ge-
kweekte en spontane plantenrassen en van exploi-
tatie- en productiemethoden die bedreigd worden 
door het overwicht van de verwerkte levensmidde-
len, de industriële agro-business en de regels van 
de wereldmarkt. Door middel van projecten zoals 
de Arca del Gusto, de plaatselijke vertegenwoordi-
gingen, de moestuinen in Afrika en met de mobili-
satie van het netwerk Terra Madre, beschermt Slow 
Food het wereldwijde erfgoed van agrovoeding en 
bevordert het een milieuvriendelijke landbouw die 
gezondheid en plaatselijke culturen eerbiedigt. 

Het netwerk Terra Madre
Terra Madre, het netwerk van de voedselgemeen-
schappen, werd gelanceerd in 2004 om woord en 
zichtbaarheid te geven aan kleine landbouwers, 
veehouders, vissers en ambachtslieden die de voed-
selproductie benaderen met aandacht voor het mi-
lieu en de sociale verhoudingen van hun gemeen-
schap. Het netwerk brengt ze in contact met univer-
sitaire docenten, koks, consumenten en jongeren 
opdat ze hun krachten bundelen en samenwerken 
aan de verbetering van het voedselsysteem. Terra 
Madre omvat 160 landen en verenigt personen, 
verenigingen en NGO’s die, met diverse operatio-
nele modi en profielen, actief zijn door middel van 
plaatselijke projecten die gericht zijn op het “vanaf 
de bodem” transformeren van ons voedselsysteem. 
Het netwerk komt elke twee jaar samen tijdens de 
wereldwijde bijeenkomst in Turijn, terwijl op natio-
naal en regionaal gebied over de hele wereld met 
regelmaat manifestaties georganiseerd worden. 
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