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Ano ang Slow Food?
Ang Slow Food ay isang pandaigdigang at pangmadlang organisasyong itinatag noong
1989. Ito ay binubuo ng mga lokal na grupo (tinatawag na Convivia at Communities),
at mga indibidwal na kumikilos upang pigilan ang pagkawala ng mga kultura at
tradisyon ng pagkain, supilin ang pamumutawi ng madaliang pamumuhay, labanan
ang pagbagsak ng interes ng taong matuto ukol sa pagkain at pinanggagalingan nito,
at pumukaw ng kamalayan tungkol sa kung paano naaapektuhan ng ating mga paraan
ng pamimili ng pagkain ang ating kapaligiran.
Sa ngayon, kasama ang mahigit isang milyong tao at mahigit 3000 lokal na grupo sa
160 na bansa, patuloy na ipinaglalaban ng Slow Food na ang lahat ay makamit ang
masarap, malinis, at makatarungang pagkain.
Para sa Slow Food, ang ibig sabihin nito ay:

Masarap para sa ating kainin
Malinis para sa kalikasan
Makatarungan para sa mga tagagawa at kumakain
Nakabubuti para sa ating kapaligiran at pangangatawan.
Naniniwala ang Slow Food na ang pagkain ay konektado sa ibang larangan ng buhay,
kasama na ang kultura, edukasyon, pulitika, pagsasaka, at ng kalikasan. Sa pamamagitan
ng ating mga paraan ng pamimili ng pagkain, pwede nating impluwensiyahan kung
paano sinasaka, ginagawa, ipinamamahagi, at kinokonsumo ang ating pagkain nang
sa gayon ay maisakatuparan natin ang makabuluhan at positibong pagbabago.
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Magkakasama Nating Ipaglaban ang mas Mainam
na Hinaharap, Simula sa Hapag
Ang pinakamatinding hamon ng mga taong 2020- ay ang pag-iwas sa pagbagsak
ng kasalukuyang lipunan. Ang krisis sa klima, pagkasira ng kalikasan, pandemiya,
pagkawala ng biodiversity, at lumolobong populasyon ay inilalagay sa peligro ang
buhay sa Mundo. Ang bawat mamamayan, institusyon, negosyo, at organisasyon
ay dapat tumulong na maghanap ng kasagutan, solusyon, at makabagong tularan
para sa mga bagong modelo ng pag-unlad. Ang industriyal na sistema sa paggawa
ng pagkain ay isa sa pinakamalaking dahilan ng krisis sa klima: ang agrikultura at iba
pang uri ng paggamit ng lupain ay nag-aambag ng isang-kapat ng pandaigdigang
binubugang carbon dioxide (IPCC), kung saan dalawang-katlo nito ay galing sa pagaalaga ng hayop. Pero ang agrikultura, partikular ang maliitang pagsasaka, ay biktima
rin ng pagbabago ng klima.
Lumulubha ang krisis sa klima, at nagdadala ito ng pagtunaw ng mga dambuhalang
yelo, grabeng sama ng panahon, tagtuyot at pagdidisiyerto, pagtaas ng lebel ng
dagat, mas mapanirang sunog, pagbaha, at mas malalakas na bagyo.
Ang pagkasira ng kagubatan ay nagpapadali ng pagkalat ng mga sakit mula sa hayop
patungo sa tao, habang ang patuloy na pagtaas ng temperatura ay nagdudulot ng
sunog, sirang kalikasan, polusyon ng hangin, at mga sakit sa baga (source).
Mayroong 1.9 bilyong tao ang sobra sa timbang, at may 650 milyong sobra-sobra sa
timbang, at ito ay nagbubunsod ng dagliang pagtaas sa sakit at gastusin (source).
Kasabay nito ang pagkagutom ng mula 720 hanggang 811 milyong tao noong 2020
(source).
Itong mga buhol-buhol na mga problema ay nakaugat sa isang sistemang pampagkain
na hindi patuluyan o unsustainable. Totoong ugat din ng problema ang pagkain, pero
pwede rin itong maging solusyon.
Hango sa tatlong dekada ng karanasan sa pagkilos kasama ng libu-libong pamayanang
nakakalat sa daigdig, kayang ituro ng Slow Food and daang dapat nating tahakin: isang
paglalakbay na mahirap, ngunit maaaring maging isang pambihirang karanasan kung
gagawin nating inspirasyon ang pagkain.
Ang bawat isa sa atin ay pwedeng magdala ng pagbabago, at pwede itong magmula sa
pagbago ng ating paraan ng pang-araw-araw na pamimili. Ang pinagsanib na epekto
ng ating mga desisyon ay pwedeng mag-udyok sa mga pamahalaan at internasyonal
na komunidad na sa wakas ay piliin ang mga alternatibong pamamaraan na lubhang
kailangan ng ating mundo.
1 https://www.slowfood.com/what-we-do/themes/fight-climate-change/
22https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
3 http://www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf

Ang Slow Food ay nagtataguyod ng patuluyang pagsasaka at agroecology, at
nagpupukaw ng kamalayan tungkol sa pagkain at pinanggagalingan nito.

Ang Slow Food ay kumikilos upang:
protektahan ang biolohikal at kultural na pagkakaiba-iba
turuan, imulat, at pakilusin ang mga tao
impluwensiyahan ang mga patakaran sa publiko at
pribadong sektor.
Ang mga desisyon natin tungkol sa ating kinakain ang nagdedetermina ng kalusugan
ng ating planeta.
Ang pilosopiya ng Slow Food ay naisasakatuparan sa pamamagitan ng libu-libong
proyekto sa antas na lokal, at pinangangasiwaan ng isang kapatiran ng mga aktibista
na may tulong mula sa mga tagagawa ng pagkain, kusinera/o, at guro. Ilang halimbawa
ng mga proyektong ito ay ang Ark of Taste, mga Presidia, Earth Market, Cooks’ Alliance,
Slow Food Travel, at mga hardin ng pagkain sa paaralan at pamayanan.
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Ano ang Ark of Taste?
Ang Ark of Taste (Arka ng Lasa) ay isang online na katalogo ng mga produktong mula
sa kultura at tradisyon ng buong mundo na nanganganib mawala. Ang Arka ay binuo
upang bigyang-pansin ang mga pagkaing ito. Nilalayon din nitong hikayatin ang lahat
na protektahan ang mga produktong ito sa pamamagitan ng paghanap, pagbili, at
pagkain.At, kung ito nama’y mga hayop o halamang nanganganib na mawala, gumawa
ng paraan para sila’y dumaming muli. Ang Arka ay naglalaman ng mga produktong
pagkain, pati na rin mga tipo ng halaman at hayop, sapagkat maraming keso,
inasinang karne, tinapay, at mga minatamis ay nanganganib ring mawala. Ang mga
pagkaing ito ay sumasalamin ng kaalamang naipon ng mga magsasaka at tagagawa
ng pagkain, isang malaking bulto ng karunungan, kasanayan at kahusayang pinamana
ng maraming salinlahi.
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Ano ang mga Presidia?
Ang mga Presidia, aktibo mula 1999, ay mga proyektong sumusuporta sa paggawa ng
pagkaing de-kalidad ngunit nanganganib mawala, pinoprotektahan ang mga katangitangi rehiyon at ecosystem, pinanunumbalik ang tradisyunal na metodo ng
paggawa, pinapangalagaan ang mga katutubong lahi ng hayop at uri ng halaman, at
tumutulong sa mga kapisanan ng mga tagagawa na humanap ng ibang merkadong
kayang bigyang-halaga ang kanilang mga produkto. Upang umangat mula Ark
of Taste papuntang Presidium, and mga gumagawa ng produktong ito ay dapat
makipagtulungan, at umayon sa pilosopiya at pinapahalagahan ng Slow Food. Ang
pundasyon ng isang Presidium ay isang komunidad ng Slow Food na binubuo ng
mga gumagawa at iba pang taga-suporta (kusinera, aktibista, atbp.). Sa paglipas ng
mga taon, ang Slow Food Presidia ang naging pinaka-epektibong kasangkapan para
maisakatuparan ang mga ideya ng Slow Food ukol sa pagsasaka at biodiversity.
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Ano ang mga Earth Market?
Sinimulan ng Slow Food ang proyektong Earth Market (Palengke ng Kalupaan) noong
2004. Ang mga Earth Market ay mga palengke ng magsasakang pinatatakbo ayon sa
mga prinsipyo ng Slow Food. Pwede lamang ibenta ng mga manininda ang kanilang
sariling ani o gawa. Lahat ng mga paninda ay dapat lokal at napapanahon, nirerespeto
ang kalikasan at karapatan ng mga obrero. Dapat din makatarungan ang presyuhan.
Ang mga Earth Market ay mga lugar kung saan maaaring bumili ng mga produktong
de-kalidad, magpayabong ng pamayanan, makipagpalitan ng karunungan, at
magkapagturo tungkol sa pagkain.
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Ano ang Slow Food Cooks’ Alliance?
Ang Slow Food Cooks’ Alliance ay isang ugnayan ng libu-libong kusinero, kusinera, at
chef na nagtutulungang pangalagaan ang biodiversity ng pagkain sa buong daigdig
sa pamamagitan ng pagsuporta sa maliliit na tagagawa at paggamit ng produktong
mula sa Presidia at sa Ark of Taste sa kanilang lutuin. Ang mga kasapi ng ugnayang ito
ay inaatasang isulat ang mga pangalan ng mga tagagawa sa kanilang menu upang
mabigyang-pansin ang mga gawain ng mga ito. Ang mga kusinero’t kusinera ng Slow
Food Cooks’ Alliance ay naglalakbay, nagkikita-kita, sumasali sa mga pagdiriwang, at
sama-samang nagluluto.
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Ano ang Slow Food Travel?
Ang Slow Food Travel ay isang bagong modelo para sa turismo. Ito ay binubuo ng
mga pagpupulong at pakikipagpalitan kasama ang mga tagagawa ng pagkain at
mga kusinero’t kusinerang nagiging tagapaglahad ng kanilang mga natatanging
lugar at tradisyon. Sa paligid ng bawat lugar ay may mga istorya, tradisyon ng
pagkain, natatanging lasa, at mga gawaing hinubog ng panahon na pinangalagaan
ng mga babae’t lalake sa maraming salinlahi. Ang Slow Food Travel ay nagbibigay ng
pagkakataon sa mga turistang tuklasin itong tagong mundo.
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Slow Food Gardens
Naniniwala ang Slow Food na ang masarap, malinis, and makatarungang taniman
ng halamang makakain ay pwedeng maging mahalagang elemento sa edukasyong
pampagkain at pangkalikasan. Mayroong malawakang proyektong halamanan sa
paaralan ang Slow Food sa Italya, at nakagawa na ng libu-libong taniman ng halamang
makakain sa Africa bilang parte ng isang kampanyang internasyunal. Ang mga
taniman ng halamang makakain sa Africa ay hindi lamang pumupukaw ng kamalayan
ng mga kabataan tungkol sa kahalagahan ng biodiversity ng pagkain at abot-kayang
masustansiya at sariwang pagkain. Nagagawa rin nitong magsanay ng isang ugnayan
ng mga lider na alam ang halaga ng kanilang lupain at kultura upang magsilbing
pasimuno ng pagbabago para sa ikauunlad ng lupalop ng Africa.
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Mga Pagdiriwang ng Slow Food
Halos araw-araw ay may nangyayaring pagdiriwang ng Slow Food saanman sa mundo,
na pinatatakbo ng mga aktibistang lokal. Nag-oorganisa rin ang Slow Food ng ilang
malalaking internasyonal na pagsasama-sama na nagtitipon ng aming ugnayan upang
magbahagi ng kaalaman at karanasan at itanghal ang sari-saring mga proyekto at
mga pasimuno ng mga ito. Ang Terra Madre Salone del Gusto sa Torino, Italya, na
idinaraos tuwing gansal na taon, ay ang pinakamahalagang pagdiriwang ng Slow
Food. Ang Cheese, sa lungsod ng Bra (ang lupang-sinilangan ng Slow Food), at Slow
Fish sa lungsod ng Genoa, ay idinaraos naman sa mga pares na taon. Ang Cheese
ay nagtatampok ng mga keso, at ang Slow Fish ay nagtatampok ng sustainable o
patuluyang pangingisda. Dose-dosena ring rehiyonal at tematikong pagpupulong ng
ugnayang Terra Madre ang nangyayari sa buong mundo.
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Ano ang Slow Fish?
Sa pangingisda, gaya rin ng sa pagsasaka, naniniwala ang Slow Food na ang lahat ay
kayang tumulong na baguhin ang mga mekanismo ng isang globalisadong sistemang
pampagkain na nakabase sa matinding pagkakamkam ng likas-yaman. Ang kampanya
ng Slow Fish ay nakaugat sa kaalaman ng isang ugnayan ng mga komunidad na
nakadepende sa mga ilog, lawa, at dagat. Kasama rito ang mga mangingisda,
tagagawa, siyentista, tagaluto, at artistang may pinag-isang pangarap ng patuluyang
pangangasiwa ng yamang-dagat at araw-araw ay nagsusumikap na palakasin ang
mga ugnayang kinakailangan para sa isang malusog at makakalikasang proseso ng
produksiyon. Ang internasyonal na kampanya ng Slow Fish ay kumikilos para sa mga
inisyatibong nagsusulong ng maliitang pamamalakaya at di-tanyag na uri ng isda
upang makapukaw ng pagninilay-nilay tungkol sa kalagayan at pangangasiwa ng
yamang-dagat.
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ANG SLOW FOOD
SA KANLURANG
VISAYAS
Ang ugnayang Slow Food sa Kanlurang
Visayas ay binubuo ng mga taong
nakapaloob sa mga grupong tinatawag
na “Slow Food Community” o Pamayanang
Slow Food. Ang mga gawain nila ay
nakatuon sa pangangalaga ng pagkakaibaiba ng lokal na pagkain, pagsulong ng
patuluyang pagsasaka, at pagpukaw ng
kaalaman sa madla tungkol sa kahalagahan
ng masustansiyang pagkaing lokal. Ang
mga aktibong kasapi nito ay mga maliliit
na tagagawa, tagaluto, guro, mag-aaral,
siyentista, peryodista, akademiko, at iba
pang mga tao mula sa ibang larangan. Ang
bawat isa’y nagpapayaman ng ugnayan sa
pamamagitan ng kanilang ibinabahaging
karanansan.
Ang ugnayan ng Slow Food sa Kanlurang
Visayas ay nagpapatakbo ng mga
proyektong ito:
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Ark of Taste
Itong listahan ng mga tradisyunal na pagkaing nanganganib mawala ay ngayo’y naglalaman ng mga sumusunod na produkto mula sa Kanlurang Visayas:

Batuan

Learn more

Ang Batuan (Garcinia binucao) ay isang prutas na ginagamit sa
maraming lokal na lutuin bilang pampaasim. Kadalasang nakikita
sa mga isla ng Negros at Panay, ang batuan ay isang matigas,
berde, at hugis-kamatis na prutas na tumutubong ligaw sa mga
kagubatan. Ang hilaw na prutas nito ay ginagamit pampaasim
ng mga lutuing tulad ng sinigang at tinola. Ang mga hinog na
prutas naman ay pwedeng kaining sariwa, ngunit kadalasan ay
ginagawang minatamis, pinatutuyo, o inaatsara. Ang batuan ay
makikitang binebenta sa lahat ng lokal na palengke ng Negros at
Panay, ngunit ang kanilang natural na lugar ay sinisira ng pagkalbo
ng mga gubat. Ang paggamit ng naturang prutas ay dumadalang
na, sapagkat mas nagiging kanluranin na ang pagluluto at paraan
ng pagkain sa Pilipinas.
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Kadyos

Learn more

Ang Kadyos (kadios, kagyos, kagyas, kaldis, kalios, kardis, kidis
or tabios), na kilala rin bilang Pigeon Pea sa Ingles, ay itinatanim
sa mga probinsiya ng Iloilo, Negros Occidental, at Antique. Ang
sariwang prutas nito’y pwede nang anihin pagkatapos mamulaklak,
pero pwede rin itong hintaying maging magulang at patuyuin ang
mga buto. Ang mga buto ng legumbreng ito ay kasinlaki ng butil
ng mais, mayaman sa bitamina at mineral, at animo’y mani ang
lasa. Ang kadyos ay matagal nang tanyag na sangkap ng lutuing
Ilonggo ng mga Bisaya, tulad ng sabaw na kilala bilang KBL (Kadyos,
Baboy, Langka); at ang KMU isang lutuing Ilonggo na binubuo ng
Kadyos, Manok, at Ubad (ubod ng saging). Hindi ito itinuturing na
pangunahing pananim, at inaalagaan ito sa mga bakuran at gilidgilid na taniman. Maaari rin siyang gamitin bilang pakain sa hayop,
panupil ng damong ligaw, at pampayaman ng nitrogen sa lupa.
Makikitang ibinebenta ang kadyos sa mga palengke mula Oktubre
hanggang Enero, ang panahong pinakasariwa at pinakamura ang
mga butong ito. Sa kasamaang palad, nanganganib ang hinaharap
ng pananim na ito. Madaling bukbokin ang mga inimbak na buto
nito, at ang
pagbabago ng klima ay nagdadala ng paiba-ibang oras ng taniman.
Kapag hindi naitanim ang mga ito, ang inimbak na binhi at pananim
sa hinaharap ay manganganib.
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Diwal

Learn more

Diwal ang karaniwang tawag sa Angel Wing Clam (Pholas
orientalis), na ang ibig sabihin sa wikang Ilonggo ay “nakalabas
ang dila”. Itong kabibeng ito ay naninirahan sa mga dalampasigan
ng gitnang Negros Occidental, lalo na sa mga bayan ng Valladolid,
Pulupandan, San Enrique, Pontevedra, Hinigaran, at Binalbagan.
Gustong mamalagi ng mga kabibeng ito sa kailaliman ng luwad o
burak, pero kaya rin nilang mabuhay sa buhangin o putik sa may
bukana ng mga ilog. May sari-saring paraan ng pagkalap nito.
Kapag malalim ang tubig at mga kalahating kilometro ang layo sa
pampang, gumagamit ng bangka ang mga maninisid nito.
Kapag malapit naman sa pampang, may itinutusok na mga kawayan
sa sahig ng dagat, at dito maaaring kumapit kapag sinisisid ang
mga diwal.

15

Ang manok na Darag

Learn more

Ang manok na Darag ay taal sa mga pulo ng Panay, Guimaras, at
Negros. Ang kanyang ligaw na ninuno ay ang pulang manok-gubat
(Gallus gallus) na matatagpuan sa iba’t ibang panig ng TimogSilangang Asya. Ang inahing Darag sa kasalukuyang panahon ay
may kulay na halong dilaw at kape, samantalang ang tandang (na
karaniwan ay tinatawag na “Alimbuyog”) ay kulay pula at itim. Kapag
dumalaga na ito, ang inahing Darag ay tumitimbang ng hanggang
isang kilo, samantalang ang mga tandang ay maaaring umabot sa
1.3 kilo. Nanganganib mawala ang lahing Darag sapagkat nawawala
na ang pagkakaiba-iba ng mga katutubong lahi ng manok sa bansa
bunsod ng paghahalo ng dugo at pagpapalit ng lumang mga lahi.
Ang pagbulusok ng pangangailan ng mga kainang fastfood ay
nagbubunsod din ng panibagong banta. Ang Inasal na Manok,
isang tradisyunal na lutuin ng Negros, ay karaniwang guamagamit
ng native o katutubong manok. Subalit ngayon, madalas na
gumagamit na lang ng 21-araw na manok na pinalalaki sa paraang
industriyal.
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Dinala ng mga

Learn more

Dinala ng mga prayleng Espanyol sa Pilipinas ang mga binhi ng
Criollo cacao noong ika-16 dantaon, para mainom nila at ng kanilang
mga pinakaimportanteng bisita. Ang Pilipinas ang pinakaunang
bansa sa Asyang nakatanggap ng cacao sa labas ng mga lupalop ng
Amerika. Dala ito ng mga Espanyol mula sa rehiyon ng Soconusco
sa Mexico. Ang cacao na itinanim sa Pilipinas sa unang dalawang
dantaon mula nang ito’y dinala rito ay ang lahing Criollo ng Gitnang
Amerika. Sa ngayon, makikita pa itong tumutubong ligaw sa ilang
lugar. Ang Criollo ay isang purong lahi ng cacao, hindi tulad ng mas
karaniwang Trinitario, na mas maraming mamunga. Ang Criollo
ay may mas maliliit na buto, at inaalagaan lamang para sa sariling
gamit sa bahay at hindi pambenta. Ang kawalan ng kamalayan
tungkol sa pambihirang lasa at kalidad ng Criollo ay maaaring
magdulot ng pagkawala nitong lahing ito sapagkat pinalalahian ito
ng ibang cacao, at hinahaluan din ng mas murang klase ng cacao sa
mga produktong prinoseso gaya ng kendi.
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Tinigib, Mais Bisaya, o Cebu White Corn

Learn more

Tinigib, Mais Bisaya, o Cebu White Corn ang tawag sa katutubong
puting mais na Bisaya. Ito ay mahalagang pananim sa Pilipinas at
pangunahing pagkain para sa 20% ng populasyon, lalo na sa Visayas
at Mindanao. Ang puting mais ay madalas ihinahalili sa kanin sa
panahon ng taghirap, samantalang ang dilaw na mais ay pinakakain
sa hayop. Sa Cebu, ang Tinigib na Mais ay ginagawa ring sangkap sa
mga lutuin, kadalasan sa mga panghimagas gaya ng maja blanca at
pintos (isang sumang yari sa puting mais at gatas na binabalot sa
balat ng mais). Pwede rin siyang ibusa upang maging kapeng mais.
Nakagagawa rin ng tsaa mula sa kanyang buhok. Ang Tinigib na
Mais ay mas mainam na pagkain kaysa kanin sapagkat mas mababa
ang kanyangglycemic index. Dahil mas matagal siyang matunawan
ng asukal na pumupunta sa dugo, mas mababa ang tsansa na
magkaroon ang isang tao ng diabetes, isang pangunahing dahilan
ng kamatayan sa Pilipinas.
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Mga Earth Market

Noong nagkaroon ng mga pagdiriwang ng Terra Madre na
inorganisa ng Slow Food Negros Island Community, dalawang
weekend Earth Market ang idinaos sa Silay at Bacolod noong
Marso 2021. Dahil naging matagumpay sila, maaaring maging
permanenteng okasyon ang mga Earth Market na ito.
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Slow Food Cooks’ Alliance

Matagal nang nakikipagtulungan ang Slow Food Negros Island
Community sa iba’t ibang restawran, madalas kasama ang mga
Negrenseng chef tulad nina Margarita Fores, Joeri Arro, at Gabrielle
Melocoton. May iba pang mga chef na nakasama sa mga Earth
Market kung kaya’t inaasahang makapagtatag dito ng Slow Food
Cook’s Alliance sa lalong madaling panahon.
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Slow Food Travel

Kasalukuyang sinusubukan ang proyektong ito sa Kanlurang
Visayas. Ang nakakubling biodiversity at yaman kultural sa lugar na
ito ay maaaring magbigay sa mga bisita ng pambihirang karanasang
gastronomiko.
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Biodiversity

Learn more

Ang biodiversity ay ang pagkakaiba-iba ng mga buhay na
nilalang, mula sa mga genes hanggang sa species, hanggang sa
pinakamasalimuot na antas, ang mga ecosystem. Kung wala itong
pagkakaiba-iba na ito, ang buhay ay mawawala sapagkat mawawalan
ito ng kakayahang umangkop sa mga pagbabago. Ang gawain ng
Slow Food ay nakatuon sa biodiversity na nag-aambag sa paggawa
ng pagkain: mga halamang makakain, lahi ng alagang hayop, kulisap
(kasama na ang mga nagpo-pollinate), ang mga maliliit na nilalang
na nagdadala ng yaman sa lupa at sumusuporta sa mga koneksyon
ng pagkain sa mga karagatan, ang microorganismong nakatira sa
mga bituka at yaong mga ginagamit sa pagburo ng pagkain. Kasama
na rin dito ang sari-saring kaalaman na nagbibigay-kakayahan sa
mga tagagawa na mamili at umangkop ng mga pananim, hayop,
at paraan ng pagsasaka sa iba’t ibang kapaligiran; pati na rin ang
pagbago at pagpreserba ng pagkain.
Dahil sa biodiversity, ang mga sistema ng pagsasaka ay nagkakaroon
ng kakayahang pagtagumpayan ang mga dagok ng kalikasan,
pagbabago ng klima, at mga pandemiko. Nagbibigay ito ng mga
serbisyong pang-ecosystem na mahalaga para magkabuhay, gaya ng
pagpopollinate ng mga bubuyog. Dahil dito, posibleng magkaroon
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ng produksiyon ng pagkain na hindi matakaw sa likas na yaman
tulad ng tubig at lupa, at mas limitadong pangangailangan para sa
mamahalin at peligrosong sangkap gaya ng abono at pestisidyo sa
halaman at antibiotic sa hayop.
Ang pagpapakain sa buong daigdig habang sinisiguro ang masarap,
malinis, and makatarungang pagkain para sa lahat ay maaari lamang
magawa kung gagawing simulain ang biodiversity. Ayon sa FAO,
ang biodiversity sa pagkain at pagsasaka ay hindi maiwawaksi sa
usaping kasiguruhan sa pagkain. Ito rin ay mahalagang kayamanan
sa mga gawaing naglalayon na pataasin ang produksyon ng pagkain
habang umiiwas sa masasamang epekto sa kalikasan.
Mukhang nawawalan na ng pagkakaiba-iba ang mga sistema ng
paggawa ng pagkain sa buong mundo, at lumalaki ang kanilang
epekto sa kalikasan at klima. Ang patuloy na pagdami ng mga
sakahang mala-pabrika at iisang klase lang ang tanim, mga dayuhang
kumpanyang nagmamay-ari ng yamang genetiko, pagkalbo ng mga
gubat para sa agrikultura, industriyal na pangingisda, at malakihang
palaisdaan ay sumisira sa biodiversity at nagwawasak ng kalikasan.
Dahil dito, nawawala na natin ang maraming lahi ng halaman at
hayop na inalaagan nang ilang milenyo, mga ecosystem, ligaw na
hayop at halaman, at kaalamang ipinasa-pasa sa mga salinlahi. At
ang pinaka-pundasyon ng buhay, ang lupa at tubig, ay tuluyan nang
nawawasak.
Kung walang mangyayaring pagbabago sa darating na sampung
taon, sabi ng FAO, hindi na natin mapipigilan ang pagbagsak ng
sistema ng paggawa ng pagkain.
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Ang Biodiversity ng Kaalaman
Maliban sa biodiversity ng mga halaman, hayop, at ecosystem,
mayroon ding biodiversity o pagkakaiba-iba ng kultura at kaalaman
na nagbubunsod ng sari-saring pagkain, lupain, at tanawin.
Ang mga pamayanan ng magsasaka at mangingisda ang
nagpayaman ng mga pamamaraang ito, at ipinasa nila sa mga
sumunod na salinlahi.
Maaaring sila ay mga paraan ng pakikibagay sa iba’t ibang
anyong-lupa at klima, na nagbibigay ng kakayahang mabuhay sa
pinakamahihirap na kapaligiran, o kaya mga paraan ng pagpapatagal
ng pagkain, pagbabago ng mga inaning bagay (palay, mga butil,
isda, prutas, dahon) para maging espesyal na produkto gaya ng
tapuy, atsara, o minatamis. Ang pinanggalingan ng mga tradisyunal
na pagkaing ito ay ang pasalitang kaalaman ng komunidad na
pinagsasama-sama ang iba’t ibang kakayahan at galing sa pangaraw-araw na karanasan.
Ang artisano o maliitang produksiyon ay nagbibigay ng malaking
dagdag-halaga sa mga orihinal na sangkap, at magbibigay-daan sa
paggawa ng mas pambihirang produkto na sumasalamin sa lokal
na kultura.
Maaari ding mas matagal itong pwedeng itago ang produkto, at
hindi ito maaapektuhan ng pagtaas-baba ng bilihan.
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Ang mga lokal na lahi ang kadalasang maaaring maisalba kung
pwede silang gamitin hindi lamang para sa pantahanang gamit.
Magandang gawin din silang mga produktong maaaring maibenta
sa loob o labas ng bayan.
Ang paggawa ng pagkain ay maaari ring maging kaakibat ng iba
pang produkto, gaya ng pagyari ng mga kagamitan (hal. bubo para
sa mga isda), o mga sisidlan gaya ng banga o bariles. Ilan sa mga
simpleng kasangkapang matagal nang ginagamit sa paggawa ng
pagkain sa Pilipinas ay ang sumusunod:
• Lusong at hal-o na ginagamit na pambayo ng palay upang maging
bigas
• Kayog, isang patalim na ginagamit sa mano-manong pag-ani ng
palay
• Tabungos para sa pag-iimbak ng palay na inani
• Putson, na isang bubong gawa sa kawayan na panghuli ng hipon
at isdang tabang
• Tabig, isang yaring-kamay na buslo na sisidlan ng mga inaning
pananim
• Amakan, na ginagamit sa pagbibilad ng mga inani tulad ng palay,
mais, halamang-ugat, at mga butil.
Naniniwala ang Slow Food na ang pamanang kultural at
gastronomikal ng mga pagkain ay kabilang sa kategorya
ng biodiversity na dapat protektahan. Ang pagpreserba ng
biodiversity na ito ay hindi nangangahulugang tatalikuran natin ang
modernisasyon at teknolohiya. Sa halip, dapat nating siguruhing
ang mga ito ay hindi makasisira sa ugnayan ng isang produkto sa
kanyang pinanggalingan.
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ANONG MAAARI MONG GAWIN?

Ang pag-iisip o pagkilos ayon sa mga prinsipyo ng Slow Food ay
hindi lamang para sa mga propesyunal o eksperto; lahat tayo ay
may pwedeng gawin, araw-araw, upang magbunsod ng pagbabago.

Ang bawat isa sa ating mga desisyon sa pagkain,
malaki man o maliit, ay may dalang epekto:
Laging mag-isip nang mabuti bago bumili,
umorder ng pagkain, o magluto ng makakain.
Kahit na matagalan nang ilang minuto, hindi
masasayang ang oras na ginugol sa paglilimi.
Bigyang-pansin ang kapanahunan: kapag
kinain sa tamang oras ng taon, ang mga pagkain
ay nagiging mas malasa, mas mura, hindi
bumiyahe nang malayo, at mas masustansiya.
Piliin ang sariwa at lokal na pagkain, at
siguruhing pinakamaikling posible ang oras
mula pag-ani hanggang pagkain: Mas magiging
masarap at mabuti para sa kalikasan ang mga
pagkaing ito.

etichette

Basahin ang mga etiketa sa mga pagkain. At
kung hindi ka sigurado sa sangkap, humanap
ng alternatibo. Mag-ingat sa mga denumerong
sangkap. Hindi numero ang pagkain!
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Bumili nang direkta sa tagagawa tuwing
maaari.

Kumain ng sari-saring bagay: Ang pagkain ng
iba-ibang uri ng pagakin ay makabubuti sa
iyong panlasa at pangangatawan.

Kumain nang tama, at hindi sobra-sobra, lalo
na pagdating sa mga pagkaing may malaking
epekto sa kalikasan at kalusugan. Kumain nang
mas kaunti ngunit mas dekalidad na karne.

Kung ika’y magkaroon ng pagkakataon,
magtanim ka ng harding gulayan.

Maging mapanuri, magbasa, at maging
maalam: Mainam na pag-aralang mabuti kung
ano ang iyong ipinapasok sa iyong katawan.
Kasi nga, ito’y nagiging bahagi ng iyong
kabuuan.
Magluto para sa sarili at sa mga mahal sa
buhay: Kahit na hindi ka masyadong magaling,
maaaring matuto ka kung dadalasan mo ang
pagluluto.
Huwag na huwag mag-aksaya ng pagkain: Ang
pagkain ay buhay at dapat ituring na banal.
May libu-lubong paraan ng paggamit ng mga
tira-tira upang makagawa ng masasarap na
lutuin.
27

28

